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ÖNSÖZ 

Uluslararası siyasal antlaşmalarda, siyasal değişim süreçleri ölçüsünde, bir süreklilik 
mevcut değildir. Diğer bir deyişle, uluslararası siyasal ilişkiler daima bir elastikiyat içindedir. Çünkü 
bu ilişkiler, her zaman aynı düzeyde bir devamlılık arzetmezler. (1) 

Bunun karşısında, süreklilik gösteren, bir defa verildiği yahut icra edildiği zaman deQiştiri
lemeyen antlaşmalar ekonomik ve ticari antlaşmalardır. Bu tip antlaşmalar, devletlerin yapılarına 
göre, bir taraf aleyhine olmak üzere daima değişim arzeder. Buna en iyi örnek, Osmanlı Devletinin 

Avrupa devletleriyle yaptığı ekonomik ve ticari antlaşmalardır. 

ilkin kapitilasyonlar olarak karşımıza çıkan bu ticari antlaşmalar, XVIII. yüzyıla gelindiğin
de, bütünüyle Osmanlı Devleti aleyhine olarak gelişmiş, sonuçta devleti bir açık pazar haline getir
mişti. Bu olumsuz gelişmeler sonucu, bat ı lı kapitalist devletlerden borç almak zorunda bırakı lan 

Osmanlı Devleti, nihayet tekerrür eden bu borçlar altı nda ezilerek, hızl ı bir çöküş sürecine girmiş
tir. 

Osmanlı Devleti'nin güçlü o lduğu dönemlerde, bu ticaret antlaşmalarının devlet bünyesi
ne olumsuz bir etkisi olmamış, fakat siyasal ve ekonomik zaaf dönemlerinde devletin çöküşüne 
büyük ivmeler kazandırmışt ı r. 

Alınan bu borçlar, lmparatorluQun tarih sahnesinden silinmesinen sonra bile problem ol
may~ devam etmiş, bu imparatorluktan toprak alan devletler, özellikle Osmanlı borçlari nın yüzde 
yetmişinin kendisine yüklendiğ i Türkiye Cumhuriyeti , uzun bir süre bu borçlarla uğraşmak zoruna 

kalmıştır. 

Bu noktadan hareketle, Osmanlı borçlarının -tasfyesi sorununun hukuki,tktisadi-ve-malf-
yönlerini, doktora tezi çalışması olarak seçtik. 

Tasfiye dönemini iyi anlayıp irdeleyebilmek, kuşkusuz borçların oluşum sürecinin de ele 
alınmasını gerektirdi. Çünkü tasfiye işlemlerinin tabi olduQu prosedür, borçların zaman ve miktar
larına göre deQişiklik arzettQi gibi, borçların kaynaklarını belirtmeden yalnız tasfiye dönemini ele 
almak, çalışmada bir kopukluk oluşturacak ve bütünlüQünü bozacaktı. 

Bu nedenle, "Giriş" bölümünde devlet borçlanması konusunda genel bir bilgi verdikten 

sonra, çalışmanın 1. Bölümü, Osmanlı Borçlarının oluşum sürecine ayrılmıştır. 
il. Bölümde, Milli Mücadele Döneminden Lozan Barış Antlaşması'na kadar. Osmanlı Dış 

Borçlarının geçirdiği süreç incelenmiştir. Bu bölümde Milli Mücadelenin finans kaynakları da ele 
alındıQı gibi, Sevres Antlaşması'nın Osmanlı Dış Borçlarına getirdiği statü irdelenmişti r. 

111. bölümde Lozan Antlaşması döneminde Osmanlı Dış Borçları ele alınmış ve incelen
miştir. 

iV. bölüm, Lozan sonrasından 1929 Dünya Ekonomik Krizine kadar borçların geçirdiQi 
sürece ayrılmıştır. Borçların Lozan Barışı ile Hakeme tevdi edilmesi, bu husustaki hakem kararları 
ve borçlar konusunda imzalanan 1928 tarihli sözleşme bu bölümde tahlil edilmiştir. 

V. bölüm, Osmanlı Dış borçlarının 1929-1934 yılları arasına geçirdiği sürecin ele alındıQı 
bölümdür. Bu bölümde aQırlıklı olarak 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiyeyi nasıl etkilediQi, 

1. Gönlı1bol, Mehmet: Uluslararası Polltika lıkeler- Kavramlar• Kunımlsr, s. 314, vd., 443 vd., A.0. SBF. Y. Ank., 1985 
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borçların tediyesini ne derece aksattıQı ve yeni bir antlaşma zemini oluşturduQu konulan ele alın
mış, borçlar konusunda imzalanan 1933 tarihli sözleşme ana hatlarıyla incelenmiştir. 

VI. bölüm, 1933 döneminden Osmanlı Borçlarının tasfiyesine kadar geçen sürecin ele 
alındıQı bölümdür. Bu bölüm, 1933-1940, 1940-1948 ve 1948 ile tasfiye aşamasına kadar geçen 
alt süre başlıkları ile incelenmiş ve çalışma, sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. 

Belirtilen bu plan dahilinde yaptıQımız çalışma esnasında, konu ile ilgili olarak yazılan bel• 
li başlı kaynaklar gözden geçirilmiş, yaklaşık bir asırlık bir süreci irdeleyen çalışmamız, bu konular

da yapılan ve kısa dönemleri ele alan çalışmaları bütünleyen bir kompozisyon olmuştur. Ayrıca 

konuyu yalnızca mali açıdan ele almayıp, hukuki ve iktisadi yönlerine de temas eden tez çalışma
mız, benzer çalışmalardan bu bakımdan ilginç bir farklılık arzetmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin çöküşünün en büyük etkenlerinden biri olup, Türkiye Cumhuriyetinin 

de omuzlarında 30 yıl kadar bir yük oluşturan Osmanlı Dış Borçlarının tasfiyesine ilişkin bu çalış
mamız, konuya açıklık getirebilmişse , amacına ulaşmış olacaktır. 

Tez konusu olarak böyle bir çalışmayı önerip tüm aşamalarda da her türlü desteQi esirge
meyen hocam Prof. Dr. Ali Ihsan GENCER'e şükranlarımı sunmayı borç bilirim. 

Faruk YILMAZ 



GiRİŞ 

A. DEVLET BORÇLANMASI 

1. Devlet Borçlanması Nedir? 

Günümüzde devlet borçlanması olağanüstü hal sayılmamaktadır. Çünkü devletler harca

malarını topladıkları vergiler, harçlar, resimler ve iktisadi teşebbüs gelirleriyle karşıladıkları gibi ba

zan da ekonomik, politik düşüncelerle borçlanma ile de karşılamaktadırlar.(1) 

Borçlanmaya başvurmak, bir bakıma ilerde toplanacak vergi gelirlerinin önceden kullanıl
ması anlamına gelir. Bu nedenle borçlanma, verginin alternatifidir. Olağanüstü durumlar, kalkın

maya yönelik önemli yatırımlar, normal vergi gelirleriyle karşılanamadığı zaman, borçlanmaya 

başvurulur.(2) Ancak hemen belirtmek gerekir ki il. Dünya Savaşı 'na kadar geçerli olan klasik büt
çe anlayışında egemen bulunan kanaat, bütçenin devletin normal gelirleriyle karşı lanması gerekti

ği düşüncesidi r. Normal gelirlerden maksat, yukarıda bahsettiğim iz, vergiler, harçlar,. resimler, 

devlet işletmelerinden sağlanan hası latlardı r. Borçlanmalar, klasik bütçe anlayışı na göre, asla nor

mal gelirlerden sayılmaz. Bu itibarla, giderlerinin bir kısmı borçla karş ılanan bütçe, açı klı bir bütçe 

demektir.(3) 

Devlet gellrleri içinde en önemli yeri vergiler işgal etmektedir. Bütçe finansmanında en 

sağlam kaynak şüphesiz vergilerdir. Vergilemenin yeters izliği halinde ortaya çıkan bütçe açı kları
nın finansmanında kullanılabilecek iki finansman tekniği mevcuttur. Bunlar, borçlanma ve emis
yondur. Emisyon ise, borçlanmaya göre daha fazla risk taş ı r.(4) 

•· Borçlanma devlet için gelir gibi-görünse-de normalde, görünüşte geUrdir, -Çünkü,- -almmış

olan borçların vade sonunda geri ödenmesi gerekir. Bu nedenle vergiler, devlet içinde nihai fi

nansman kayna~ı oldu~u halde, borçlanmalar geçici finansman kaynaklarıdır. Yine vergiler, mev
cut servet ve gelirlerden karşılandı~ı halde, borçlanmaların yükünü gelecek kuşaklar da çeker.(5) 

2. Devlet Borçlarının Biçimleri: 

Kamu Borçları, birçok bakımlardan sınıflandırılabilir . Başlıca sınıflandırılmalar, süreye gö

re ülke içi kaynaklardan veya ülke dışı kaynaklardan olmasına göre, zorunlu yahut gönüllü olmala

rına göre sınıflandırılmasıdır. 

a. Süreleri Bakımından Sınıflandırma: 
Kısa süreli borçlar (dalgalı borçlar) 

Uzun süreli borçlar (konsolide borçlar) 

1. Açba, Salt Devlet Borçlanması, s. 3, Adım Y. Ank., 1991 
2. A. g. e. , s.3. 
3. Feyzlo1)1u, Bedi Necmaddln: Nazari, Tatbiki, Mukayese// Bütçe, s. 101-102, Filiz K. lst. 1981 
4. Açba, a. g. e., s. 3 Frladman, lrvlng S.: Enflasyon (Dünyayı Saran Bunalım),. Çev. Haluk F. Gürsel, s. 149, iktisadi Ya

yınlar ve Danışma Ltd. Şti. Y. lst 1981; Ôzgüven, AH: iktisat Bilimine Giriş, s. 305 vd., Bursa Üniv. Y. Bursa, 1979. 
5. Açba, A. g. e. s. 4 
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biçiminde iki biçimde düşünüleceQI gibi, kısa, orta ve uzun vadeli borçlar biçiminde üçtü tasnifte 
yapılabilir. Bu ayrıma göre; · 

1 yıla kadar olan borçlar kısa süreli, 1-5 yıla kadar borçlar orta süreli, 5 yıldan fazla süreli 
olan borçlar da uzun süreli olarak nitelendirilmektedir. Kimi tasniflere göre 2 yıla kadar borçlar kı

sa, 2-10 yıl arası borçlar orta süreli, 10 yıldan fazla süreli borçlar da uzun süreli sayılmaktadır.(6) 

Kısa süreli borç deyimi yerine yaygın olarak dalgalı borç terimi kullanılmaktadır. Çünkü 
bu borçlar miktar olarak dalgalanmalar (azalış ve yükseliş) gösterirler. çoQu ülkelerde bu borçlar, 

devlet borçları içinde önemli yer işgal eder. 
Devlet kısa süreli finansman ihtiyacını para piyasalarından, uzun süreli finansman ihtiya

cını ise sermaye piyasalarından karşılar. dalgalı borçlar bankalardan, emekli sandı~,. sigorta kuru
luşlarından, tasarruf sandıklarından sa~lanır. Bu kuruluşlar da borç vererek, likiditelerini bozma
dan, faiz temin etmiş olurlar. Para piyasalarının kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle dalgalı borç
lar, pratikte Merkez Bankasından alınmaktad ı r. ancak Merkez Bankasına bu borçlar geri ödenme

diQi takdirde, sonuçta emisyona gidileceQi için enflasyonist bir ortama sebep olmaktadır. 

Uzun vadeli borçlar da kendi içinde bir takım sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Bunlardan 
süresiz borçlanmada, ödünç para veren yani tahvilleri ellerinde bulunduranlar, ödünç verilen ana 

parayı istemek hakkından yoksun olup, sadece ana parayı istemek hakkını haizdirler. istikrazda 
bulunan devlet, yahnız faizi ödemek zorunda olup, ana parayı ödemek zamanını seçmekte ser
besttir. Bu çeşit borçlanmanın cazibesi, faizlerin yüksek olmasıdır. Bu usul genelde uygulanmayan 

bir yöntemdir. ABD bu çeşit borçlanmaya 1900 yıl ında bir kez başvurmuştur. Ülkemizde bu çeşit 
bir borçlanma hiç yapılmamıştır. Süreli borçlanma ise, itfa .(ödeme) süresi belli olan istikrazlar
dır.(7) 

b. iç ve Dış kaynaklı Borçlar: 
Kamu borçlarının iç ve dış kaynaklardan alınmasına göre ekonomik etkileri de farklıdır. iç 

borçlar, ülke içi kaynaklardan elde edildiği için, alacaklı da borçlu da aynı ekonomi, aynı toplum
dur. iç borçlar, GSMH (Gayrı Safi Milli Hasıla)'nın bir bölümünden alı nd ığı için, gelirlerin bir kısmı
nın, devlet- tarafından tayin edilen kurumlarca, elde- edilen gelirin bir bö!-Qmüm1n-bir-kısmının-kulla~ 

nıldırılmasıdır. 

Dış borçlar ise ülke dışı kaynaklardan alındıklarından, GSMH'ya katkıda bulunur. Dış 
borçlar, ekonominin tasarruf açığını ve ödemeler dengesi açığını kapatmak için alınır. Ödeme 

devresinde ise, ihracat gelirlerinin bir kısmı, faiz ve anapara ödemeleri için kullanıldığından, ithalat 

hacmini daraltır. Yine dış borçlar, döviz olarak alınıp döviz olarak ödendiği için, ödemeler denge

sinde açık bulunan azgelişmiş ülkelerde önemli sorunlar ortaya çıkarır.(8) 

c. Teminatlı ve Teminatsız Borçlar: 
Devletler, kamu servet ve gelirlerini karşılık göstererek borçlanabileceği gibi, hiçbir karşı

lık göstermeksizin de borçalanabilirler. Bu, devletin itibarı ile de orantılıdır. 
Nitekim, 1. Dünya savaşından önce alacaklı devletler, Osmanlı Devlet!, Mısır, Çin gibi 

borçlu devletlerin gelir kaynaklarını denetimleri altına aldıkları gibi, ayrıca mali idarelerini ve mali 

işlemlerini de denetim altında bulundurmaktaydılar.(9) 

6. a. g. e., s. 11; ince, Macit Devlet Borçlanması (Kamu Kredisi), s. 73 vd, Şenyuva Basım Sanayii, Ank.,-1973. 
7. ince, a. g. e., s. 74 vd. Açba, A. g. e., s. 14-15 
8. Bulutay, Tuncer: Başlıca iktisadi Büyüme Nazariyeleri, s. 82 vd., AÜ SBF Maliye Ens. v: Ank. 1961; Demircan, Dai,:n: 

TDrl<iye'de Yabancı Sermaye, s. 8 vd., Dilek Mat. 1st. 1971 
9. Parvus Efendi, Türklye'nln Mail TutsaklıiJ~ Haz. Muammer Sencer, s. 71 vd., May Y. ist. 1977; Açba, a g. e. s. 18;ln

ce, A. g. e., s. 122 vd. 
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3. Dış Borç - Dış Yardım 

Ço~u literatürde, dış borç ve dış yardım kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. An
cak, dış borç ve dış yardım kavramlarını özdeş kullanmanın sakıncaları vardır. Gelişmiş ülkeler, 
sağladıkları kredileri genelde dış yardım olarak nitelerler. Zengin ülkelerin az gelişmiş ülkelere kre
di dışında para ve mal vermek, teknik öğretmek suretiyle bunların yaşamaları, kalkınmaları, için 
destek olmaları yardım anlamı içinde düşünülmektedir. Fakat unutmamak gerekir ki zengin ülkele
rin bu yaklaşımları pazar bulmak, siyasal etkinlik sağlamak veya ekonomik yönden de~işik amaç
ları gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. (1 O) 

Uluslararası ekonomik ilişkiler il. Dünya Harbi sonrasında yoğunlaşmış, ABD, savaş son
rasında ba!:Jımsızlığına kavuşan ülkelerin Sovyet Blokuna düşmemesi için 1943 yılında bir yardım 
poğramı hazırlamış, Marshatl adı verilen bu yardım çerçevesinde batı Avrupa ülkeleri güçlendiril
meye çalışılmış, bu yardım Yunanistan ve Türkiye'ye kadar uzatılmıştır. başlangıçta yardım niteli
ğinde olan katkılar, sonraki dönemlerde kredi biçime dönüştürülmüştür. Özellikle ABD ve Batı Av
rupa il. Dünya Harbi'nden sonraki dış yardımları, kapitalist değerlerin dünya çapında yayılımını 
sağlamak, bu değerleri uygulayan ülkelerin güçlendirilmesini temin etmek, yurt dışında ürünler 
içinde yeni pazarlar oluşturmak gibi amaçlara yönelik olmuştu. (11) 

4. Az Gelişmiş ülkeler ve Borçlanma: 

Kişi başına düşen milli gelirin (bazı ileri ülkelere göre) düşük olduğu ülkelere, iktisadi ola

rak az gelişmiş ülkeler diyoruz. Di!;'ıer bir deyişle az gelişmiş ülke, sosyal yapısı geri, ekonomisi 
dengesiz ve hızla artan nüfusunun çok büyük bir kısmı yoksul ve aç olan ülkedir. (12) Beslenme 
yetersizdir, saQlık koşulları yetersit ve yaygın değildir, öğretim seyiyesi düşüktür, öz gelişmeye iliş
kin kurumlardan yoksun olduğu için dejenerasyona açıktır, sosyal eşitsizlikler söz konusudur, ça
lışma araçları ilkeldir, yetersizdir, eneğrji sarfiyatı azdır, buna bağlı olarak sanayileşme zayıflar, 
yeraltı kaynakları genelde israf edilir ve dışa bağımlıdır, buna karşılık ticaret çok fazladır, aracı ko-
misyoncu, tefeci sınıfların_ üretici. ve tüketici sınıflat arasına.girmesiyle .bu -sektörler. büyük. kar. .g.eti.,___ __ __ _ 

rir, dışa bağımlılık genel bir görünüm olarak ortaya çıkar, gelir dağılımı dengesiz olduğu için orta 
sınıflar zayıftır, işte bütün bunlar az gelişmişliğin genel göstergeleri olarak karşımıza çıkar (13) 

Bütün az gelişmiş ülkelerin amacı, kişi başına düşen milli geliri, artırmak, gelişmiş bir ülke 
haline gelmektir. Kişi başına düşen geliri artırmanın yolu sermaye birikimini, buna bağlı olarakta 
tasarrufu artırmaktır. Az gelişmiş ülkeler, kalkınma hamleleri için, iç kaynakların yetersiz olması 
nedeniyle dış kaynaklara başvururlar. Böylelikle ithalat için döviz temin edilir, yabancı sermaye ile 
birlikte de yeni teknikler denenir, yeni kabiliyet ve tecrübeler elde edilir. (14) 

10. Bkz. Shonfleld, A. John Kenneth Galbraith: 'Yardım Eden Ülkelerin Politikaları ve Felsefeleri' Dış Yardım, s. 10-21, 
Milliyet Y., 1st. 1967; Yenal, Oktay: "Dış Yardımlar ve Gellşme Meselesi', s. 22-38, Aynı kitap; Said el Naggar. 'Az. 
Gelişmiş memlekeUere Yatırım Yardımı', s. 38-66, Aynı Klta~ Naci, Fethi: Emperyalizm Nedir7, s. 116 vd. Gerçek Y. 
1st 1965; Novlçav, A. D.: Osmanlı fmparatorluğu'nun Yan Sômürgsleşmesi, s. 59 vd. Onur, Y. Ank. 1979; Jalee, Pl
erre: Yoksul ülkeler Nasıl Soyuluyor? Çev.: Salahattln Hllev, s. 9 vd. Yôn Y. lst., 1965; Şahin, Mehmet Türldye'de 
Yabancı Sermaye Yahnmlan, s. 11 vd. Ekonomik ve Sosyal Y. Ank. 1975; Lenin: Kapitsllzmin En Yüksek Aşaması 
Emperyalizm, Çav.: Erdoğan Başar, s. 75 vd., Sol Y. Ank., 1965. 

11. Açba. A. g. a. s. 22-29 
12. Açba, A. g. e., s. 63, ilkin, Akın: Kalkınma ve Sanay( Ekonomisi, s. 3-29, il. O. !~sat Fak. Y. ist., 1976 . 
13. Tunaya, T. Zafer: Siyasi Müessese/er ve Anayasa Hukuku, s. 676-678, 10. HFY. 1st. 1975; Ayrıca Bkz.: Dilik. Salt: 

Servetin Geniş Kitlelere Yayılması, s. 17 vd. AÜ SBF Y., Ank., 1976; Manisalı Erol: Gelfşme Ekonomisi, s. 11-55, 1.0 
iktisat F. Y.lst., 1978: Yasa, lbrahlm:Türlciye'nln Toplumsal yapısı ve Temel Sorıınlan,s. 19 vd.,TOOAIE Y., Ank.,1970 

14. Üstüne!, Besim: Ekonominin Temelleri, s. 55 vd., Doğan Y., Ank., 1975; Dobb, Maurice: Kapitalizm Sosyalizm Az 
Gelişmiş Ülkeler ve iktisadi Kalkınma, çev.: M. selik, s. 115 vd. AÜ SBF Y. Ank., 1981. 
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Bir ülkeye gelen yabancı sermaye kısa vadeli ve uzun vadeli sermaye hareketleri olarak 
iki biçimde düşünülebilir. Kısa vadeli sermaye hareketi, genellikle ödemeler bilançosunun denkleş
tirilmesi sırasında alınan borçlarda ortaya çıkar. Gelişme hareketlerine yönelik uzun vadeli yaban
cı sermaye ise, az gelişmiş ülkelere çeşitli biçimlerde gelebilirler. Bunlar; 

a) Devletten devlete yardımlar 
b) Uluslararası kuruluşlardan aktarılan sermayeler (IMF, OECD gibi) 
c) Uluslararası bankalardan temin edilen krediler 
d) Doğrudan yabancı sermaye yatırımları biçimlerinde olabilir. (15) 
Dünyada borçlanma saydıklarımızdan çeşitli biçimlerde cereyan etmiştir. Sanayi devrimi 

ile birlikte 19.yy başlarında el tezgahlarına dayanan üretim tarzı, fabrikalara dönüşüp seri üretime 
geçilince, hem hammadde temini, hem de üretilen mallara pazar arama amacıyla, uluslararası 
sermaye akımı başlamış, gelişen kapitalizm, kendi ideolojisi doğrultusunda, her iki unsuru (ham
madde ve pazar) temin için dış ülkelere açılma imkanları aramıştır. Sanayi devriminin lider ülkesi 
olan lngiltere 1750-1850 yılları arasında sanayi devrimini tamamlamış, büyük bir sömürge impa
ratorluğu kurmuştur. Bunun arkasından 1830-1870 yılları arasında Fransa ve Almanya, sanayi 
devrimini tamamlayan ülkeler olmuşlardır. Bu ülkeler, dış pazarlar ararlarken, kendi ülkelerindeki 
sanayileri korumak için koruyucu gümrük uygulamaları ve tarifeler meydana getirmişlerdi. Sanayi 
devrimini tamamlayan bu ülkeler, aynı yıllarda koruyucu önlemler nedeniyle, Osmanlı Devletine de 
giremiyorlardı. Bu dönemde örneğin lngiltere, en büyük sermaye birikimine ulaşmış ülke olarak 
Latin Amerika ülkeleri ile Çin'e yönelmişti. Osmanlı Devleti'nin bir pazar olması ve batı Avrupa ül
keleri sermayelerinin bu pazara girmesi ise, ilkin lngiltere ile, daha sonra da diğer belli başlı kapi
talist ülkelerle yapılan 1830 ticaret Sözleşmesinden sonra olmuştur. (16) Zaten Osmanlı Sanayii
nin çökmesi ve Osmanlı Devleti'nln sürekli borç alan bir ülke haline gelmesi de bu tarihten sonra 

başlamıştır. 

Birinci Dünya Savaşı'na kadar başı çeken lngiltere, bu harpten sonra yerini sermaye ihra
cında ABO'ne terketineye başladı. Zaten 1. Dünya Harbi'nden sonra iki kutuplu bir dünya oluştu. 
Bir tarafta ABD liderli0inde kapitalist blok, di0er tarafta ise Rusya liderliQindeki komünist blok. Ser-
maye ihracına ait soQuk savaşlar,. bu dönemde Afrika'da .. GüneydoQu As.ya'da OrtadoQuda.ve..Lati .......... ___ _ 

ülkelerinde alabildiQince sürdü. il. Dünya Savaşı Sonrasında ABD, ekonomisi zayıf düşen Batı Av-

rupa ülkelerine Marshall planı çerçevesinde katkılarda bulundu. Bu il. ~arpten sonra dünyada bir-
çok uluslararası finans kurumu faaliyete geçti. (17) 

15. Bkz.: Ergin, Feridun: Uluslararası Ödemeler, s.: 104 vd., 10 iktisat Fak.Y., 1978; Gôkdere, A.Y: Az Gelişmiş ülkeleı 
· Arası lktisadl Blrleşmeıır, s.: 18 vd ., AÜ Hukuk F.Y., Ank., 1969; Alpar, Cem: Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomik Kal
kınma, s.: 55 vd., Turhan K.,Ank., 1980; Şahin, M.: A.g.e., s.: 33 vd.; Uras, T. Güngôr. Türkiye'de Yabancı Sennaye 
Yatınmlan, s.: 27 vd •• Formül Mat., 1st. 1979 

16. Bkz.: Kütüko~lu, Mübahat S.:Osmanlı lngi/lz lktlsadf Münasebetleri, C.: 1 (1580-1838), s.: 70 vd., Ank., 1974; Önsoy, 
Rıfat Tanzimat Dônemi Osmanlı Sanayi ve Sanayileşme Politikası, s.: 7 vd., T. iş Bank. Y.,Ank., 1988; Kocabş, Sü
leyman: Hindistan Yolu ve Petrol U~nına Yapılanlar Türkiye ve lngiltere, s.: 15 vd., Vatan Y . .lst, 1985; Barda, Süley
man: Ekonomik Doktrônler ve Sistemler, s. 263 vd., I.1.T.I.A Y., 1st, 1968, Yalçın, Aydın: iktisadi Doktrônler ve Sis• 
temler Tarihi, s. 324 vd.,Ekonomik ve Sosyal Y., Ank., 1976; Kuyucuklu, Nazif: iktisadi Olaylar Tarihi,s.41 vd. 10. SBF 
Y., lst., 1982; Ulutaş, Burhan: lktsadT Doktrinler Tarihi, s. 393 vd., Ötüken Y. 1st, 1978; AltuQ, Yılmaz: Çin, Vietnam, 
Çekoslovakya ve Orta Doi}u Sorun/an, s.: 35 vd., 10 iktisat F.Y., lst., 1976; Ôzgüven All: A.g.e, s.: 159 vd.; Tlmır, HQ
seyln: iktisadi Düşünceler Tarifi.: 191 ııd., lzmir ITIA Y.,lzmir, 1964; Baby, Jean: Kapitalist Ekonominin Tenkidi, Çev.: 
Adil Onural, s.: 211 ııd., Sosyal Y.,lst., 1963; Jalee, Plerre, A.g.e., s.: 48 vd.; Sweezy, Paul: Kapitalizm Nereye Gidi• 
yor?, Çev.: Aslan Başer kataoQlu, s.: 327 vd., AQaoQlu Y., lst., 1970, ilkin, Akın: Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi, s.: 
173 vd., 10 iktisat Fak. Y., lst., 1976; ZeytlnoQlu, Erol: iktisat Tarihi, S.: 129 vd., Met/er mat., 1st, 1976; Samuelson, 
Paul A.: iktisat, Çeıı.: Demir Demirgil, s.: 801-902, Menteş K., !st., 1973. 

17. Bkz:Gönlübol, Mehmet: Uluslararası Politika, s.: 314 vd., AÜ SBF Y.,Ank., 1985; Aynı yazar: Mi/letlerarası Siyası 
TeşkllatlanlJ!S. s.: 37 vd., AÜ SBF Y., Ank., 1975 Meray, Seha L.: Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler, s.: 
264 vd., AU SBF Y. Ank. 1979; Manisalı, Erol:~- g. e. s. 190 vd; Eriş, Metin: Amerikan/Rus Emperyalizmi, s. 27 vd., 
Boga.zJçl Y. lst., 1978; Naci Fettli: Az Gelişmiş Ulkelerve Sosyalizm s. 19 vd., Gerçek Y. lst. 1966; Luraghl, Raimon• 
do: Sômürgecillk Tarihi, çev. Halim inal, s. 259 vd; E. Y., 1st. 1975; Ataöv, Türkkaya: Afrika Ulusal Kurtuluş Mücade
leleri, s. 16 vd; AÜ SBF Y. Ank. 1975; Gülalp, Haldun: Yeni Emperyalizm Teorilerinin Eleştirisi, s. 40 vd. Birikim Y. 
1st. 1979; Alpar Cem: Az Gelişmiş Ülkelerin Dış ncaret Sonınlan ve Sanayileşme, s. 41 vd; Turhan K.; Ank., 1982 
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5. Borçlanmada Çıkar Sorunu 

Parasını devlet tahviline yatı ran kişin in düşündüğü iki şey vard ı r. Bunlardan ilki tahvile ya
tırılan paranın sağlayacağı maddi çıkar ve diğeri de bu paranın güvenlik derecesidir. Tahvil alıcıla
rı için tanınan başlıca çıkar faizdir. Tahvile para yatıranlar, paralarına düzgün ve güvenli olduğu 
derecede sağlam bir kaynak arayışı içindedirler. Dolayısıyla faiz, tahvil sahipleri için bir gelir o!du
Qu gibi, borçlu eğer devlet ise, devlet için de gider olur. Bu bakımdan devletin genel faiz politikası
nın amacı, borçlanma sayesinde elde ettiği birikimi artırarak, kredileri verimli üretim alanlarına 

kaydırarak, kalkınmayı hızlandırmaktır. Devlet, faizlerin oranını saptarken, bu genel amaca uygun 
davranmak zorundadır (18). Ancak devlet, kredi bulabilmek için kredilere sağladığı faiz için bir ta
kım cazibe unsurları da oluşturmak zorundadır. Bunları sıralayacak olursak, tahviller, 

a) Başa başın altında 
b) Primli olarak 
c) Piyangolu biçimde 
d) Vergi muafiyeti tanınarak ihraç edilebilir. 
ilk biçimde tahvilin nomilan değeri 1.000 TL. ise, devlet bunu % 5 faiz ile 950 TL'den sa

tar. Günü gelince de tahvile 1000 TL. öder. ikinci durumda, tahviller önceki durumdaki gibi nomi
nal değerlerinin altında değil, normal değerleriyle ihraç edilirler, ancak sürenin sonunda, değerinin 

üzerinde bir primle geri alı nırlar. Bu bakımdan pratikte başa başın altı nda tahvil ihracıyla, primli ih
raç arasında büyük fark yoktur. piyangolu (ikramiyeli) tahvil ihracında ise, ikramiye bütün tahvil sa
hiplerine değil, tahvil sahipler arasında düzenlenen piyangoda kazanan ki şi lere verilmektedir. Ver
gi muafiyeti tanınan tahvil sahipleri, bu tahvil ihracı türünde, gelir vergisi ile diğer vergilerden muaf 
tutulmaktad ı r (19). 

6. Borç Yükü ve Gelecek Kuşaklar 

Endüstri devriminin bir sonucu olarak XIX.'yy'rn 2. yarısında özellikle batılı sanayileşen ül-
keleri, büyük· bir üretim ve sermaye birikimi - sağlamış,-- bu birikim, büyük ·şirketleri--bu ·sermayedeA-----

en fazla karı sağlayacak yatırım alanları aramaya yöneltmiştir. Bu yatırım alanları, Avrupa endüst-
risinin ihtiyacı olan hammaddeleri sağlayacak, doğal kaynakları ve ucuz işgücü ile dönemin sö-
mürgeleri az gelişmiş ülkelerinde bulunmuştur (20). Bu sermaye akışı, az gelişmiş ülkelerin borç 
alması, gelişmiş ülkelerin de bu ülkelere kredi finansmanı şeklinde olmuştur. Gelen yabancı ser-
maye ülkede refah artışı, üretimde yaygınlık, teknoloji transferi, pazarlama imkanı ve sermaye 
transferi gibi bir takım yararlar sağlasa da (21) o ülkeye sömürü düzenini kurmak, hammadde kay-
naklarını bu ülkeler hizmetine vermek, açık pazar olmak gibi bir takım mahzurları da (22) berabe-

rinde getirir. 
Çünkü gelişmiş ülkelerden alınan bu borçlar, bir tanıma göre, istikbalde tüketim ve ser

maye mallarının üretiminde kullanılacak kaynakların bir kısmının ayrılmak suretiyle kaybedilen kıs
mıdır. (23) Samuelson'a göre ise "bir kuşağın başka bir kuşağa yük devretmesi, ya toplumun ser-

18. Alkln, Erdo~an: iktisat, s. 92 vd., 10 iktisat F. Y. 1st 1977 Neumark, F.: Umumi lktlsat Taorlsf, Çev.: Orhan Dikmen, s. 
348 vd. 10 iktisat F. Y. 1st 1942; ôzgüven AII: A. g. e., s. 413 vd. 

19. ince, Macit A. g. e., s. 112-121: Açba, A. g. e.,s. 140 vd. 
20. Alpar, A. g. e., s. 3-4 
21. Uras, A. g. e . ., 53-61 
22. Eriş, A. g. e .. , s. 206 vd; Karadeniz, Harun: Kspitalslz Kapita/istısr, s. 10; vd; Vardiya 'T. 1st. 1978; Kutal, Gülten: En• 

dOstri lllşkilsrl Açısından Çok Uluslu Şirketler, s. 22 vd., 10 iktisat F. Y., lst., 1982; Oemaris, Ovıd: Tekeller, Çev. y., 
s. : 115 vd; Deniz Y. lst t y.; Baysal, Kubilay: Uluslararası Petrol Sanın/an, s.46 vd., 10 iktisat F. Y. 1st. 1sn. 

23. ince, A. g. e. s. 137. · · · 
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maye mallan stokunun bir kısmını azaltması yada sermaye malları stokuna genellikle yapılan ila
veyi yapmamış olmasıdır" (24). Bu bakımdan dış borçlar, belli faydalar sağlasa bile, bir ülkenin 
mali sisteminin istikbali açısından çok akılcı bir tarzda değerlendirilip kullanılmadıkça, hem ülkenin 
geleceQini olumsuz etkiler, hem de gelecek kuşakların başka ülkelere ipoteQini doQurur. Bu duru
mun en acı örneği, memleketimizde tarihte yaşanmış, günümüzde de yaşanmaktadır. 

B. OSMANLI DEVLETi AÇISINDAN DIŞ BORÇLANMA 

1. Osmanlı imparatorluğu ve Endüstriyel Devrim: 

Endüstri ınkrlabını geliştiren kapitalist sistem, esasen dinde, felsefede ve ekonomide 
meydana gelen deQişim ve gelişimlerin de bir bileşkesi olmaktaydı (25). Bat ı dünyasında büyük 
değişim ve gelişmeler olurkan, dünyanın ticaret "mihrakı" Akdenizden Atlantik'e, Doğudan Batıya 
kayarken, Osmanlı Devleti yerinde sayıyor, çağın giderek gerisinde kalıyordu. 

Batı Avrupa, kapitalist üretim biçimi geliştirince, aynı sürece değişik sebeplerden gireme
miş olan Osmanlı Devleti, bu endüstriyel devrimin gelişiminden sonra, son derece gelişmiş olan 
batı ülkelerinin doQrudan ya da dolaylı baskı ve egemenlikleri alt ı na girmeye başlamıştı r (26). 

Oysa Osmanlı imparatorluğu XVI . yüzyılda, sosyal rejim, teknik strüktür açılarından Av
rupa Devletlerinden daha ileri bir durumdaydı. Bu teknik ve yetenek sayesindedir ki Osmanlı Dev
leti, Avrupa'nın ortası na kadar ilerlemiş, Akdenizi bir Türk gölü haline getirebilmişti. Nitekim bu ko
nuya değinen Mustafa AkdaQ, XVI. yy'da Osmanlı Devletinin Avrupa'dan geri olmayıp hatta birçok 
konuda üstün olduQunu vurgulamaktadır (27). Gerçekten Fransa Kralı 1. François'in Osmanlı lm
paratorluQu'ndan "2 milyon duka alt ı n borç para" {28) ve askeri yardım istemiş olması, ayrıca ltal
ya'nın açlıktan ölmemek için Türk buQdayına muhtaç bir hale gelmiş olması , (29) Kraliçe Eliza
bet'in Türklerin yün boyama tekniQini çalmak ve lngiltere'ye Türk i şçilerini kaçırmak için istanbul'a 
ajanlar göndermesi (30) Fransa Kralı VIII. Henri'nin Türk Hukuk sistemini incelemek üzere istan-

- bul'a .heyet göndermiş olması, bu ileri tekniQi kanıtlayan ömeklerdendlr .(31t,- -·-·-· .. -·-----·----
Fakat endüstri devriminin batıda gelişmesi ile birlikte, çeşitli etkenlerle büyüyüp güçlenen 

batı Avrupa kapitalist ülkeler karşısında Osmanlı Devleti, bunlarla aynı dinamiQi yakalayamadı, ak-
sine gittikçe zayıflayıp, batının yörüngesi olmaya doQru gitti (32). Buna etken olan anlayışlardan 

24. Samuelson, a. g. e. s. 396 
25. Weber, Max: Protestan Ahlakı ve kapltafizmfn Ruhu, çav.: Zeynep Arıoba, s. 75 vd. , Hil Y. lst., 1985; Nef, John: Sa• 

nayileşmenin Kültür Temelleri, Çav.: Erol Güngör, s. 59 vd. Kalam Y., 1st. 1980; Aussell, Dora Bertrand: Endüstn 
Toplumunun Gefece~ı. Çav.: Melih Ôlçer, s. 30 vd. Bilgi Y. Ank., 1979. 

26. Bkz. Tlmur, Taner: Osmanlı Tomlumsal DOzen( s. 160 vd., tuman K., Ank., 1979; Dlvitçioğlu, Sancar: Asya Tipi ilretl
ml Tarzı ve Azl Gelişmiş ülkeler, s. 9 vd. elif Y. 1st. 1966: Kuruluş dönemi ile mukayese açısından bkz0 Ateş, Tokta
mış: Osmanlı roplumunun Siyasa/ Yapısı (Kuruluş Dôneml) say Y., 1st 19B2. 

27. Akdağ, Mustafa: Türklye'nin iktisadi ve lctfmai Tarihi, v.11, s. 191 vd., Cem Y. fst 1974. 
2B. Avcıoğlu, Doğan: Türk/ye'nln Düzeni (Dün-Bugün-Yarın), s. 9 vd., Bilgi Y. Ank. 1969. 
29. Yalman, Ahmet Emin: Turkey ın the Wortd War, Yale Oniv. Press. 
30. Avcıoğlu, A. g. a., s. 9 
31. Avcıoğlu, a. g. e. s. 9; Yine Bkz Djevad, ah.: Yabancılara Gôre Eski Türkler, s. 18 vd., Çev.:y. Yağmur Y. lst., 1978; 

Ôzkaya, Y0cel: xvm yy'da Osmanlı Kurumlan ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, s. 118 vd., Kültür 8. Y. Ank. 1985: Adı
var A. Adnan: Osmanlı Türklerinde //im, s. 25 vd., Remzi K. 1st. 1970; Aunyun, Mustafa• Osman Kesk!oğlu: Fatih 
Devrinde itim ve O Devirde Yetişen lıım Adam/an, s. 13 vd., DIB Y. Ank. 195~: Craven, Elizabeth: 1!86'da Türkiye, 
Çav. R. E. Koçu, s. 9 vd., Çığır K. 1st 1939: MontaQu, Lady: Türkiye Mektupları, çav.: A. Kurutluoğlu, s. 25 vd. Tercü
man Y. lst. t.y. 

32. Geniş bilgi için bakınız Berkes, Niyazi: 100 Soruda Türkiye iktisat Tarihi, c: il, Osmanlı Devletinin Ekonomik çöküşü, 
s. 11 vd. Gerçek Y., 1st, 1975, Yerasimos, S.: Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, c. 1, Blzans'tan Tanzimata, Çav. Ba-
bür Kuzucu, s. 255 vd., Gözlem Y. 1st. 1980. · 
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biri de, Devletin teknik yöntemleri benimseyip, bilimsel ve teknik dinamikleri Osmanlı Devletinde 
rasyonel bir mantıkla uyarlanması yerine, taklitçi bir zihniyetle, Osmanlı lmparatorluQunu, kalkın

dırmak ve Avrupalılaştırmak için taklit etmekle yetinen anlayışın egemen olmasıdır (33). 
Bu anlayışın tipik ömeQi, lngiliz baskı ve etkisiyle, Tanzimat Fermanı'nın, 1856'da da ısla

hat Fermanı'nın kabul edilmesidir. Tanzimat Fermanı, Türkiye'deki hıristiyan azınlıQa ayrıcalıklar 
tanımış, bunlar vasıtasıyla "batı kapitalizmine" öncü karakollar oluşturulup, liberalizmin yaygınlaş
tırılması saQlanmıştır (34). bu fermanlar sayesinde "Levant" denilen, batı anlayışını Türk.iyeye aşı
layan bir zümre ile, bunun taklitçisi bir cemiyet ve zihniyet yerleşmeye başlamıştır. 

Sosyal platformda oluşturulan bu deQişim sürecinin ekonomik alandaki yansıması ise, 
kuşkusuz 1838 Ticaret Sözleşmesi idi. ileride geniş biçimde bahsedecegimiz üzere bu anlaşma bir 
iki yıl içinde diQer ülkelere de teşmil edilmiş, ülke, batılı kapitalist devletlerin açık pazarı haline ge• 
tirilmiştir. 

2. 1838 Ticaret Sözleşmesi ile Oluşturulan Durum 

1838 Ticaret Sözleşmesinden önce Osmanlı Devletini batı Avrupa kapitalist devletlerinin 
pazarı haline getiren yapılaşma, kuşkusuz kapitülasyonların genişletilmesi ile oluşturulmuştu. Ka

pitülasyonlar, Kanuni devrinde başlayarak, Osmanlı Devletinde serbest ticaretin geliştirilmesi için, 
yabancı tüccarlara verilen bir takım haklardan oluşmaktaydı . (35) Yabancı devletler tüccarı tarafı
nan Osmanlı şehir ve iskelelerine getirilen ve buradan al ın ıp Avrupa'ya götürülen mallardan eski
den beri resim alınmaktadı r ki, bu harici gümrük demekti. 

Eski Akdeniz ticaretini elinde tutan Venedik ve Cenevizlilerin yıld ı zı, Fatih'in istanbul'u fet

hi ve Akeniz egemenliQinden sonra sönmüş, eski Bizans ticaret yolların ı da Osmanlı Devleti ele 
geçirmişti. Daha sonra ticari sahada ilerleyen Fransa ile gel i ştirilen ticaret ve onları teşvik için itkin 
1536'de Kanuni zamanında verilen daha sonrada dlQer ülkelere teşmi l edilen imtiyazlar, "kapitü· 

lasyonlar" adı altında gümrük resminin % 5 en % 3 e indirildiQi bir ortam doQurmuş, batı Avrupanın 
endüstrileşmesi ve mamül madde ihracına başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti 'nin tamamen 
aleyhine dönmüştü. ------·------- - -- - ---- -- ------ ---

1806 ya gelinceye dek yabancı tüccarların eline olan dış ticaret, daha sonra müslüman 

tebaanın da bu işi yapmaya başlamasıyla ilkin "beratlı tüccarlar" daha sonra da nhayriye tüccarıd 

adı verilen sınıfın doQmasına vesile oldu. Bu sınıf, dış ticaretin kısmen de olsa ecnebilerden Türk

ler eline geçmesine vesile oldu. (36) 
Azınlıklar elindeki tcaret ise daha çok rumlar, ermeniler ve yahudiler elinde idi. Devletin 

bunlara verdiQi isim ise "Avrupa tüccarı" idi. Reayadan olan ve ticaretle uQraşan Avrupa tüccarı 

33. Bkz.: Cem, lsmall: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, s. 202 vd., Cem Y., ist., 1979; Barkes, Niyazi: Türk Düşününde 
Batı Sorunu, s. 17 vd., Bilgi Y., Ank., 1975; Aynı yazar. Tarkiye'de Çağdaşlaşma, s. 87 vd., Doğu - Batı Y., 1st, 1978; 
KQçOkömer, ldtıs: Düzenin Yabancılaşmas4 s. 13 v., Alan Y., lst., 1989; Sencer, Muzaffer: Osmanlı Toptum Yapısı, s. 
186 vd., May Y., lst., 1982. 

34. Bkz.: Turhan, Mümtaz: Kültür Değişmeleri, s. 239 vd., MEB Y., lstanbul., 1969; Bağış, Ali hsan: Osmanlı ncaretinde 
Gayri Müslimler- Kaptülasyonlar-Avrupa Tüccar/an- Beratlı Tüccarlar ve Hayriye Tüccarlar, s. 17 vd., Ank., 1983; Er
yılmaz. Bilal: Osmanfı Devletinde Gayrımüslim Tebaanın Yônetimi, s. 38 vd .• Risale Y., lst., 1990; Kocabaşoğlu, Uy
gur. Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika 19. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğundaki Amerikan Misyoner Okul/an, 
s. 29 vd., Arba Y. 1st. 1989; Tuzlu, Necmettin: Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar; s. 13 vd., Akçağ Y .. , 
Ank., 1991; Said Halim Paşa: Buhranlarımız, özellikle 'Meşrutiyet, Mukallltlerimiz, Fikri Buhranımızı• adlı başlıkları 
için, s. 43-113, Çav., Ertuğrul DOZdağ, TercOman Y., lst., t.y.; 

35. Kapitülasyonlar hakkında geniş bilgi için bkz.: Koçu, Reşat Ekrem: Osmanlı Muahede/eri ve Kapitülasyonlar 1300-
1920 ve Lozan Muahedesi, Muallim A. Halit K., lst., 1934; Nebioğlu, Osman: Bir imparatorluğun Çôküşü ve Kapitü• 
/asyonlar, T. iş. Bank. Y. Ank., 1986; Ali Reşat-Macar lskender. Kapitülasyonlar, (Osmanlıca), 1st 1330-1914. 

36. BaQış, A. Ihsan, Osmanlı Ticaretinde Gayri MDsllmler, .KspitD/asyonlar-Beratlı Tüccarlar-Avrupa ve Hayriye Tüccarla
rı, s. 1 vd.; Kütükoğlu, Mübahat s. a. g. e. s. 71-73. 



8 

sınıfı dışında, bir de tamamen yabancı uyruklu olan ve yapılan ahitnameler gere0i Osmanlı sınırla

rı içinde dış ticaretle uOraşan sınıf vardı ki bunlar "ecnebi tüccar' yahut "'müstemin tüccar' na

mıyla anılmaktalardı. (37) 

Osmanlı Devletinde durum bu merkezde ve ticaret geleneksel sistemlerle icra edilirken, 

Avrupa'da hem endüstri devriminin başlaması, hem de buna ba~lı olarak pazar sorununun, dolayı

sıyla eski ipek ve baharat yolu olan Akdeniz ve civarının hammadde temini ve pazar bulma açısın

dan yeniden önem kazanması ile Osmanlı Devleti, batı Avrupa devletleri için yeniden ilgi odaOı 

haline geldi. 1789 Fransız ihtilali ve neticesinde vuku bulan Napolyon Savaşları, Avrupa'daki siya

si iktisadi ve sosyal hayatlarını da oldukça de~iştirdi. Napolyon'un Mısırı işgali, herşeyden önce 

büyük sömürgelere sahip olan ve Hint yolunun tehlikeye girdi~ini gören lngiltere'yi kaygılandırdı ve 

lngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne yönelmesine neden oldu. işte bu olay, aynı zamanda Şark Mese

lesi'nin de başlangıcı sayılabilir (38). Akdeniz'e duyulan ilgi ve kıskançlık, Kapitalist batı ülkelerinin 

ilgisini bu yöreye çekti. Osmanlı Devletindeki bakır hammadde kaynaklan, nüfus yoOunluOu ve pa

zar iştahı, Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik, mali buna baOlı olarak politik baskıları artırdı. 
Avrupa devletleri kendi sanayiilerini korumak için himaye sistemini geliştirip, gümrükleri 

azamı seviyeye yükseltirken, Osmanlı Devletindeki gümrük resmi, verilen ahidnamelerdeki % 3 

oranı olarak kaldı ve deOiştirilmedi. Gerek bu oran, gerek Osmanlı Devletinin mamül lngiliz malla

rına ihtiyacı, lngilizlerin gözlerini bir kere daha şarka çevirdi. Yukarıda temas edildiOi üzere ham
maddeye ihtiyacı olan lngilizler daha ucuza satın alarak daha fazla kar temin etmek için, Osmanlı 

Devletinde emtiayı üretildikleri bölgeye gidip satın alarak, dahili gümrük resimlerinden de kurtul

maya çalışmışlar, bunun için girişimlerde bulunmuşlardır (39). Osmanlı Devleti hem hazinenin ge

lir kaybını hem de sanayiin çöküşünü önlemek için yed-i vahit (tekel) usulünü bütün mahsOlata 

teşmile teşebbüs etmişse de bu tedbir dahi pek faydalı olmamıştır. Mamül lngiliz malları Türki

ye'ye aktıOı gibi, yed-i vahit sisteminin kaldırılışından sonra ecnebi tüccar, en fazla müsaadeyi ha

iz yerli tüccar durumuna geldiQinden Osmanlı topraklan artık yabancı tüccarın rahatça, liiçbir şarta 
ba~lı olmaksızın alış-veriş yaptıOı bir pazar haline gelmeye başlamıştır (40). 

Buhar makinesinin icadından sonra buharlı gemiler, dünya deniz ve nehirlerinde çalışma-

ya başladı. Amerika kıtasına buharlı gemilerle -seferlere-başladıkları gib, Hind -yoluAu -kısaıtmak-iÇA- ---·---· 

e çareler aramaya, hatta Fırat Nehrinden Basra körfezine ve Hindistan'a inen bir yolu dahi denedi-

ler. Fakat ulaşımın aksaması, bu arada Almanlar tarafından bilahare inşa edilen Ba~dat Demiryo-
lu, buna imkan vermedi (41). Bu dönemde kapitalist batı devletleri, Osmanlı Devleti'nin işlerine ya-

rayan bütün üretim kaynaklarına el attılar (42). 

1838 yılında ingiltere ile yapılan Ticaret Anlaşması, iç ticarette yabancılar konulan kayıt-

37. Bağış, a. g. e., s. 71 vd. 
38. Mısır Meselesi haknında en geniş bilgiyi "Tarih-i Cevdet'ln 6 ve 7. ciltlerinde bulmak mümkündür. Yine bkz.: Karat, E. 

Ziya: Osmanlı Tarih~ c. V,, s. 21 vd., TTK., Y., Ank., 1983; Karal, E. Ziya: Selim ///'ün Hatt-ı Hümayun/an (1789-
1807), TTK., Y.,ank., 1988; Eren, A. Cevdet: Selfm 1/l'ün 8/yogrsflsl, s. 42 v., lst., 1964; Sorel, Albert: Avrupa ve 
Fransız lhtilall,·c. V, s. 413 vb.; Çav.: N. S. örlk, 1st, 1951; Şark meselesi için bkz.: Melek, Kemal: Doğu Sonınu ve 
Mil// Mücadelenin Dış Politikası, s. 11 v., BoOaziçi Üniv. Y., lst., 1978; KaradaO, Raif: Şark Meselesi, s. 82 vd., Nida 
Y., lst., 1971; Akçura, Yusuf: Osmanlı Devletl'nln Dağılma Devri (XV//1 ve :XIX. Asırlarda), s. 51 vd., TTK Y., Ank., 
1988; Ojuvara, T. G. -Emir Şekip: Türkiye'yi Parçalamak için 100 ünlü Plan, Çev.: Yakup Üstün,. s. 144 vd., Damla 
Y., lst., 1979. 

39. Vergiler için bkz.: Kazıcı, S.: Osmanlılarda Vergi Sistemi, s. 29 v., Şamil Y., lst., 19TT; Yalçın, Aydın: Türkiye lktisaı 
Tanni, s. 117 vd. Ayyıldız Mat. Ank., 1979; Tabako~ıu, Ahmet: Gerileme Dônemine Girerken Osmanlı Maliyesi, s. 
115 vd., ergah Y., lst., 1985; Cezar, Yavuz: Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dônemi (XVJ/1.yy'en Tanzf. 
mara Mail Tarih), s. 135., Alan Y., 1st 1986. 

40. Bkz. KütükoOlu, M. S. A. g. e. , s. 75; Kocabaş, Süleyman, A. g. e. , s. 29 vd.; Kurmuş, Ortıan: Emperyalizmin Türki· 
yeye Girişi, s. 15 v., Savaş Y., Ank. 1982; Tekel Hakkında bkz.; Özer, ilhan: Tekel, s. 9 vd., !Ü iktisat F. Y. lst., 1967'.. 

41. KütükoOlu, a. g. e. , s. n-78; Kurmuş, a. g. e., s. 15. 
42. Bkz. Aybar, Celal: Osmanlı lmparatorluğu'nun Ticaret Muvazenesi {1878•1913), Başvekalet istatistik Umum Md. Y., 

s.: 17v., Ank., 1939. 
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lamaların kaldırılmasını ihtiva eden hükümler getirmekteydi (43). bu sözleşme, ileride deQineceQi
miz üzere 1941 yılına kadar, benzer bir şekilde, Fransa, Sardunya, lsveç ve Norveç, ispanya, Fe
lemenk, Belçika, Prusya ve Danimarka gibi Osmanlı Devleti'nin ticaret yaptı0r bütün devletlerle de 
imzalanmıştır. Bu antlaşmalara göre, ithalatta ithal resmi % 3 olarak, ithal mallarına ancak% 2 
oranında ek bir vergi daha uygulanma imkanı sa0lıyordu. Buna karşı ithal mallarının Osmanlı Dev
leti sınırları içinde naklinede ithal malları için hiçbir vergi ödenmeyeceQi hükmü getiriliyordu. ithal 
mallara uygulanan bütün bu kolaylıklara karşın, Osmanlı tüccarı ise, gerek yerli, gerek ithal emtia
yı naklederken % 12 oranında bir resim (vergi) ödemek zorunda idi (44). 

Özetle söylemek lazım gelirse, bir yabancı tüccar, bu anlaşma hükümlerine göre, dışar
dan ithal edilen bir mala yalnızca toplam % 5 kadar bir vergi ödeyecek, Osmanlı tüccarı, buna kar
şın iskelede % 9 ihraç resmi, % 3 gümrük resmi ödeyecekti. Böylelikle ithalata kapılar ardına ka

dar açılmış, ihracat, gümrük vergileriyle tamamen imkansız haleı getirilmişti. Bu olgu, yerli üretimin 
baltalanması, dahası çökertilmesi demekti. 

Bu sözleşmeden örneQin lngiltere o denli memnun olmuştur ki, lngiliz dostu olarak bilinen 
M. Reşit Paşa'ya bu sözleşmeyi imzalatan lngiltere'nin lstanbul'daki elçisi Ponsonby, Dışişleri Ba
kanı Parlmerston'a "umduğumuz ve hakkımızın çok üstünde iyi bir sonuç aldık" diyerek, elde edi
len muvaffakiyeti bildirmiştir (45). Daha önce, Avrupa ülkelerine verilmiş bulunan Kapitalüsyonlar, 
sanayi ınkılab ı ndan sonra Türkiye'ninde ihtiyaç duydu{ıu malların dışarıya ç ı kmasını özendi rmiş, 

bu da yerli imalatın sıkıntıya düşmesine neden o lmuştu . Yapı lan Ticaret Sözleşmeleri bu akışı hız

lanırmış, Osmanlı Devletinin çöken ekonomik kurumları, borçlanma g i rişimlerine zemin oluştur
muştu (46). 

Liberal kapitalizm, girmek istediQi ülkenin serbet ticarete açık olması yanında, borç yoluy
la, o ülkenin sisteme baaıı olması nı da klasik bir yöntemle saQlamaya çalışır (47). Çünkü dış borç, 
sermayeyi saQlayan ülkeye etkin bir müdahale ve denetleme aracı sağlıyor ve baQımlı lı ğı perçinli
yordu. 

Osmanlı Devleti de bir yandan savaşların , bir yandan da ekonomik bunalımını, iki kat et
kisi altındayd ı. Buna raQmen, Ali Paşa gibi devlet adamlarının borç alma yolunaki hırs ve istekleri-
ne rağmen, Abdülmecit direniyordu. lngiltere'nin Babıali'deki elçisi, 22.B-185.0'de . .Suıtan.Abdül~--------

cid'e sunduQu raporda, adeta bir lslahat projesi oluşturuyor ve Avrupa'dan borç alınmasını öneri-
yordu (48} 

işte Düyun-u Umumiye dediQimiz Osmanlı devleti'nin dış borç bataQına saplanması, kapi
talist dünyanın sömürge siyasetinin bir unsuru haline gelip çöküşe doı:)ru hızla yol almasının hika
yesi, çok kısa ve ana hatlarla böyle bir ortamda başlamıştı. Bu sürecin sonunda Osmanlı Devleti 

yıkılmış, yerine Türklerin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin ödeyemeden çöktüğü 
borçların büyük bir kısmını üstlenmiş, Cumhuriyetin temellerinin atılmaya çalışıldı0ı sıkıntılı ilk yıl-

43. BkZ. Kütüko{ılu, a. g. e., s. 92 vd.; Yücekôk, Ahmet: "1938 Ticaret Sôzleşmeleri• SBF Derg. c: 23., Na: ı, Ank., 1969. 
44. Uras, T. Güngôr: Tarkye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, s. 92, Formül Mal, isi., 1979. 
45. Hamitoğluları, Beşir: Çağdaş iktisadi Sistemler, Strüktürel ve Doktrine/ Bir Yaklaşım, s. 596, AÜ SBF Y., Ank., 1975. 
46. Geniş Bilgi için bkz. Sarç. ô. Celal: "Tanzimat ve SANAYiMiZ•, Tanzimat, Önsoy, Rıfat: a. g. e., s. 7 vd. 
47. Buharin, N.: Dünya Ekonomisi va Empeıyallzm, Çav. Ş. Barlas, s. 101 vd. Özgün Y. isi. 1975; Lenin: Kapitalizmin En 

Yüksek Aşaması Emperyalizm, s. 30 vd.; Naci, Fethi: Emperyalizm Nedir? s. 46 v., Gerçek Y. lst., 1965. 
48. Çavdar, Tevfik: Osmanlıların Yarı Sômı1rge Oluşu, s. 38, Ant Y., lst., ı. y. ; Sarç, ô. Celal: •Tanzimat ve Sanayimiz', 

Tanzimat r dan a. b. Maarif B., si., 1940; Pamuk, Şevket Osmanlı ekonomisi va Dünya Kapitalizmi, (1820-1913), s. 
18 vd.,Yurt Y., Ank., 1984; Kütükoğlu, Mubaha! S. : •Tanzimat Devri Osmanlı lng!iz Gümrük Tarifeleri•, 10 Edebiyat 
Fak. Tarih Ens. Derg. sayı: 4-5, s. 335 vd., st., 1974; Varlık, Bülent :XIX. yy'da Emperyalizmin Batı A'rıado/u'a Yayıl
ması, s. 8 vd., Tüm iktisatçılar Bir. Y. Ank., 1976; Bilse!, Cemil: ·•ranzimat' ın Harici Syasetı• Tanzimat/, a. b., 48 s. 
1st. 1940; Yücekök Ahmet •Emperyalizmin Yörüngesine Osmanlı imparatorluğu, 1838 Tcaret sözleşmeleri', AO SBF 
Derg., c. XIII, s. 381-425, Bart 1968; Suvla, Refli Şükrü: "Tanzimat Devrinde istikrazlar', Tanzimat/, s. 263 vd., ls
tanbul, 1940. 
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larda genç devlet, bu borçları bütün imkanlarını kullanarak ödemeye zorlanmış ve yatırıma, üreti
me aktarılabilecek bir çok kaynak bu eski dış borçların ödenmesine tahsis edilmişti. 

Biz bu girişten sonra, ödenme devresi a~ırlıklı olmak kaydıyla, işte bu dış borçları incele
yecegiz. 



1. BÖLÜM 

OSMANLI BORÇLARININ MiLLi MÜCADELE DÖNEMiNE KADAR GEÇiRDiĞi SÜREÇ 

A. YABANCI SERMAYE iLE iLK TEMASLAR VE iLK BORÇLANMA GiRiŞiMLERi 

Osmanlı Devleti'nde yabancı sermaye ile ilgili ilk büyük temas 1838'de lngiltere ile ara
mızda yapılan Ticaret Antlaşması (1) neticesi gündeme geldi. 1838 yılında yapılan bu antlaşma, 
Osmanlı ekonomik düzeninin bir değişim sürecinin başlangıcını ifade etmekteydi. 

1800 yılların başından beri batı , özellikle lngiltere ve Fransa, sanayi devrimini gerçekleş
tirme yolundadır ve gelişen endüstrilerine dünyanın dört bir yanında hammadde kaynağı ve pazar 
aramaktadırlar (2). 

O dönemde bat ıda s ı kı bir gümrük politi kası uygulanmaktayken, Osmanlı Devleti 'nde 
gümrük % 3 c ivarındadır. Ancak yapı lan düzenlemelerle yabancıların iç dağıtım şebekelerine gir
mesi mümkün olmadığı ve yed-i vahid (tekel) yöntemiyle baz ı malların üretim ve dağ ı tım ı bütünüy
le devlete yahut yerli tüccara ait olduğu için d ış pazarlar, yeterince pay kapamadıkları için bu du
rumdan şikayetçidirler (3). 

1827'de lngiliz, Fransız ve Rus gemilerinin Navarin'de Osmanlı donanmasını yakmasın

dan, 1829'da Rusların Edirne'ye kadar, öte yandan Mehmet Ali Paşa'nın Mısı r ordusuyla Kütah
Y8:'ya kadar ilerlemesi neticesi, Osmanlı Devleti ezeli düşmanı Rusya'dan yardım istemiş, Hünkar 
iskelesi Antlaşmasıyla Rus himayesine g irmiştir. Bu gelişmelerden emperyalist çıkarları doğrultu

sunda hoşnut olmayan lngiltere, Osmanlı Devleti'ne Mehmet Ali ve Rus baskısına karşı teminat 
verdi. Bu teminata karşılık istenen bedel de 1838-Ticaret Antlaşması olmuştur - (4);· 8u - antl-aşma--ile- ---- --- --- -

birlikte yukarıda bahsettiğimiz tahditler ortadan kaldırılarak, iç ticaretimiz yabancı emperyalist 

emellere karşı korumasız bir duruma getirildi (5). 
Türk orduları Avrupa içinde durdurulup ta dönüş dönemi başlayınca, topra0a dayanan 

gelir kaynakları kurudu. Gerek topraQa ait vergi olan haraç ile gerekse müslimlerden alınan toprak 
vergileri azalınca vergi için önemli kaynak ticaret olmaya başladı. Ancak .1838 ticaret antlaşması 
ile dış ticaret ve rekabet i mkanları da ortadan kaldırılınca Osmanlı Devleti'nde devletin asgari im
kanlarının yürütülmesinde geriye kalan tek kaynak borçlanma oluyordu. 

Osmanlı ticaret kesimi devlete borç verebilecek mali ve ticari kapasiteye sahip olmadıQı 
için borçlanmada esas kaynak d ı ş sermaye çevreleri olmuştur. Bu da dış sermaye çevrelerinin 

1. Uras, T.Güngôr: TDrkiye'de Yabancı Sermaye Yatınmlar~ s.:91, lktlsadt Yayınlar Ltd. Ştl. lst., 1979; Geniş Bilgi için : 
Kütükoğlu, Mübahat S.: Osmanlı lngillz iktisadi Munasebetlerl, c.:I, (1580-1838),s.70•127, ist.,1974; Açba, Sait Os
manlı Devletinin Dış Borçlanması {1854-1914), Anadolu Üniv. Afyon 1.1.B.Fak.Y., s.24 vd. 

2. Cem, fsmail: Turkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, s.:214, Cem Y.,lst.,1979; Nebioğlu, Osman: Bir imparatorluğun Çô· 
kuşü ve Kapitülasyonlar, s.26 vd., T.lş Bank. Y.,Ank.,1986 

3. Cem, A.g.e., s.:214-215; Yerasimos, Stefanos: Azge/lşmişlik SıJrecinde TıJrkiye, s.:334+335, Çev.:B.Kuzucu, Gözlem 
Y. lst., 1980; Kıray Emine: Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, s.66 vd., lletlşim Y.,Jst., 1993 

4. Bkz; Uçarol, Rıfat: Siyasi Tarih, s.:124+137, Filiz K. isi., 1985; Karal, E.Zlya: Osmanli Tarihi, c.:V,s.:107-140, TTK 
Y . .Ank., 1983. 

5. Uras, A.g.e., s •. :92: K~baş, Süleyman: Hindistan Yolu ve Petrol U$1runa Yapılanlar Türkiye ve fngiltere, s.29 vd. 
Vatarı Y.lst.1985 
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amaçladıQı bir durumdu. iç sermaye kaynaklarının en önemlisi sayılan Galata Bankerleri ise esa
sen dış sermayenin temsilcisi durumundaydılar (6). 

işte bundan sonra anlatılacak olan öykü, Osmanlı Devleti'nin ekonomik çöküşünün, Avru
pa ekonomik ve mali denetimi altına girişinin emperyalist, kapitalist batı devletlerinin Osmanlı Dev

leti'nl çökertlşinin öyküsüdür. 
1838 ticaret Antlaşması, Osmanlı Devleti'ndeki ticari kayıtların önce lngilizler sonra da 

bütün yabancı devletler için kaldırılmasını öngörmekteydi (7). Gerçekten buna benzer antlaşmalar, 
Kasım 1838'de Fransa, Eylül 1939'da Sardunya, Ocak 1840'ta lsveç ve Norveç, Mart 1840'ta is

panya, Mart 1840'da Felemenk, Nisan 1840'ta Belçika, Ekim 1840'ta Prusya, Mayıs 1841 'de Dani
marka vb. ile yapıldı. Böylece ürettikleri mallar için pazar arayan Avrupa devletleri Osmanlı Devleti 

gibi sınırları Basra Körfezi'nden Atlas Okyanusu'na, Kafkaslar'dan Avrupa içlerine dek uzayan çok 
büyük bir pazar buldular. Böylece Avrupalılar, Osmanlı tüccarlarından daha üstün bir duruma ge
çip, benzeri görülmeyen bir talan başlattılar (8). Avrupa tarafından hasta adam olarak görülmeye 
başlayan Osmanlı Devleti, Tanzimat-, Hayriye'den halas beklerken, Avrupalı ülkeler, O'ndan müm
kün olan en büyük lokmaları koparabilmek için yarış yapıyorlardı (9). 

Kapitülasyonların son büyük aşaması (1 O) diyebileceQimlz bu ticaret sözleşmelerinden 
sonra devlet dahili ve harici ticaretinde tam bir çıkmaza girmiş ve dış borçlara başvurmaya başla
mıştır {11 ). 

Osmanlı istikrazlarının bazı ilginç özellikleri vard ı r. Bu konudaki bilgisizli{linden ötürü dev

let büyük ölçüde aldatılmış, "Düyun-u Umumiye"nin kuruluşuna kadar süren ilk dönemde, borçlan
dı{lı paranın ancak yansı eline geçmiştir. Sonra Avrupa bankerleri bu acemi borçluyu adeta para 
almaya zorlamışlardır. Devrin paşalarına bol rüşvet yedirerek onları kullanmışladır. Osmanlı yöne

timi ise, dışardan gelen bu taşıma suyu har vurup harman savurmuştur. Osmanlı büyükleri, adeta 
yeni bir oyuncak keşfeden şımarık çocuklar gibi el att ı kları bu kayna0ın girdabına ke~dilerini o 
denli kaptırmışlardır ki, 1874-75 bütçesinin 17 milyon altınlık getirine karşın, dış borç ödemesine 
13 milyon altın ayırmak zorunda kalmışlardır (12). 

Bütün kaynaklar Osmanlı Devleti'nin dış borçlanma tarihini 1854 olarak başlatırlar. Ancak 
------------·· -----·· 

6. Uras, A.g.e., s.;93; Cem, A.g.e., s.:216-218; Yeraslmos, A.g.e., s.:335-336; Kıray, A.g.e., s.70 vd. Wallach, Jehuda 
l.: Bir Askeri Yardımın Anatomis( Çev.:Fahrl Çeliker, s.:9 vd., Gn.Kur.A.T.S.E.D. Bşk. Y.Ank.1985; Kazgan Haydar: 
Galata Bankerleri, s.7 vd., T E BAŞ. Y., 1st, 1991; Kazgan, Haydar: 'Finans Kapital Karşısında Galata Bankerleri" 
Para ve Sermaye Piyasası Derg. , Mart., 1986; Kazgan, Haydar: "Galata Bankerleri", Para ve Sermaye Piyasası 
Derg. Şubat, 1986 

7. Uras, A.g.e., s.:92; Açba, Sait A..g.e., s.: 31 vd. 
8. Cam, A.g.a., s.:216; Kıray, Emine: A..g.e., s.: 80 vd. Pamuk, Şevket Osmanlı Ekonomisi ve DDnya Kapitalizmi (1820· 

1913), s.; 54 vd.; Yurt Y.,Ank., 1984 
9. Cam, A.g.e., s.:216 vd.; Mutluçağ, Hayri: 'Düyün-u Umumiye ve Reji Soygunu,' Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, s.: 2, 

Kasım, 1967; Berkes, Niyazi: Türk iktisat Tarihi, c.:11, s.:320-321, Gerçek Y., 1st, 1975; Yücekök, Ahmet"1838 Ticaret 
Sözleşmeleri", AÜ SBF derg., c.:23, no:1, Ank, 1969; Bulutoğlu, Kenan: Türl<lye'de Yabancı Sermaye, s.:68-69, Ger
çek Y.,lst., 1970; Karadağ, Raif: Şark Meselesi, s.:130 vd., Nida Y.,lst., 1971; Nou Çav, A.D.:Osmsrilı imparatorluğu
nun Yarı sômüigeleşmesl, Çav.Nabi Dinçer, s.75 vd. Onur Y.,Ank., 1979:Açba,S.:Age.s.34 vd.; Kurmuş, Orhan: Emp
rsyalizmin TDrkiye'ye Girişi, s.5 vd. Savaş Y.,Ank, 1982; Lüksamburg, Roza: Osmanlı Devleti ve Alman Emperyafiz. 
mi, Çav.Aziz Ziya, s.6 vd., Sertel Mat., lst., 1941; Kocabaş, Age.s.49-56; Abdurrahman Şeref: Tarih Musahabeleri, 
Hz.: E.Koray, s.110-115, Kültür B.Y.,Ank., 1985; Turan, Ahmet Nezihi: "Tanzimata Bir Kala 1838 Antlaşması,' Türkiye 
GDnlıJgü, 150. Yılında Tanzimatı Yeniden Düşünmek, sayı:8, Kasım 1989, s.68-70 Ank. 

10. Kapitülasyanıar için bkz; Nebloğlu, Osman: Bir imparatorluğun ÇôkDşıJ ve Kapitülasyonlar, s.:9 vd. Türkiye iş Bank. 
Y.,Ank.,1986; Koçu, R.Ekrem: Osmanlı Muahedeleri ve Kapıtü/asyanlar, s.165 vd. Muallim Ahmet Halit Kitaphanesl, 
1st., 1934; Avcıoğlu, Doğan: Türk/yanin Düzeni DDn, Bugün, Yarın, s.:50 vd. Bilgi Y .,Ank.1969. 

11. Suvla, Refi! Şükrü: "Tanzimat Devrinde istikrazlar', Tanzimat f'dan A.b.,26 s., Maarif Mat., lst., 1940. Tengirşenk, 
Y.Kemal: 'Tanzimat Devrinde Osmanlı Devletinin harici ticaret Siyaseti,' "Tanzimat ı•çten a.b., Maarif B.,fst., 1940; 
Arslano!)lu, Mehmet: 'Osmanlı Devletinde Dış Borçlar Sorunu', Uludağ Üniv.l.l.B.F.Derg., c.lV. Sayı: 1, Nisan-1973; 
Aşek, Kurttıan: 'Osmanlı Dış Borçlan Ostone Düşünceler', Ank.Üniv,SBF Derg., c.22, No:3, Eylül, 1967. 

12. Karamursal, Ziya: Osmanlı imparatorluğu Mall Bir Bakış (Türk Tarihinin Anahatıarı Müsveddeleri), Serl:3, no:11, 
s.:35; Cem, l.:Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, s.:217-218. 
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Yalçın OoQan "IMF Kıskacında Türkiyeu adlı eserinde ilk istikrazın 1840 yılında yapıtdıQını göste
ren bir belge buldu~unu daha do0rusu böyle bir belgenin bulunduQunu söylemektedir (13). 1840 
yılında Osmanlılar, hazine tahvili çıkararak bunları Londra'daki bir bankaya satmışlar ve böylece 
ilk kez borçlanmışlardır. il. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti'ndeki aQır mali bunalım nedeniy
le, lngiltere'den borç istenmiş, lngilizler'de Akdeniz'deki donanmalarının ihtiyaçlarının, Osmanlı 
Devletl'nce karşılanması mukabillnde bir milyon sterlin borç vereceklerini söylemişlerse de Os
manlı Devleti'nin bu konudaki isteksizliQi, bu istikrazı engellemiştir. işte bu hadiseden sonra 
1840'ta yukarıda deQindiQimiz üzere M. Reşit Paşa'yı büyük ölçüde etkileyen lngiltere büyükelçisi 
Slr Stanford Cunning'in delaletiyle Osmanlı hazinesinin çıkardıQı tahviller, Londra'da bir bankaya 
satılmıştır (14). 3 milyon sterlinlik bu istikrazdan sonra 1851 yılında 200.000 sterlinlik bir avans da
ha alınmış bu avans ise 1854 yılında yapılan istikraza mahsup edilmiştir (15). 

B. KiRiM SAVAŞl'NDAN RAMAZAN KARARNAMESl'NE KADAR DIŞ BORÇLAR 

1. 1854 Borçlanması 

Kırım Harbi için yapılan harcamaların karşı lanması için Abdülmecit 4 AQustos 1954 tarihli 
bir irade ile 5 milyon lngiliz liralık istikraz akdi için mukavele yapılmasına izin vermiş, bunun üzeri
ne 24 AQustos 1954 tarihinde Londra'da Palmerve ortaQı Paris'te Goldschmid ve diQer ortakları 

ile Osmanlı Hükümeti arasında bir istikraz sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmeye dayanarak hü
kümet 3 milyon sterlinlik istikrazda bulundu. Bu para 22 Osmanlı lirası 20 lngiliz sterlini olması he
sabıyla 3.300.000 Osmanlı lirası tutuyordu. 

Bu paranın ele geçen k ısmı 2.514.913 Osmanlı Altın Liras ı idi. Faizi% 6 olarak kabul 
edilmiş, karşılık olarakta Mısır vergileri gösterilmiştir. Ödeme süresi_ 33 yıl olacaktı (16). · 

2. 1955 Borçlanması : 

1854 istikrazı Kırım Harbi masraflarına yetmemiştir. Çünkü 1853-1856 yılları arasındaki 
bu harbin (17) devam etmesi Osmanlı maliyesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenledir ki hükü
met yeni bir istikraza teşebbüs etmiş, lngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti arasında 27 Haziran 
1855'te yeni bir istikraz sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmeye lngiltere'deki yahudl kökenli aile 
şirketi olan Rothschild kuruluşu aracılık etmiştir (18). 5 milyon sterlinlik bu borçlanmanın faizi% 4 

13. Doğan, Y.:/MF Kıskacında Türkiye, s.:70, Toplum Y.,Ank., 1980; 
14. A.g.e., s.:70-71; Duru, C.-Kemal Turan-A.Ôngeoğlu: Atatürk Dônemi ma/Tye Politikası, 1, Kitap, s.:78-79 Tlsa MatAnk., 

1982. 
15. SayAr, Nihad S.:Türkiye imparatorluk Dônemi Mali Olayları, s.:192-193, ITIA N. SayAr Yayın ve Yardım Vakfı 

Y.,lst., 1978. 
16. Yenlay, I.Hakkı: Yeni Osmanlı Borçlan Tarihi, s.:19-22, 10 iktisat F.Y.,lst., 1964; Sayar, A.g.e., s.:192-193; Duru, C. ve 

arkadaşları : A.g.e., s.:79; Kôm0rcan, Klrkor: Türkiye imparatorluk Devri Dış Borçlar Tarihçesi, s.:12-15, Şirket-1 M0-
rettlbiye Basımevl, isi., 1948; Açba, Age. s.:48-54; Yazgan, Haydar: Galata Bankerleri, s.13; Tokdemir, ErtuQrul: Tür-
kiye Ekonomisinin Tarihsel Temeli, s.37,1.T.Ü. Y.,lst., 1985. . . 

17. Kırım Harbi için bkz; Çavlı , Emin Ali: Kırım Harbi, s.:7 vd. Hilmi K.,lst., 1957; Karal, A.g.e., c.:V,s.:218-248; Hayrettin 
Bey:Kırım Harbi, Haz.:Ş.KuUu, s.37 vd. Tercüman 1001 T. Eser Y.lst., t.y. 

18. Bkz: Ailen, Gary: Sermaye ve Sosyalizm, Ç.:M.Turhan, s.:55 vd., Oymak Y.,lst.,t.y.; Coston, Henry: Beyne/mile/ Ser
maye ve ihtilaller, s.:17 vd. Otağ Y.,lst.,1974 (Kitabın l, Bölümünü oluşturan ve alıntı yaptığımız kısım 'Meşrutiyet Ha
reketleri ve Yabancı Tesirler" başlığı ile Kemal Yaman tarafından yazılmıştır}; Açba, Age., s.54 vd. 
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olarak belirlenmiştir. Osmanlı altın lirasıyla bu rakam 5.500.000 lira tutmaktadır (19). Bu sözleşme 
gere{ıi gerekli parayı lngiliz Rothschild firması sa?)lamış, Fransa ve lngiltere de Osmanlı Oevleti'ne 
kefil olmuşlardır (20). 1855 borçlanmasından elde edilecek paranın harp masraflarına karşılık ola
rak kullanılması şartını kontrol etm.ek üzere lngiliz ve Fransız hükümetleri temcilcilerinden kurulu 
bir komisyonun teşkili sözleşmeye ilave edilmiş ve borçlara karşılık olarak da Mısır vergisinden ar-
tan para ile lzmir ve Suriye gümrü?)ü tahsis edilmiştir (21). · 

3. 1858 Borçlanması: 

Paris'te 30 Mart 1856'da imzalanan antlaşma ile sona eren Kırım Harbi Osmanlı 
maliyesini çok bozmuştu. 1830 yıllarında basılan ilk Osmanlı Parası olan "kaime"1erin deQeri bu 
harbin sonunda % 30'Iara kadar düşmüştü (22}. 5-6 milyon lira olarak tahmin edilen kaimelerin te
davülden kaldırılması için yeniden borçlanma teşebbüsüne girişildi ve 1 B5B'de Londra'da Dent, 

Palmer şirketleri ile ortakları tarafından temin edilecek para için yeni bir istikraz akti yapıldı. Borç
lanma miktarı 5 milyon lngiliz sterlini idi. Osmanlı altını ile bu miktar 5.500.000 lira tutuyordu. Ele 
geçen miktar, 4.056.250 altın idi. Faizi% 6 olarak belirlenen bu borç 33 yılda ödenecekti. Teminat 
olarak, lstanbul'un gümrük gelirleri gösterilmişti. Hükümet eline geçen bu para ile mevcut kaimele
rin 3.500.000 liralık miktarını tedavülden kaldırmış ve bir komisyon huzurunda yakmı ştır. Geriye 
800.000 lira l ık kaime ka ldıQını ilan etmi ştir. Fakat bu rakam takribidir. Çünkü kaimler taklit edile
rek, piyasaya sahteleri sürüldüQü için kesin rakamı belli olmamaktadır (23). 

4. 1860 Mire's Borçlanması: 

1960 yılı nda Osmanlı Devletl'nin dış borç ödemesine 900.000 lira ayırması ger~kmektey
dl. iç borçlanmada özellikle Galata Bankerlerinden alınan 17-18 milyon lira kadar tutan ödenmesi 
gerekli iç borç miktarı ile bu rakam o yıl için 1 O milyon altın lira kadar tutmaktaydı. 

Hükümet, yeni bir istikraz akti yapmayacak olursa durum kritik olabilirdi. Bunun için Os-
manlı Hükümeti ilkin lngiltere deste~ini istedi·. lngiltere bu tutumu · karşısında "Frarrsaya· müracaat- - --

edildi. Rothschi/d, Pereire ve Lafitte gibi şirketlerle görüşüldü. Fakat bu şirketler de olumlu cevap 
vermediler. Nihayet Osmanlı Hükümet yetkilileri piyasada kredisi iyi olmayan Mlre's adındaki Fran-
sız bankerine müracaat ederek 400 milyon Franklık bir istikraz sözleşmesi yapıldı. Bu borcun faizi 
% 6 olacak ihraç fiyatı ise% 53.75 olacaktı. Vade olarak 36 yıl belirlenmişti. 

Galata bankerleri bu sözleşmeyi haber alır almaz Mire'se bir elçi gönderip, hükümetten 
alacaklarının kendilerine devrini istediler. Hükümet ise kendisine itimatsızlık kabul edilen bu teklifi 

şiddetle reddetti. 

Osmanlı Devleti için çok aQır şartlar içermesine raQmen bu istikraz başarılı olamadı. 
Londra, Amsterdam hatta Paris piyasalarında esham satış ı saQlanamadı. Durumu borç veren Mi• 

19. Duru ve Arkadaşları, A.g.e., s.:79; Kömurcan, Age., s.15-16 
20. SayAr, A.g.e., s.:193; Yaman, A.g.e., s.:17. 
21. SayAr, A.g.e., s.:193-194; Yeniay, A.g.e., s.:22 Gerek lnglltere ve Fransa, gerekse bellrtilen şirketle yapılan sözleşme 

melln tercümesi Yeniay'ın kitabında s.:22-31 arasındadır. Yine bkz; Ölçer, Cüneyt: Osmanlı Bankası Aracılığı ils Ya
pılan Osmanlı Devleti Borç Anlaşma/an, s.:4-6, Yenilik Basımevi, lst.,1989, Ôlçer'ln kitabının bir cildi metinlere, diğer 
cildi ise yazarın Osmanlı Bankası arşivinde bulduğu sözleşmelerin Fransızca ve Osmanlıca orijinal belge kopyelerl
ne aynlmıştır. 

22. Yenlay, A.g.e., s.:31: Ayrıntılı bilgi için bkz; Eldem, Vedat: Osmanlı lmparatorluğu'nun.fktisadi Şartlan Hakkında Biı 
Tetkik, T.lş Bank. Y.,Ank.1970; Sahillloğlu, Halil: Osmanlı Para Tarihi Üzerine Bir Deneme, lst.,1965: Erol. Mine:Os
man/ı lmparatorluğu'nda Kağıt Para (Kaime). TTKB., Ank., 1970. 

23. Yeniay, Ag.e., s.:31-32; SayAr, Ag.e., s.:194; Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:80; Erol, Mine: Age., s.:4 vd.; Kazgan, 
Age.,s.:11 vd.,Kômürcan, Age., s.:16-18. 
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re's'te kabul etmiş, ortakları tarafından mahkemeye verilerek hapse atılmıştı. Bu yüzden piyasalar 
alt üst olmuş, çeşitli iflas olayları görülmüştür (24). Mire's'in tutuklanması Osmanlı Hükümeü'ni de 
telaşa düşürdü. Çünkü istikraz yarım kalmış ve hükümetin acil borçları ödeme imkanı kalmamıştı. 
Galata tüccar ve bankerleri ise tam bir pani0e düştüler. Ortada altın sikkeler bulunmadı~ından gü

müş ve bakır sikkeler toplanıp Fransa'ya gönderiliyordu. 
Osmanlı Hükümeti Fransa ve lngiltere'ye müracaat ederek buhranın giderilmesi için yar

dım istedi. Neticede durum düzeltildi ve Mire's ile yapılan sözleşme feshedildi (25). 

5. 1862 Borçlanması: 

Mire's borçlanmasının başarılı olmaması, Suriye'de çıkan olayların öteki yörelerde de ka
rışıklıklara yol açması, yeniden ihraç edilen ka0ıt para miktarının 11 milyon lira gibi büyük bir raka
ma ulaşması ve bunun madeni para ile de~iştirilmesinin düşünülmesi gibi sebeplerle yeniden istik
raz lüzumu baş gösterdi. 

Neticede Londra'da Oevaux şirketi ile bir sözleşme yapılarak 200 milyon Franklık bir 
borçlanmaya gidildi. Faiz % 6, ihraç fiyatı % 68 süre 23 yıl olacaktı. Bedel o!arakta tütün, tuz, 
damga resmi ve temettu gelirleri vergisi karşılık gösterilmiştir. Borçlanılan miktar Osmanlı altını he
sabıyla 8.800.000 lira tutmaktayd ı. Ele geçen miktar ise 5.984.000 Osmanlı al tını oluyordu. Bu 
borçlanma başırılı olmuş ve bu sayede bütün kaimeler toplanıp lstanbul darphanesinde yakı lm ı şt ır 

(26). 

6. 1863 Borçlanması: 

1863 yılında maliye yönünden Osmanlı Hükümeti önünde önemli iki problem vardı . Bun
lardan birincisi Galata Bankerlerin~ olan borçlar, d i~eıi ise tedavül kıymetini kaybeden madeni ba
kır paralardı . Beşlik ve altılık ad ı veri len bu paraların tedavül kıymeti% 5'e kadar düşmüştü. Bu 
nedenle hükümete zarar vermekteydi. Bu borçlanmaya henüz kurulmakta olan Osmanlı Bankası 
aracılık etti. --------- -- - •--·---- - ·- - ----- -·· 

Borçlama 200 milyon Frank olacak, faiz % 6 olarak kabul edilecekti. Karşılık olarak çeşitli 

vilayetlerin gümrük hasılatı, Bursa ve Edirne'nin harir (ipek) öşürü, Midilli, Karesi ve lzmir zeytin 
yaOları öşürü, tuz resmi, tütün öşürü ile 1862 lstikrazının mütebakisi, 1860 istikrazına karşılık ola• 
rak gösterilen gelirlerin 7/8'1 gösterilmişti. 

Borçlanılan miktar 8.800.000 Osmanlı altını olmuş, ele geçen miktar ise ancak 6.248.000 
Osmanlı altını olmuştur. Ödeme süresi 23 yıl olarak kararlaştırılmıştır. 

Osmanlı Bankası'nın imtiyaz fermanını eline alan Fransız ve lngiliz kırıcıların çıkardıQı bu 
200 milyonluk eshamın tamamı satıldı. Elde edilen gelirlerle Galata bankerlerine verilecek kısa va
deli borçlar ödendi. Ancak değeri düşük beş kuruşluklann ayannm düzeltilmesine bu istikraz k~fi 
gelmediği için para operasyonu yapılamadı (27). 

24. Yeniay, A.g.e., s.:32-34; SayAr, A.g.e., s.:194-195; Duru ve Arkadaşları , A.g.e., s.:80; Kömürcan Age., s.:19.; Açba, 
Sait: Osmanlı Devletinin Dış Borçlanması, s.60-67; Ôlçer, Aga., s.8-15 

25. Yeniay, A.g.a., s.:34-35; Köm0rcan, s.:18-22; Karamursal, Ziya: Osmanlı mail tarihi Hakkında Tetkikler, s.93-94, 
T.T.K.Y.,Ank.1989; Veday, A.du: Türl<iye ma/Tye Tarihi, s.89-100, maliye Ba.kanlıQı Tetkik Kurulu Neşriyatı , Ank., 1978 

26. Yen/ay, A.g.e., s.:35-36p Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:80; Sayar, A.g.e., s.:21.1-212; Açba, Age., s.67an; Kömürcan, 
Age., s.22-23; Karamursal, Age., s.94-98; Erol. Mine: Age .• s.8 vd.; Falay, Nihat: maliye tarihi (Ders NotlanA s.81, Fi• 
llz K., lst., 1989; Valay, Age., s.:162-165 · 

27. Yen/ay, A.g.e., s.:36-37; Sayar, A.g.e., s.:212; Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:80·81; Kômürcan, Age., s.63,64; Ôlçer, 
Age., s.15-16; Kazgan, Haydar: 'Galatada Dış Borç ve Yabancı Sermaye Çatışması', Para ve Sermaye Piyasası Der
gisi, Mart, 1988; Kazgan, Haydar: Galata Bankerleri, s.41-44. 
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7. 1965 Borçlanması: 

Dış borçlar vadesi gelen kupon bedellerini ödeyebilmek için hazinede para bulunmadı~ın

dan 1865 yılının sonunda hükümet Osmanlı Bankası, Paris'te bulunan Credit Mobilierve Societe 
Generale ile 11 Aralık 1865'te 150.000.000 Franklık bir sözleşme imzalandı. 

Bu borçlanmanın faizi % 6, itfa bedeli % 2.44, ihraç fiyatı % 66 olacaktı . Karşılık olarak 

Ergani Bakır Madeni gelirleri ile AQnam (koyun) resmi gösterildi. Bu borçlanmanın gerçek karş ı tı!) ı 

a~nam resmi oldu~u için buna "A~nam istikrazı" adı da verilmiştir. 
Bu borçlanma kamu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmayıp, yalnızca eski borçların 

taksitini ödemek amacıyla yapıldı!;ıı için, Osmanlı maliyesinin o devredeki durumuna da bir göster

ge teşki l eder. 21 yıllık vadeli bu borçlanma ile öncelikle taksitlerin ödenmesi amaçlanmıştı (28). 

8. 1865 Genel Borçları (1. Tertip): 

Galata bankerlerinin alacakları tasfiyeler geçirmekle birlikte Hükümet için aQır bir yük teş

kil etmekte devam ediyordu. Bu borçlara karş ı lık olarak çıkarılmış olup azami 24 yıl vadeli muhtelif 

tahviller bulunmaktaydı . Bunlara "eshamı cedide" yahut "konsolit", "esham-ı mümtAze", "sergi ve 
hazine tahvi li" adları verilmekteydi . Bu tahvillerin çoQu lstanbul'da, bir kısmı da lngiltere ve Fran

sa'da hamillerin elinde idi. 

Bu eski iç borçlar faiz amortismanlı yeni tahvillerle , de~işti ri lm iştir ki bu iş leme maliyede 

"Borçların deQiştirilmesi " (Conversion des dettes) denilmektedir. 
Hükümet bu suretle bu eski borçları uzun vadeli bir dış borçlanmaya dönüştürmek iste

miş, bu yolla taksit yönünden hem biraz nefes almak, hem de Avrupa sermayesini n:ıemlekete 

çekmek istemişti r. 

Hükümet bu eski borç ların ödenmesi için 1864-1865 yı l ı bütçesine 2.464.000 Lira 

(56.000.000 Frank) ödenek koymuştu. Bu vesile ile maliye BakanlıQı'nda "DOyun-u Umumiye Def-
ter-i Kebid" adı- verilen genel borçların bir büyük defteri-açılmıştı; Borçların-- deQiştlrilmesHşlemi · --~---•---· ·· 

yurt içinde başarı ile yürütüld0Qü ve yeni tahviller yurt içinde raQbet gördüQü halde, yabancı ülke-

lerde özellikle Fransa'da tutulmamıştı r. Fransız hükümeti bu tahvilleri Fransız borsasında kabul et

tirememiştir. Nitekim bu tahvillerden en son ihraç edilen 7 milyonluk bir bölümü alıcı bulamadıgın-

dan bankalara rehin olarak bırakılmış ve karşılı~ında avans alınmışt ı r. Ancak bu avanslar da va-

delerinde ödenemediQinden, bankalar sakladıkları bu eshamı satışa çıkarmışlar, bu nedenle de 

eshamın deQeri düşmüştü. 

Bu borçlanma sözleşmesine "General Credit and Finance" (Londra'da) ile Paris'te bulu

nan "Soclete General de Finance• aracılık etmiştir. Borçlanılan toplam miktar 40.000.000 Osman
lı altını idi. Ele geçen miktar ise 20.000.000 Osmanlı altını olmuştur. % 5 faizli bu borçlanma için 

özel bir karşılık gösterilmemiştir (29). 

9. 1869 Borçlanması: 

1866 yılında Fuat Paşa sadaret makamından ayrıldı. Osmanlı maliyesini düzeltmek için 

Fuat Paşa'nın planı müsbet sonuç vermedi. Fuat Paşa, Osmanlı Devleti için istikraz ı:ısOI0nü icat 

28. Yenlay, A.g.e., s.:38-39; SayAr, A.g.e., s.:212-213; Valay, A.du: Age.:, s.:167-169; KOmCırcan, Age., s.:24-25. 
29. Yeniay, A.g.e., s.:39-40; Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:81; Sayar, A.g.e., s.:213-214; Karal, E.Ziya: Osmanlı Tarihi, 

c.:VII, s.:235, TTK Y.,Ank. 1983; Valay, A.Du:A.g.e. s.:169-173; Borçların fazla faizli borçlardan daha az faizli borçlara 
dönOşttirOlmesl demek olan (Converslon des dettes) için bkz.: KOmOrcan, Age., s.:26-27. 
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etmese bile geliştirmişti. Bu us0I ise, hastayı tıbbi usullerle gıda vererek yaşatmak gibi bir olaydı. 
Son borçlanmadan 1867 yılına kadar hükümet Girit isyanı nedeniyle artmış olan ola{ıanüstü mas
rafları karşılamak için yine iç borçlar akdetmek yoluna sürüklendi.% 9 ile% 15 faiz karşılıQı borç 
para tedarik etti. 1867'de memur tenkisatına girişti. Maaşların yarısını tahvillerle ödedi. Mısır valisi 
lsmail Paşa'ya hidivlik ünvanını vermek suretiyle, Mısır hazinesinin devlete verdiQi yıllık verginin 
miktannı artırdı. Fakat bütün bu tedbirler hazinenin biçare durumunu düzeltemedi. Bu nedenle ye
ni bir borçlanma zaruri görünmekteydi. 

1867'de Abdülaziz'in Paris seyahati, imparatoriçe Eugenie'nin Süveyş Kanalı'nın açılışı 
vesilesiyle 1869'de lstanbul'da Abdülaziz'I ziyareti borcun Fransa'dan istenmesi konusunda elve
rişli hava oluştunnuştu. Bu şartlar içinde, Paris'te "Comptolr d'Escompte' bankası ile 1869 Kasımı 
başında bir borçlanma sözleşmesi yapıldı. 

Bu sözleşme 300.000.000 Franklık idi. Herbiri 500 franklık tahvillerin ihraç fiyatı 270 frank 
idi. Faiz oranı % 6, itfa oranı % 1, süresi ise 33 yıl idi. Karşılık olarak Adana, Suriye, Yanya, Trab
zon, Bursa, Bosna, Aydın, Menteşe, Konya, BaQdat vilayetleri aşar ve gelirlerinden bir kısmı gös
terildi. Bu borçlanmada Osmanlı altını olarak miktar 24.444.442 lira idi. Ele geçen miktar ise 
13.200.000 Osmanlı altınıdır (30). 

1 O. 1870 Rumeli Demiryolu Borçlanması: 

Osmanlı Hükümetinin borç aldıQı paraları bütçe gelirini art ı racak teşebbüslerde kullanma
yıp, bütçe açıQını kapatmak veya borçları tesviye etmek gibi bir maksada tahsis etmesi, çıkmaz 
yolda dönüp dolaşmas ı anlamına gelmekteydi. Neticede hükümet yeni bir istikraz teşebbüsünde 
bulundu. 

Bu istikraz Rumeli demiryolları inşası imtiyazını alan Yahudi sermayecisi Avusturyalı Ba

ron Hirsch ile 17 Nisan 1869 tarihli bu imtiyaz sözleşmesinin neticesi olarak 1870 yılında yapıl
mıştır. Sözleşme gereQi borçlanma tahvilleri Baron Hirsch tarafından % 32 1/8 fiyatla satın alın
mıştır. Bu kadar düşük ihraç fiyatlı bir sözleşme ilk defa yapılmaktaydı. Bu borçlanma neticesinde 
Osmanlı -Oevleti 34.848.001 Osmanlı altını borçlanmış;-eline 11'.194.92rr-osmanlı altını de~erinde---- -- ----·-- -

para geçmiş, % 3 faizli bu borçlanmaya karşılık olarak Mısır vergisi gösterilmiştir. 
Baron Hirsch ile yapılan sözleşme mucibince Baron, .Osmanlı Devleti'nin 2000 Km.'lik bir 

demiryolu bir demiryolu yapacaktı. Bu demlryolu lstanbul-Belgrad, Selanik-Avusturya hudutları 
arasında uzanacak, bunların Edirne, DedeaQaç ve Burgaz şubeleri de olacaktı. 

1871 yılında demiryollan politikacısı Ali Paşa'nın vefatı üzerine yerine geçen Mahmut Ne

dim Paşa tarafından demiryolu projesi durdurulmuştur. 1872 yılında yapılan yeni sözleşme ile 
2000 km. yerine 1250 km. demiryolu inşaası kararlaştırılmıştır. Yapılan sözleşme ile Baron Hirsch 
Osmanlı Devleti'nin yapacaQı demiryollarına ilişkin 90 yıllık imtiyazını almış olmaktaydı (31). 

30. Yenlay, A.g.e., s.:41-42; Sayil\r, A.g.e., s.:214-216; Duru ve arkadaşları, A.g.e.,81; KömOrcan, Age., s.28-33; Valay, 
A.du: Age., s.173-183; Açba, Age., s.:87-89; Blaisdell, Donald C.: Osmanlı imparatorluğunda Avrupa ma/T Denetim 
(Düyunu Umumiye), Çev.:Ali Ihsan Dalgıç, s.39, lst.Mat., lst., 1979; Yeraslmos, Stefanos: Azgelişmişllk Sürecinde 
Türkiye, Çev.:Babur Kuzucu, s.527, Gözlem Y.,Jst.,1980; Karal, E.,Zlya: Osmanlı Tarihi, c.VII, s.235-236, T.T.K. 8., 
Ank., 1983. 

31. Karal A.g.e., c.:VII, s.:236; Sayar, A.g.e., s.:216-217; Parvus Efendi: Türklyenln Mali Tutsaklığı, Hz.:Muammer San
car, s.:113-120, May. Y.lst., 19TT. Yenlay, A.g.e., s.:42-44; Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:81-82; Yaman, Kemal: •Meş
rutiyet hareketleri va Yabancı Taslrlsr" Beyne/mi/el Sermaye ve lhUlaller, s.:18; Açba, Age.s.:89-91; Blaisdell, Ags., 
s.39; KömOrcan, Age., s.:33-38; Rumeli Oemiryolları hakkında geniş bilgi için bkz; Engin, Vahdettin: Rume/1 Demiryol
lan, s.49 vd., Eren Y . .lst., 1993. Baron Hlrş, Müflis bir mOteahh!t olarak bu ihaleyi Ermeni asıllı Davud Paşa'nın gayr~t
lerlyle ve dağıtıldığı iddia edilen rüşvet karşılığı almış, 1870-1875 Yılları arasında 350.000.000 Frank kazanmış bu pa
ranın önemli bir bôlümünO siyonizme hizmet için yatırmış, inşa ettiği demlryo!larının kullanışsız olması için de ellnden 
geleni yapmıştı. Bkz.:Aynr eser, s.201 vd. 
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11. 1871 Borçlanması: 

Fransa ile Almanya arasındaki 1870 Savaşının etkileri 1871 AQustos'unda kendini göster
miş, lstanbul'da mali kriz başgöstermiştir. Altın para piyasadan çekilmiş, dış borçların faiz ve 
amortismanları ödenemez hale gelmişti. Bu durum karşısında hükümet "Credit General Ottoman 
bankası ile Londra'daki •cohen and $onsu, "Dent Palmer and Company" bankaları ile 1871 borç

lanmalarına ilişkin bir sözleşme imzalamıştır. Bu istikraz 5 milyon 700 bin sterlin (142.500.000 
Frank} miktarında idi. Osmanlı altını olarak 6.270.000 lira tutuyordu. Ele geçen miktar: 4.5n.100 
Osmanlı altını idi. ihraç fiyatı % 73, faiz oranı % 6, ltfa oranı % 1 olan bu borçlanmaya karşılık ola
rak Mısır vergisinin serbest kalan miktarı gösterilmiştir (32}. 

Yapılan sözleşme gere{)ince Mısır hidivi verginin tahsis olunan miktarını padişah fermanı 
gere{ıi do{ırudan doQruya lngiltere Bankası'na yatırmayı mukavele ile Dent Palmer ve ortaklarına 
taahhüt etmişti (33). 

12. 1872 Borçlanması: 

Bütçe açıklarının kapanması ve dış borç taksitlerinin ödenmesi için Osmanlı Bankası ile 
"Banque Austro-Ottomanen ve "Credit General Ottoman" bankalarıyla sözleşmeler yapılarak % 9 
gibi yüksek bir faizle yeni bir borçlanmaya gid i lmiştir. Bu sözleşmeye göre borçlanılan miktar 
12.238.820 Osmanlı altını, ele geçen miktar ise 10.403.004 Osmanlı altınıdır. Karşılık olarak 
Selanik, Edirne, Tuna illeri gelirleri ile Anadolu aQnam resmi gösterilmiştir (34). 

Kısa vadeli olan bu avansları iade etmek ve bir kısım kamu ihtiyaçlarını gidermek için ha
zinede para olmadı~ından bu kez yine yukarıda adları verilen iki banka ile yapılan sözle_şme gere
!)ince 278 milyon 155 bin frank tutarında hazine tahvili çıkarılmasına karar verildi. Bu yeni borçlan
madaki faiz % 9 idi {35). 

Çıkarılan tahviller% 98,5 ihraç fiyatlı olacaktı. A, B ve C tertibi olarak düzenlenen tahvil-
lerin ödeme süreleri de deOişikti (36). · ·- -- · - - · · · 

Ancak bu tahvillere Paris, Londra ve hatta lstanbul'da az raObet gösterilmiştir. Bunun ilk 
sebebi Fransa'nın dış borca teşebbüs etmış · oıması, ikinci sebebi ise Rumeli Demiryolu tahvilleri

nin ikinci kısmının neşredilmiş olmasıydı (37). 

13. 1873 Genel Borçları (il. Tertip): 

1872 sonlarında Osmanlı Bankası ile di!)er bankalar, hazinenin ihtiyaçları ile ilgileniyorlar, 

bir yandan da devlete ait esham ve tahvilat, tramvay, tünel şirketleri ve bankalar gibi-mali kuruluş
ların hisse senetlerinin alış verişi ile meşgul oluyorlardı (38). Öyle ki 1865 ve 1875 yılları arasında 
lstanbul'da sayısız kredi kurumları kuruldu. Bunların amacı, sadece Osmanlı Hükümetinin yaptıOı 

32. SayAr, A.g.e., s.:217-218; Duru ve arkadaşlan. A.g.e., s.:82; Açba, Age., s.91-92; Karal, Age., s.:236; Valay, A.du: 
Age., s.:183-191. 

33. Yeniay, A.g.e., s.:45; Kömürcan, Age .. s.40 
34. SayAr, A.g.e., s.:218; Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:82; Yeniay, A.g.e., s.:46-48; Açba, Age., s.:92-93; Yarasimos, 

A.g.e., s.:527; Kömürcan, Age.,s.40-41. 
35. Sayar, A.g.e., s.:218; Blalsdell, Donald C.: Osmanlı lmparatorıugunda Avrupa maır Denetimi (DQyumuumumfye), 

s.:40, Velay, A.du: Age., s.:191-193; Açba, Age., s.:93. · 
36. Yenlay, A.g.e., s.:218; Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:82; Karal, A.g.e., c.:VII, s.:236. 
37. Kömurcan, Age., s:41 
38. Sayılr, Ag.e., s.:218; Kazgan, Haydar: Galata Bankerleri, s.61 vd. 



19 

istikrazlardan kar elde etmekti (39). işte bu hareketli durum, menkul kıymetler borsasında da bir 
canlılık yaratmış, fiyatlarda gözle görülür bir yükselme olmuştur. Gerçekten 1863, 1865, 1869 ls

tikrazları ile Rumeli Oemiryolu tahvilleri, genel borçların esham senetleri ve diQer hisse senetleri fi
yatlarında gözle görülür bir yükselme olmuştur. Yükselme oranı% 10-50 arasında deQişmekteydi. 
Bu durumdan yararlanmak isteyen hükümet 1873 yılında çıkadıQı bir yasa ile qBorçların DeQişimiu 

{Conversion) işlemine başvurdu. · 

1865 Kanunu ile kurulan "Düyunu Umumiye Defter-i Kebir-i" (Genel Borçlar Büyük Defte

ri) 'ne bu kez 22.252.400 lira tutarında il. Tertip genel borç kaydedilerek 1876, 1877, 1878'de 

ödenmesi gereken orta vadeli hazine tahvillerinin uzun vadeli olan 1873 genel eshamı ile deQişti

rllmesi hükme baQlandı. Bu suretle yapılan yeni borçlanmanın ihraç fiyatı % 98,5 piyasa rayici % 
84, faiz oranı ise% 9 idi (40). 

14. 1873 Borçlanması: 

Ali ve Fuat paşaların ölümünden sonra Osmanlı maliyesinde iş çıQırından çıkmıştı. Bu 

nedenle harcamaların belli bir esasa baQlanması için 1872 yılında yapılan "Vilayetlerin Sarfiyatı 

Umumiyesr adlı bir talimatname ile giderlerin bütçe kurallarına uygun biçimde yapılması esası 

konuldu. Bundan sonra 1873 yılında da »oevlet-i Aliyye Bütçe Nizamnamesin adlı bir bütçe tüzü

~ü kabul edilerek harcamalar yeni esaslara baQlandı. Bütçeye ilişkin 1855'te kabul edilen ilk tüzük

ten sonra kabut edilmiş olan bu tüzük bir takım yeni esaslar getirmekteydi. Başbakanlık Arşivi'nin 

Meclis-i Tanzimat Defteri'nde bulunan bu tüzük ilk kez yeni harflerle Nihad S. Sayar tarafından 

yayınlanmıştır (41 ). 

4 Eylül 1873 tariinde neşredilip eski tahvillerin yenileriyle değiştirilmesine ilişkin kanunun 

yayınlanmasından iki gün önce yani 2 Eylül 1873 tarihinde hükümetle Credit General_ ve Credit 
Mobilier arasında 694.444.500 franklık yeni bir borçlanma sözleşmesi aktedilmişti (42). Bu sözleş

meye göre piyasaya herbiri 500 franklık 1.388.889 frank tutarında tahvil çıkarılacak, bu iki banka

ya 270, piyasaya ise 297.5 franktan satış yapılacaktı (43). 
Bu hesaba göre borçlanılan miktar Osmanlı-·altınrile 30.555.558·1ira;·ete-geçen-miktar-------

16.500.001 lira idi. Çıkarılan tahvillerin % 42'si Akitler tarafından % 54 fiyatla satın alınıyor, kalan 

miktar tahvilde ise 18 ay zarfında, ihtiyarlarını muhafaza ediyorlardı. Bu borçlanmada faiz oranı % 
6, itfa % 1 idi ve karşılık atarak Ankara, Tuna vilayetleri öşür vergisi gelirleri ile Anadolu A0nam 

resmi hasılatı ve tütün inhisar (tekel) fazlası gösterilmiştir (44). 

Aynı yıl Osmanlı devletinde büyük bir mali buhran sözkonusu olmuş, köy ve kentlerde aç

lık tehlikesi başgöstermiştir. Hükümet Paris "Comptoir d'Escompte" Bankasından aldıQı 40 mil

yonluk avansı zamanında ödemediQinden, bankada rehin olarak tutulan tahviller satışa çıkarılınca 

deQer kaybına u~ramış, bu arada Avusturya'da başlayan mali krizler yüzünden bu borçlanmanın 
ihraç edilmeyen son bölümü, 1875'de Osmanlı Bankası tarafından alınmıştır. 

39. Blaisdeil, A.g.e., s.:41; Valay, Age., s.:191-192 
40. SayAr, A.g.e., s.:218-219: Yeniay, A.g.e., s.:48 Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:82; Valay, Age., s.:192; Karal, Age., 

c.VII, s.:236-237. 
41. Bkz: Sayar, A.g.e., s.:219·220; Metin için: Sayar, N.S.: Kamu malfyeslc.:11, Bütçe Teori ve Tatbikatı, 5. bs.,s.:51-313 

vd., lst., 1975. Bugün ise Tanzimat sonrası Osmanlı bütçeleri ve hazine hesaplarına ilişkin yeni eserler yayınlanmıştır. 
ômeQln bkz: Güran, Tevfik : Tanzimat Dôneminda Osmanlı maliyesi: Bütçeler va Hazine Hesapları (1841-1861), 
TTK. Y.,Ank.1989. 

42. Yenlay, A.g.e., s.:48; K0mürcan, Age., s.:43: Kara!, Age., c.VII, s.237. 
43. Sayar, A.g.e., s.:220; Ve/ay, Age.s.192; Açba, Age., s.:93-94. 
44. Duru ve arkadaşları, A.g.e., s.:82; Yenlay, A.g.e., s.:48; SayAr, A.g.e., s.:220-221; Kara!, A.g.e., c.:Vll, s.:237: Kömür• 

can, Age., s.44. 



20 

Hükümet, Galata Bankerlerinden aldıQı avansları da ödeyemediı:)inden çok aQır bir yük 
altına girmiş bu yüzden de esham fiyatları devamlı deQer kaybına uQramıştır (45). 

15. 1874 Genel Borçlan (111. Tertip): 

1873 borçlanmasının başarısızlıkla sonuçlanması, dış borçların kupon bedellerinin öde
nememesine neden olmuştu. 1872 yılı hazine tahvillerinin kupon vadesi 1874 yılı başında dolduQu 
halde ödeme yapılmıyor, bu yüzden protestolarla karşılanıyordu. Aynı zamanda Rumeli Oemiryolu 

Tahvillerinin de kupon bedelleri zamanında ödenememişti. Yabancı bankalar kendilerinde bulunan 
Osmanlı Devleti'ne ait menkul deQerler üzerine haciz koyuyorlardı. Bu çok kötü durum karşısında 
hükümet gene de Galata bankerlerinden 75.000.000 frank tutarında kısa vadeli bir avans aldı. An

cak mali durumun vahameti gün güçtikçe artmakta idi. Paris'e gönderilen maliye bakanı, oradaki 
bankalardan 1.600.000 sterlin miktarında bir avans almayı da başardı. Bu para ile vadesi gelip 
geçmiş kupon bedelleri ödendi. Bu arada Osmanlı Bankası'na tanınan yeni imtiyazlar ile sermaye 
artırımı yapıldı ve bankaya devletin hazine işlerini yapmak görevi verildi. Bu sözleşme hükümet 
murahhası ile Osmanlı Bankası arasında 20 Mayıs 1874 tarihinde yapılmıştı. Buna karşılık Os
manlı Bankası da hükümetle bir milyar (1.000.000.000) franklık bir borçlanma sözleşmesi imzala
mış (20 AQustos 1874), buna da genel borçlar adı verilmiştir. Çünkü karşılık olarak hususi bir gelir 
de~il, devletin umumt geliri gösterilmişti (46). 

44.000.000 Osmanlı altını tutarındaki bu borçlanmanın faizi % 5 idi. Bu borçlanmada dev
letin eline geçen para 19.140.000 altın idi. Çıkarılan tahvillerin 375.000.000 franklık miktarını Os

manlı Bankası % 43.5 fiyatla satın almış, 175.000.000 franklık tahvili de hükümete açtığı cari he
saba karşılık tutmuştur. Diğer tahviller lstanbul ve Londra'da iyi fiyatla alıcı bulmuştur. Hatta Lond
ra'da gazete ilAnlarından sonra alıcı istekleri çıkarılan tahvil miktarının üç katını aşmış, bu nedenle 
de fiyatlar yükselmişti (47). . · 

Bu borçlanma, Osmanlı Devteti'nin aciz vaziyetinden önce yaptığı son borçlanma olmuş
tur. Bu nedenle 1854 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nin yaptığı borçlanmaları bir tablo halinde 
verelim: - - ... .. -··· -· - -- · -· --

45. Sayar, A.g.e., s.:220-221; Ô1çer, A.g.e. s.:50 vd.; Kazgan, Age.s.:61 vd. 
46. Sayar, A.g.e., s.:221-222; Yenlay, A.g.e., s.:49-50; Karal, A.g.e., c.:VII. s.:237; Duru ve· arkadaşlan, A.g.e., s.:82-83; 

Kazgan, A.g.e., s.:75 vd.; ôıçer, A.g.e., s.79; Açba, A.g.e., s.:94-96 
47. Sayar, A.g.e., s.:222; Venıay, A.g.e., s.:50; Açba, A.g.e.,s.95; KOm0rcan, A.g.e., s.44-46; Kara!, A.g.e., c.VII, s.237; 

Velay, A.g.e., s.198-201. 
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Çizelge: 1 1874 TARiHiNE KADAR DIŞ BORÇLAR 

iSTiKRAZLAR Anapara TL. Safi Bedel TL 

1854 3.300.000 2.640:000 

1855 5.500.000 5.644.375 

1858 5.500.000 4.180.000 

1860 2.240.942 1.400.588 

1862 8.800.000 5.984.000 

1863 8.800.000 6.248.000 

1865 6.600.000 4.356.000 

1865 (U. Borçlar} 40.000.000 20.000.000 

1869 24.444.442 13.200.000 

1870 34.848.000 11.194.920 

1871 6.270.000 4.577.100 

1872 5.302.220 5.222.686 

1873 (U. Borçlar) 12.612.11 O 6.832.551 

1873 30.555.558 16.500.000 

1874 (U. Borçlar) 44.000.000 19.140.000 

Yekün 238.773.272 127.120.220 

Kaynak: l. Hakkı Yeniay: Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s. 51. 

C. RAMAZAN KARARNAMESiNDEN DÜYUN-U UMUMiYE iDARESiNiN 
TEŞKiLiNE KADAR DIŞ BORÇLAR 

1. Borçlanmanın ilk 20 Yılının Kritiği 

Faiz% 

6 
4 

6 

6 
6 

6 

6 

5 

6 

3 
6 

9 

5 
6 

5 

Görülüyor ki Osmanlı Devleti 1874 yılına dek 20 yıl gibi kısa bir sürede 15 dış borçlanma 

yapmış ve bunlardan eline 127 milyon Osmanlı altın lirası geçti~i halde 239 milyon lira kadar borç

lanmıştı. Bu eline geçen 127 milyon liradan komisyonlar ve di~er masraflar da indirildiQI takdirde 

ele geçen miktar daha da azalır (48). 

Abdülmecit'in başlattıQı dış borçlanma geleneQini Abdülaziz de devam ettirmişti. ilk borç

lanmaya teşebbüs edildi~i sırada büyük tereddüt hasıl olmuştu. Cevdet Paşa: uBizim mirasyedi/e
re bôyle bir para kapısı açılırsa bunun ônünü kim alacak? ilerde halimiz neye varacak?" diye bazı 

erbabı dikkat ve basiretin endişe ettiklerini ve 0Allah encamımızı hayır etsin~ şeklinde neticeye 

mütevekkilane boyun eQdiklerini kaydetmektedir. Bu suretle başlayan ilk borçlanmayı diQerleri ta

kip etmişti. Son 15 yılda 19 maliye Nazırı deQişmiş, hepsi de bu israfçı genel anlayışı sürdürmüş

lerdi (49). 

Gerçekten böyle bir sonuç fecaatti. Çünkü 1874-1875 yıllık büte geliri 25.104.928 lira ol-

48. Ven/ay, A.g.e., s.;52; MOderrisoğlu, Alptekin: Kurtuluş Savaşının Maır Kaynakları, s.140, AlatOrk KOltür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Y., Ank. 1990. 

49. Karal, a g. e., c. VII, s. 237, maliye Nazırıan hakkına geniş bilgi için bkz.: Pakalın. M.Zekl: malTye Teşkilatı Tarihi, 
c.111., s.1 vd. maliye Bakanlı!)ı Tetkik Kurulu Y., Ank., 1978. 
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duQu halde borçların o yıllık bölümünün toplamı 30.000.000 lira civarında idi. Bu da o yılın bütçesi
nin borçları bile ödemeye kafi gelmediQini göstermekteydi. Bu, iflas demekti (50). 

1961 yılına dek yapılan dört borçlanmaya diQerleri de eklendi ve 20 yılda bu aciz durumu
na gelindi. Ne padişah ne de devletin ileri gelenleri borç alınması konusunda istikbale ilişkin he
saplar yapmıyorlardı. Memleketin servet kaynaklarını deQerlendirmek, ticareti geliştirmek ve çaQ

daş koşullara uydurmak suretiyle, halkın refahını saQlamak, bu suretle de vergi imkanlarını artır
mak yerine, vergi açıklarını dış borçlarla kapatmak usOlü tatbik edildi. Üstelik borç alınan paralar, 
saray lnşaası, protokol harcamaları, vükela tekaüt maaşlarına, ordu ve donanmaya sarfedilmek

teydi. Bu paralar hiçbir surette ekonomik yatırımlar olarak deQerlendiritmedi. Nihayet damlaya 
damlaya göl olur, misali alınan istikrazlarla bu borçlar tam bir bataQa dönüştü (51 ). 

Devletin dış borçlarıyla umumi eshamın ve demiryolu tahvillerinin bedelleri 200, halkın 
elinde bulunan umumi eshamın deQeri ise 106 milyon lira tutarında idi. Bu büyük toplama varan 
borçlar için yılda amortisman ve faiz bedeli olarak 14 milyon lira gönderilmekteydi. Görülüyor ki 
sadece faiz bedeli için Avrupa'ya gönderilen miktar, bütçenin yarısını aşmaktaydı (52). 

Dış borçlanmaların faizi görünüşte düşük ve % 5, % 6 civarlarında göründüQü halde, tah
villerin ihraç fiyatları düşük olduQu için gerçek faizler % 12'1ere kadar yükselmekteydi. Umumi es

ham tahvilleri ile demiryolu tahvilleri de farklı durumda de{ılldi. Karlı bir yatırım olduQu için bu tah
viller Avrupa'da da Türkiye'de de revaçta idi. Sırf bu tahvillerin tedavülü için Avrupa'da ve Osmanlı 
Oevfeti'nde birçok şirketler kurulmuş, yerli ve yabancı bu şirketler bütçelerini Osmanlı Devleti'nden 

alacakları faizlere göre tanzim etmişlerdi. Bu ödemelerde bir aksaklıOın vuku bulması, bu şirketle
rin geleceQini de etkileyecekti (53). Nasıl etkilemesin ki bu kuruluşların tek amacı hükümete borç 
vermekti. Çünkü aynı kurumlar, 1875'te faiz ödemelerinin durdurulmasından sonra, k~r fırsatları 
ortadan kalkınca bu işten el çektiler (54). 

Osmanlı borçlanmalarının çekicili{ıi, borçlanmadaki bilinçsizlikten kaynaklanmaktaydı. 
Çünkü bu konudaki bilgisizlikten ötürü Osmanlı Devleti büyük ölçüde aldatılmıştır. Gerçekten 

DüyOn-u Umumiye'nin kuruluşuna kadar süregelen bu ilk devrede Osmanlı Oevleti'ne borçlandıQı 
paranın yarısı ancak ulaşabilmiştir. Yine Avrupa bankerleri bu borçluyu, çeşitli oyunlarla para al
maya adeta zorlamışlardır (55). Bu dönemde-devrin paşalarına bol bol- rüşvet- yediri!miş,- -devleUle---

ri gelenleri, Avrupa ajanları tarafından bu iş için kullanılmışlardır (56). Osmanlı büyükleri ise yuka-

- rrda da ifade ettiğimiz üzere yeni bir oyunca~ı keşfeden şımarık çocuk misali el attıkları bu kayna
Qın girdabına kapılmışlar böylece 1875 bütçesinde gelirin sadece borçlara ayrılmasına karşılık yi

ne de 5 milyon liralık açık yapacak derecede devleti iflasa sürüklemişlerdir (57). 

50. Yaniay, A.g.a., s.:52; Sayar, A.g.a., s.:239; MuderrisoQlu, A.g.e., s.:141; Bkz.; Pakalın, M.Zekf, Tanzimat ITlllliyB Ns
zırlan, c.U, s.223, Kanaat Kitabevi Y.,lst.1939. Paka.lın kitabında verdiği 0mek!erle, bu donemde düzgün va gerçekleri 
yansıtan bütçelerin de yapılmadığını, yapılan bütçelerin kamuoyu ile sarayın g0zün0 boyamak için denk bütçe olarak 
hazırlanıp sunulduğu belirtir. Yine bkz; Pakalın, M.Zekl: Son Sadrazam/ar ve Başvekil/er, 1st. 1940-1942; inal, lbnü'l
Emin Mahmud Kemal: Osmanlı Devletinde Son Sadrazam/ar. c.:1-111, MEB.Y.lst., 1964; Ali Rıza - Mehmet Galip: Ge
çen Asırda Devlet Adamlanmız (X/11 Asn Hicri de Osmanlı RTcAII), Haz.: Fahri Çetin Derin, c.1-11, Tercüman 1001 
T.E.Y. lst., 1977; 

51. Kara!, A.g.a., c.:Vll, s.:238; Bfaisdell, Aga., s.:62 vd. Karamursal, Ziya: Osmanlı Ma/1 Tarihi Hakkında Tetkikler, s.102-
103, T.T.K.Y. Ank., 1989. 

52. Karal, Age., s.:238; Valay, A.Du: A.g.e., s.:201 
53. Kara!, A.g.a., s.:238; Blaisdell, A.g.e., s.:41-75 
54. Blafsdelt, A.g.a., s.:41-75 
55. Cem, 1.:Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, s.:217•218. 
56. A.g.e., s.:218; Mumcu, Ahmet Osmanlı Devletinde Rüşvet, s.: 287 vd. AOHF Y.,Ank. 1969. 
57. Cem, A.g.e., s.:218; Mahmut Celaleddin Paşa: Mira't-ı Hakika~ c.:1-111.:lsmet Miroğlu, s.:67-70, Berel<At Y., 1st, 1983. 
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2. Ramazan Kararnamesi: 

Esasen hükOmet, 1865'ten itibaren borçların ödenmesi konusunda aciz göstermekteydi. 
Fakat gerek Osmanlı Bankası'ndan alınan avanslar, gerekse yüksek faizli yeni borçlanmalar, bu if
lası ertelemekteydi (58). Hatta iflasa yaklaşan senelerde, Osmanlı Devleti'nin bu borçlanmayı kal

dırıp kaldıramayacaQına ilişkin Avrupa basınında çeşitli görüşler ileri sürülmekteydi (59). 1856 Pa
ris Antlaşması'nı izleyen 15 yıl içinde Osmanlı lmparatorluQu'nun yaşadıQı nisbi huzur dönemini 

uzatma imkanı yoktu. Rusya geleneksel emelleri için fırsat kollamaktaydı. 1869 Girit isyanı ve Av
rupa vilayetlerindeki kargaşa durumu daha da kritik kılmıştı. 1875 yılına gelirken ise devletin mali 
durumu gerçekten kötüydü. O yıl mahsul fena olmuş, hatta hükümet açlıQı engellemek için halka 
yiyecek daQıtmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle vergiler zamanında ve yeterli miktarda toplanama
mıştı. Yazın Bosna ve Hersek'te çıkan isyan ise diQer vilayetleri de etkUediQinden, silahlı mücade
le gerekmişti (60). 

Bütün bunlara raQmen Osmanlı Devleti'nin Avrupa mali çevrelerinde nisbi bir güvenirliHQi 

vardı. Bu güvenirlik ise Rus yanlısı olarak bilinen ve 1875 AQustosunda sadarete atanan Mahmut 
Nedim Paşa olmuştur. Çünkü bu sadrazam, Rus büyükelçisi lgnatiefin telkinleriyle Osmanlı Dev
leti'ni iflasa sürükleyen kararnameyi ilan etmiş ve böylelikle Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın doQru

dan mali müdahelesini saQlamıştır (61 ). 
Mahmut Nedim Paşa, 1874 yılının mal1 gelir ve gider durumunu ilan etti. Bu durumda büt

çenin beş milyon altın açıQı bulunmaktaydı. Gerek Balkanlardaki karışıklıklar, gerek Osmanlı Dev
leti'nin o yılki mali durumu ve gerekse siyasal ortam, yeni _bir istikraza müsait deQildi. Osmanlı 
Devleti'nin mali durumu, artık Avrupa Matbuatının günlük konusu haline gelmişti. işte bu nedenle 
Mahmut Nedim Paşa muntazam borçların yarıya indirilmesine ilişkin bir plan hazırladı {62). Hükü· 

metin hazırladıQ ı bu plana ilişkin iki tebliQ 7 ve 10 Ekim 1875 tarihlerinde neşredildi (63). Yine bu 
tebliQlerden önce 6.10.1875 tarihli bir kararname hazırlanıp, elçiliklere ve matbuata gönderilmişti. 

6.10.1875 tarihli kararnamede; bütçe açı~ının 5 milyon lirayı aştıQı, bunu önlemek için ye
niden borçlanmaya gitmenin bütçe açıQını büyütmekten ve itimadı sarsmaktan başka işe yarama-
yacaQı, hükümetin bunun için. dürüstlükle sermaye sahiplerine bir zarar_geJmesini.önlamelu.stecik_. ___ _ 

~i, bunun için gümrük umumi hasılatının, tuz ve tütün varidatının, Mısır vergisinin ve bu yetmediOi 
takdirde aQnam resmi gelirinin teinat gösterildiQi, buna karşılık hükümetin ödemesi gereken iç ve 
dış borçların faiz ve itfa bedellerinin 5 yıllık süre içinde, sadece yarısının ödeneceQi, diQer yarısı 

için de 1 O yılda itfa edilecek% 5 faizli tahviller verileceQi duyurulmuştur (64). 

58. Yeniay, A.g.e, s.:52; Karal, A.g.e., c.:VII, s.:238; Kıray, Emine: Osmanlıda Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, s.92 
59. Bialsdeli, A.g.e., s.:49 vd. 63-72; Pamuk, Şevket: Osmanlı-Türk/ye lktlsadf Tarihi 1500 -1914, s.:208, Gerçek Y.,lst, 

1988; Aynı Yazar: Osmanlı Ekonomi va Dünya KapitaJ/zmls.:58 
60. B1alsdell, Age., s.:74 vd: Kocabaş, S.:Hfndlstsn Yolu va Petrol ugruna Yazılanlar TOrkJya ve /ngiltars, s.65 vd.; K0çCı· 

kômer, idris: DQzanin Yabancılaşması, s.67 vd. Alan Y.lst 1989; T0rk-Rus ilişkileri için bkZ; Meram, Ali Kemal: T0ri<
Rus ilişkileri Tarihi, s.191 vd., Yaylacık Mat.,lst., 1969; Okçu, Yahya: Türk-Rus Mücadelesi Tarihi, s.123 vd. ,Do{ıuş 
Mat.,Ank. 1953; Girit Sorunu için bkZ; Mehmet Maclt (Tahmiscl Zade): Girit Hatıra/en, Haz.:lsmet Mlro{ılu-lıhan Şahin, 
s.13 vd., Tercüman 1001 T.Eser Y., lst., 19n; Tukin, Cemal "Girit" lslAm Ans .• c.!V, lst., 1964; Selahi, Mehmet: Girit 
Meselası (1866-1889), Yay.:M.Aktepe, S. 3 vd. lst., 1967. Akarlı, Engin Deniz (Haz.):Belgelerte Tanzimat Osmanlı 
Sadrazamlarından Al/ va Fuat Paşalann Siyasi Vasiyetnameleri, s.9 vd. Bo{ıaziçl Üniv. Y.,lst., 1978; Türkgeldl, Ali Fu
at Mesail-i Miıhimme-1 Siyasiyye, Haz.: B. S. Baykal, c.111, s.:9-71, T.T.K.Y. Ank. 1987. 

61. Blaisdell, Age., s.:76-n; Açba, A.g.e., s.:101 vd. Uçarol, Rıfat: Siyasi Tarih, s.265-267, Aliz K., 1st. 1985; Ateş, Tokta
mış: Siyasal Tarih: l, s.416 vd. I.Ü.lktlsat Fak.Y.lst., 1982 

62. Karal. A.g.e., c.:Vli, s.:238; SayAr, A.g.e., s.:239; Blaisdell. A.g.e .• s.:78; Duru-Turan-Ôngeo{ılu, A.g.e:, s.:83; Kômür
can, A.g.e., s.:46-47. 

63. Yeniay, A.g.e .• s.:52 
64. Kararname Metni için bkZ.:Yaniay, A.g.e., s.:53. Bilgi için: SayAr, A.g.e., s.:239; Blaisdell. A.g.e., s.:78.; Mahmut Cela

leddin Paşa: Mir'at-ı Hakikat. s.:67-70. 
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Bu kararnamede belirtilen Mısır vergisi, başka istikrazlara karşılık gösterildi{ıi için bunlara 
ilişkin anlaşmalara aykırı idi. Yine faizden bahsedidi{ıi halde, itfa hakkında birşey belirtilmemişti. 
Bunun için 7.10.1875 tarihli tabii{! yayınlanmış ve bu tebli{ıde; uau günden itibaren ve beş yıl zar
fında, yıllık ödemesi 14 milyon liraya ulaşmış olan dahili ve harici borçların yarısının ödenmeye

cektir. Bu yedi milyon liranın ödenmemesini tazmlnen % 5 faiz hesabı ile tespit edilen ve yıllık 
miktarı 350.000 lira tutan bir meblağ ödenecektir. n denilmiştir (65). 

10.10.1875 tarihli tebli{ıde ise bu hususlar daha da açıklanmıştı. Hatta bu tebli{jin sonun
da ödemelerin 5 yıldan sonra da yapılmayabilece{ıi ızhar edilmişti (66). 

Bu kararname ve tebli{ıler 30 Ekim 1875 tarihinde "Ramazan Kanunnamesın adı verilen 
bir kanun ile tasdik edildiler. Bu kanun, 35 milyon liralık bir tahvilfn Düyun defterine yazılmasını 
emrediyordu (67). 

Bu kararlar Avrupa mali çevrelerinde fırtına kopard ı . Osmanlı hükümeti, borç alınan ve 
tahvil sahiplerinin ço{ıunlukta bulundu{ıu özellikle lngiltere ve Fransa mali çevrelerince protesto 
edildi. Londra ve Paris'teki hamiller, tahvillerini 6 Ekim kararnamesine göre yeniden düzenleyip ör
gütlendiler. Çünkü ödemelerin bir kısmı bu kısıtlamalann kapsamına girmiyordu. Öme{ıin 1855 yılı 
borçlanması bu kararname kapsamında değildi. Yine Mısır vergisinin karşılık gösterildiği 1854, 
1858 ve 1871 borçları hamilleri, aleyhlerindeki bu durum karşısında birleştiler (68). 

Neticede vadedilen bu yarım ödemeler de yapılamadı. Bizzat Ramazan tahvillerinin taksi
ti önemli bir gecikme ile ödenebildi. Bunlar iyiye işaret değildi. Gerçekten hükümet Nisan 1876'da 
bütün borçlanmaların ödemesini tatil etti. Bu tarihten itibaren hamiller hiç para alamadı lar. Bu du
rum, 20 Aralık 1881 'de yayınlanan Muharrem Kararnamesine kadar devam etti. Bu nedenledir ki 
6 Ekim 1875 ile 20 Aralı k 1881 arasındaki bu zamana "iki kararname arasında devre" denilm i ştir 

(69). 
Ödemelerin yapı lamaması yüzünden bütün tahvillerin değeri düştü . Örneğin 19~9 istikraz 

tahvillerinin fiyatı 1 Ocak 1875 tarihinde 275 frank iken, 20 Nisan 1877 tarihinde 43.5 frank idi. Ay
nı tarihte 1 altının değeri ka{ı ı t para ile (Ocak 1875'de) 235, (Nisan 1877'de) 900 kuruş idi. 

Hükümetin bu durumu bankalarda da buhranlara yol açtı. Bunlar arasında Credit Gene~ 
· -· raf Ottoman, · Osmanlı Bankası, lstanbul Bankası, · Kambiyo· Osmanlı · Şirketi gibi-bankalar-gösteri..-- · ---- -- · - -

lebilir (70). 

Avrupa ülkeleri, bu olumsuz gelişmeler üzerine vatandaşlarının haklarını güvence altına 
almak için temel olarak Osmanlı Devleti üzerine mali egemenlik kurmaya yönelik olarak birtakım 
ödeme planları getirdiler. Osmanlı devleti ise bu önerilerin hemen tamamını benimsememiştir 
(71 ). 

3.18n Muhafaza-i Hukuku Osmaniye Borçlanması: 

Siyasal durumun kötüleşmesi üzerine ordu ihtiyaçlarının giderilmesi ve devlet borçlarının 

65. YenJay, A.g.e., s.:53-54; Kara!, A.g.e., s.:238. 
66. Metin için bkz.: Yeniay, A.g.e., s.:54-55 
67. A.g.e., s.:55. 
68. Blalsdell, A.g.e., s.:79 vd; Age. s.:101-103; Kıray, Emine: Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, s.144 vd; iç ba

sındaki tepkiler ve Mahmut Nedim Paşa için bkz: Kazgan, Haydar: Galata Bankerleri, s.68-94; Aynı yazar: •Mahmut 
Nedim Paşa Olayı•, Para Derg., s.:14-40-43, Temmuz-1982. 

69. Yenlay, A.g.e., s.:55; BlaJsdell, Age., s.:78-82. 
70. Yenlay, Aga.s:55-56; Bankalar hakkında bkz: Akguç, ôztln: 100 soruda Türkiyede Bankacılık, s.9-15, Gerçek 

Y.,lst., 1989; Eldem, Vedat Osmanlı imparatorluğunun iktisadi Şartları Hakkında Bir tetkik, s.229-234, T.lş Bank. Y., 
Ank.,1970. 

71. Ouru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e, s.:83; Yenlay, A.g.a., s.:56-58; Öneriler hakkında geniş bilgi için bkz: Blalsdall, Age., 
s.:82-86: Karamursal, Age., s.:102-103; Kıray, Age., s.:144 vd. Velay, Du.: Age. s.:222 vd. 
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da faiz ve amortisman bedellerinin ödenmesi için yeni bir borçlanma ihtiyacı doQdu. Çünkü hükO
met bu ödemeleri yapmak için devamlı olarak Galata Bankerleri ile Osmanlı Bankası'ndan kısa va

deli avanslar almaktaydı. Bu avanslarla ihtiyacın karşılanması mümkün olmadıQından 1877 yılın
da, 1854 ve 1871 borçlanmaları eshamının tahvil-i düyun (borçların degiştirilmesi) operasyonuna 
başvuruldu. Uzun müzakerelerden sonra Londra'da Osmanlı Hükümetl ile bu borçlanma hamilleri 
arasında ı 7 Eylül 1877 yılında bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşme gere.Qi ı 854 borçlanmasının 
faizi% 6'dan % 5'e ve itfası% 1'den % 1/2'ye 1871 borçlanmasının faizi% 6'dan % 4 1/4'e indiril
di. Yine bu sözleşmeye göre 1854 borçlanmasının ana parasının tamamen ödenmesi bitinceye 
kadar 1871 borçlanmasının ödenmemesi kararlaştırıldı. Bu anlaşma ile hükümet 280.622 sterlinlik 
bir tenzilat elde etmiş oldu. 

işte serbest kalan 280.622 sterlinlik Mısır vergisi karşılıgı hükümet yeni bir borçlanma akti 
yapmayı düşünerek harp masraflarını karşılamayı planladı. Bunun üzerine, 1877'de Osmanlı Ban
kası ve Londra'da Glayn Milis, Currie ve ortakları ar'acılıgı ile dogrudan halka müracaat usulü ile 
bir borçlanma aktine teşebbüs olundu. Tahviller bu kurumlar aracılıQı ile satışa çıkarıldı. Mısır ver

gisinin, Hidiv tarafından doQrudan doQruya Londra'daki bankaya ödeneceQine dair teminat verildiQi 
halde bu borçlanma teşebbüsü Londra ve Paris borsalarında raQbet görmedi ve satılıOa çıkarılan 

tahvillere kimse talip olmadı. Sonradan Osmanlı Bankası 9 Temmuz 1878'de % 5 faizli olan bu 
tahvilleri% 52 fiyatla tamamen satın aldı. 

Bu istikrazda borçlanılan miktar 5.500.000 Osmanlı altını, ele geçen miktar ise 2.860.000 
Osmanlı altını idi (72). 

4. Düyun-u Umumiye idaresinin Kuruluşu 

a. Berlln Konferansı Sonuçları: 
3 Mart 1878'de Yeşilköy'de (Ayastefanos) imzalanan sözleşme gereOi Osmanlı Hükümeti 

Rusya'ya harp tazminatı olarak 35.310.000 Osmanlı altını yani 802.500.000 frank vermeyi taahhüt 
etmişti. Sonradan Avrupa Devletleri bu sözleşmenin şartlarını yeniden tetkik için 13 Haziran 
178'de bir kongre topladılar. Menfaatleri gere Of bu-kongreye· Osmanlı börÇlanrnaları hamilleri de · ··· 

bir murahhas heyet gönderdiler. Çünkü Osmanlı Hükümeti toprak kaybetmekle kalmıyor, aynı za

manda tazminat vermek durumunda bırakılıyordu. Bu da ödemeleri doOal olarak etkileyecekti. Bu 
nedenle yapılan görüşmeler sonunda Kongre, Osmanlı borçlarının bir kısmını Bulgaristan, Kara
daO ve Sırbistan'ın ödemesi şartını kabul etti. Yine kabul edilen bir başka şarta göre borçlanma 

hamillerine alacaklılık konusunda rüçhan hakkı tanınıyordu. Bir diQer istem ise Osmanlı Hükümeti
nin borçlar konusundaki taahhütlerine sadık kalması idi. Fakat bu teklif Osmanlı Hükümeti tarafın
dan kabul edilmedi. Bunun üzerine kongre, Osmanlı hükümetinin mali kontrolü için uluslararası bir 
kontrol komisyonu kurulmasını tavsiyeye karar verdi. Berfin Antlaşması'nda lngiltere'nin katkıları 
nedeniyle Kıbrıs Adası'da lngiltere'ye devredilmişti (73). 

b. Rüsum-u Sltte idaresi: 
Başta Osmanlı Bankası oldu!)u halde lstanbul Bankerleri, hükümetle kısa vadeli istikraz-

12. Yeniay, A.g.e., s.:58-59; Sayar, A.g.e., s.:240; Duru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e., s.:83; Açba, Age., s.:105-106; Köm0rcan, 
Age., s.:50; Müderisoğlu, Age., s.:141-142, Valay, Age., s.:238-239 

73. Yeniay, A.g.e., s.:60-61; Uçarol, Age., s.:273-281; Meram, Age.,s.:195-204; Okçu, Aga., s.:125-136; Yaman, Kemal: 
"Meşrutiyet Hareketleri ve Yanacı Tesirler• Beynelmilel Sermaye va ihtilaller, s.:48-49;_ Karamursal, Age. s.:103 Va
lay, Age.s.:24Q..256; Kazgan, Haydar: "1877-78 Rus Savaşı ve Galata Bankerleri•, Galata Bankerleri, s.:109-125; 
Kıbrıs'ın lngiltere'ye devri için bkz.:Uçarol, Rıfat 1878 Kıbrıs Sorunu va Osman/ı-lngiliz Anlaşması (Adanın lmgilte
re'ye Devri) s.37 vd •• , 1.O.Ed.Fak.Y.,lst 1978; Tarkan, Tevfik: Kıbrıs (Genel Çizgileriyle~ s.65 vd.,. Atatürk Ünlv. 
Y • .Ank., 1975. 
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lar akdetmişler ve avanslar vermişlerdi. işte bunların mümessilleri, hükOmete bir teklif yaparak, 

alacaklarını temine teşebbüs etmişler ve müracaatları kabul edilerek hükümetle aralarında 22 Ka

sım 1879 tarihli bir sözleşme akdedilmiştir. Bu sözleşmeye göre; 
8.725.000 Osmanlı altını tutarında bulunan bu borçlar 1 O yılda ödenecekti. Her yılın tak

sitleri, anapara, faiz ve amortisman olarak 1.100.000 lira olacaktı. Her yıla ait ödemeler ise, 3 'er 

aylık parçalarla ödenecekti. 

Buna teminat olmak üzere hükümet tütün, tuz, pul, müskirat, bazı yerlerin ipek öşürü ve 
balık avı resminin gelirini göstermişti. Bir komisyon teşkil edilecek, bu komisyon bu altı kalen geliri 

yönetecek, bu gelirden 1.100.000 lira çıktıktan sonra geri kalan gelir hükümete tevdi edilecek, hü
kümet de bununla diOer iç ve dış borçları ödeyecekti. Hükümet 10 yıldan önce bu borcun tamamı

nı öderse, sözleşme kendili~inden feshedilmiş olacaktı. 

Hükümetin bu suretle ihale etti~i geliri 6 kalem olduOundan bu idareye "Rüsum-u Sitte" 

(Altı resim) idaresi" denilmiştir. Bu idarede 5714 görevli çalışmaktaydı. Bunların sadece 130'u 

müslüman Türk idi. Bunlara verilen ücretler, Osmanlı Devlet teşkilatının üst kademe ortalamasın

dan daha yüksekti (74). 

c. Muharrem Kararnamesi Projesi: 
Hükümeti Rüsum-u Sitte idaresi ile Galata Bankerlerine karşı ayrıca lı klı davranmış oluyo

du. Dış istikraz kupon hamilleri buna karşı protestolarda bulundukları gibi Fransa ve lngiltere hü

kümet büyükelçileri de Babıali nezdinde resmen protestoda bulundular. Durum siyasal bir boyut 

kazanmıştı. Oysa ki hükümetin öteden beri çekindi~i şey, bu durumdu. 

Bu aksaklıQın giderilmesi amacıyla bir proje hazırlandı ve hazırlanan bu proje nota şeklin

de 23 Ekim 1 BBO'de yabancı ülke elçiliklerine tebliQ edildi (75). 

Bu notada Osmanlı Hükümeti, dış borçlara bir çözüm yolu bulunması için istikraz kupon 

hamille_r_ine bir çaQrı yapmakta ve aralarında yetkili murahhaslar seçerek doQrudan doOruya hükü

metle görüşmeler yapmak üzere lstanbul'a göndermeye davet etmektedir. 

Hükümet bu nota ile hükümetlere deQil, doQrudan hamillere çaQrıda b(:'lunmakta ve hiçbir 
yabancı hükümetin müdahale etmesini böylece tasvip etmemiş oluyordu-.- - ·-· · · ·-· · 

Hamiller bu notayı iyi karşıladılar. Seçtikleri murahhasları Eylül 1881 tarihinde lstanbul'a 

gönderdiler. Hükümet de görüşmeler için sadrazam Server Paşa başkanlıQında bir komisyon teşkil 
etti (76). 

Hamiller önce murahhas gelirin idaresi için uluslararası resmi bir komisyon oluşturulması

nı istediler. Hükümet bunu doQal olarak reddetti. Böylece hamillerin seçtikleri bir komisyon toplan

dı. 

Görüşmelerde Rusya'ya verilecek tazminat da güçlükler doQurdu. Osmanlı Hükümet tem

silcileri, bu tazminatın borçlar arasına alınmasını istediler. Hamillerin temsilcileri bunu kabul etme

diler. Sonuçta hükümetin teklifi kabul edilmedi. 22 Kasım 1879'da Galata bankerlerine verilen Rü

sum-u Sitte idaresi ile buna ilişkin kazanılmış haklara halel getirilmedi. Fakat bu ödemeler, dış 

borç ödemeleri ile birleştirilerek, bu altı gelirin (rüsOmu sitte) yönetimi de kurulan komisyona veril

di. 

74. Yeniay, A.g.e., s.:61; Sayar, A.g.e., s.:241; Sayar, Nihat: •Türkiye maliye Tarihi," iktisat ve Tfcaret Ans, c.lX, s.352, 
1st 1953; Açba, Aga., s.:ı 09 vd.; Blaisdell, Age., s.:84-85; Kazgan, Haydar. •Gaıata Bankertert, Rüsum-u Sltte Yônetl
minln Başansı•, Sermaye Piyasası Derg., s.53, Şubat-1986, Kazgan, Haydar. Galata Bankerleri, s.:121-125; KOmür-
can, Age., s.51 ·52 · 

75. Yenlay, A.g.e., s.:62; Valay, A.du: Age. s.:266 vd. 
76. A.g.a., s.:62-63; Sayar, A.g.e., s,:250; Duru-Turan-ôngeoğlu, A.g.e., s.:83 vd.; Blaisdell, A.g.e., s.:86 vd.; Kara!, E.Z.: 

Osmanlı Tarihi, c.:VIJI, s.:426 vd. TTK Y .Ank., 1983; Valay, A.du: Age s.:268 vd.; Kômürcan, Age s.:52-56 
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Hamiller, alacakları paraların anaparalarından da önemli ölçüde indirimler yapmışlardı. 

Bütün bu noktaların çözümlenmesinden sonra hükümet "NlzamnameD adını verdiQi ve mali çevre

lerde "Muharrem Kararnamesi" olarak bilinen 28 Muharrem 1299 yani 20 Aralık 1881 tarihli kararı 

yayınlayarak sözleşmenin kesin biçimini ilan etti (n). 
Muharrem kararnamesi ile Galata bankerlerinin alacakları olan 8.725.000 lira 8.170.000 

liraya indirilmiştir. Bu alacaklara karşı ise Tahvilat-, Mümtaze (Priorite's Tı.ircs) adı verilen % 5 fa

izli tahviller verilmiştir. 
Yine aynı kararname gereQince 9 eski borçlanmanın miktarında indirimler yapılmış, faiz 

ve amortisman bedelleri ödenememiş olan bir borçlanmanın miktarında ise yükseltme yapılmıştır. 
12 istikraz 4 tertipte birleştirilmiş, eski hisse senetleri (esham) alınarak yerine yenileri verilmiştir. 

Yeni eshamın A.B.C.D. tertiplerine "Düyun-u Muvahhede-i Mübeddete• (Dettes Converties Unifi

ee's) adı verilmiştir. Böylellkle devlet borçlarının birleştirilme ve de~iştirilme işleminden sonra 

237.138.819 lira tutarındaki borç miktarı, 141.505.309 liraya indirilmiştir ki bundan hazine 

95.633.51 o liralık bir yarar sa~lamıştır (78). 
Muharrem Kararnamesine göre devlet borçlarına karşılık olarak gösterilen 6 kayna~ın sa

fi hasılatı ile önce tahvilat-, mümtaze'nin faiz ve amortisman bedelleri ödenecek, geri kalan kısmın 

4/5'1 bütün borçların faizlerine, 1/S'i de amortismanlara tahsis olunacaktır. Başlangıçta% 1 oranın

da ödencek olan faizler, hası latın artırılmasıyla orantılı olarak yükselecek, fakat hiçbir zaman % 
4'ü aşmayacaktır. Ödemeler her yılın Mart ve Eylül aylarında iki taksitte yapı lacaktır (79). 

d. Düyun-u Umumiye idaresinin Kuruluşu: 
Muharrem Kararnamesinin 15. maddesi hükümlerine göre Rüsum-u Sitte idaresi yerine 

Oüyun-u Umumiye gelirlerini idare etmek üzere lstanbul'da bir "Düyun-u Umumiye-i Osmaniye" 

idare meclisi kurulacaktır. Merkezi lstanbul'da olan bu komisyon 7 üyeden oluşaca~ı. Bu yedi 
üyeden biri lngiliz ve Hollandalı borç verenler, biri Fransız, biri Alman, biri Avusturya, biri ltalyan, 

biri Osmanlı ve biri de mümtaz tahvil sahiplerini temsil eden üyelerden oluşacakt ı . Üyelik süresi 5 

yıldı ve üyeler yeniden seçilmek hakkına haizdiler. Üyelerin herbiri bir oya malikti ve kararlar ça-
ğ unluk oyuyla verilecekti (BO). - · ------ · · ·- - - · · · · · - · ··- ·---

Bu meclisin her yıl hazırlayacaQı bütçe hükümetçe tasdik edilecek her ay ve her altı ayda 

bir hesap çıkarılacak, her yıl sonunda da bir bilanço çıkarılarak hükümete verilecektir. Hükümetin 
bir komiseri, yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunacaktır. 

1882 yılı başında çalışmaya başlayan "Düyun-u Umumiye-i Osmaniye'i Meclis-i idaresi" 

yine kararnamenin 18. maddesi gereği müfettişler tarafından denetlenebilecekti. Kararnamenin 

uygulama ve yorumundan doğan ihtilaflar 19. madde gereği iki tarafın tayin edeceği 4 kişilik ha

kemler grubuna havale edilecektir. Hakem kararlara kesin olacakt ı (81 ). 

Bu yönetimin kuruluş biçimi, yetkileri ve çalışması ile ilgili olarak böyle bir komisyonun da

hili hukuk sahasında mı yoksa devletler hukuku alanında mı inceleneceQi konusunda tartışmalar 

getirmiştir (82). Fakat kesin olan husus, bunun tek yanlı bir kararname olmadı~ıdır. Nitekim karar-

n. Yeniay, A.g.e., s.:63; Sayar, A.g.e., s.:250; Blalsdell, A.g.e., s.:86-93; Kömurcan,Age s:53 vd.; Açba, Age s.:115; Va
lay, Age., s:271 vd. Falay, Nihat Ma/Tya Tarihi (Ders Notlan), s.82; Kazgan, Haydar: 'Anans Kapital karşısında Gala
ta Bankerleri' Galata Bankerleri, s.:126-131; Karamursal, Age. s.:104; Parvus Efendi, Age s.:35 vd.; Pamuk, Ş.: Os
manlı Ekonomisi ve Dünya Kapitallzml, s.: 32: AvcıoQlu, O.: Türk/yenin Düzeni, s.62 vd. 

78. Borçların deOiştirilme işlemine ilişkin cetveller için; Kömürcan, A.g.e, s.:57; Açba, A.g.e., s.:119; Parws Efendi, Age., 
s.:34; Yeniay, A.g.e., s.:65-73,; Sayar. A.g.e., s.:251. 

79. Sayılr, A.g.e., s.:251; Duru-Turan-ôngeo~lu, A.g.e., s.:84; Karal, A.g.e., s.:VIII, s.:426 vd; Açba, Age. s.:120; 
80. Bkz.: Yeniay, A.g.e., s.: 73-74; Sayar, A.g.e., s.:252; Blaisdell, A.g.e .. s.:90 vd; Valay, A. du: A.g.e., s.283 vd. 
81. Yenlay, A.g.e., s.:74-76; Kara/, A.g.e., c.:Vlll, s.:427. 
82. Bkz. BlaiSdell, A.g.e., s.:94 vd., Yeniay, A.g.e .• s.:75-76. 



namenin 21. maddesi, bu kararnamenin ilgili devletlere tebli~ini öngörmekteydi. Yine ilgili devletler 
bu kararnameden sonra Berlin Antlaşması'nda öngörülen daha resmi nitelikte bir komisyon kurul
ması yolundaki ısrarlardan vazgeçmişlerdir (83). 

Bu komisyon gerçekte lmparatortugun maır haklarını zedeleyen, hükümranlık haklarına 
gölge düşüren ve ma/T yapıyı kontrol altına alan uluslararası bir yönetim biçimiydi. Adeta devlet 
içinde devlet olma niteligi taşıyordu (84). Bu idare kendi memurlarını dilediği gibi atama salahiye
tini haiz idi. Nitekim Düyun idaresi olarak 5.000 kişilik bir kadro oluşturuldu. Bu sayı 1912'de 9.000 
kişi olmuştur (Parvus, s. 75) Konsey, başlangıçta yalnız kendisine ait vergileri toplarken, daha 
sonra bir takım sınai ve ticari yatırımlara da girişmeye başladı. Bu idarenin kuruluşundan sonra 
Avrupa kapitalistleri, lstanbul'a yerleşerek kurdukları yabancı şirketlerle faaliyete geçtiler. Bursa'da 
ipek sanayiini, Zonguldak'ta kömür madenlerini işletmeye başladılar. Hatta tütün üretimine bile el 
attılar. lstanbul'da elektrik, havagazı, su işletmelerini kurdular. Şarap, bira ve diğer alkollü içkilerin 
üretimine el attılar. Balık avı ve balıkhane yönetimini örgütlediler. Kızıldeniz'de ve diğer bölgelerde 
bulunan tuz yataklarını işletmeye, bunları ihraca yönelik çalışmalara girdiler. Böylelikle Osmanlı 
Devleti'nin ekonomik iflası ve yabancı egemenliğine geçişi daha da hızlanmış oldu (85). 

Esasen bu idarenin kuruluşunu hazırlayan Osmanlı-Rus Harbi'nin çıkış sebebini de Os

manlı Devleti'nde mali egemenlik kurmak isteyen devletlerin iradelerine baQlamak mümkündür. Ni
tekim Osmanlı iç işleriyle ilgili olarak toplanan 1877 tarihli lstanbul Konferansı bu devletlerin istedl
~i yönde sonuçlanmamış, bu nedenle başta lngiltere olmak üzere batı lı devletler Osmanlı Devle

ti'nin Rusya ile savaşa girmesini adeta tasvip etmişlerdir. Savaşın sonucunda yenilen Osmanlı 
Devleti ile, galip Rusya arasında çok aQır ve ezici şartlar ihtiva eden Yeşilköy (Ayastefanos) Ant
laşması imzalanmış (3 Mart 1873), güya Osmanlı Devleti'ne yardım etme pozisyonundaki lngiltere 
bu antlaşma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi karşılıQında Osmanlı Devleti'nden Kıbrıs' ı iste
miştir (86). 

Nitekim hiçe lehimizde olmayan Berfin Antlaşması (13 Temmuz _1878) karşılıQ ında Kıbrıs 
lngiltere'ye hediye edilmiş, bu antlaşma gereQi Osmanlı Devleti Balkanlar'da, doğuda, güneyde 
birçok toprak kaybetmiş, bununla birlikte Rusya'ya savaş tazminatı vermeye, Osmanlı mülkünde 
gayrimüslimlerin bufunduQu bölgelerde ıslahat yapma gibi rencide edici-a~ır-yükümlülfıkler -aftına · · -·· -· .. ·· • 
girmiştir (87). Bu antlaşmanın diğer bir sonucu batılı devletler, Osmanlı borçları için Osmanlı Dev-
teti'ne mali denetim için bir yönetim kurulması konusunda baskı yapmaya başlamışlar ve sonuçta 
da bildiQimiz üzere Düyun idaresi oluşmuştur (88). 

Tipik bir gösterge olarak Osmanlı Devleti'nln malı denetimine ilişkin şu örneQi verebiliriz: 

83. Blaisdell, A.g.e., s.:94-95 
84. Suvıa, Refll Şükrü: 'Tanzimat Devrinde istikrazlar", Tanzimat ı, s.:263-299, Maarif B.,lst.1940; Pamuk, Ş.:Osmsnlı -

Türkiye iktisadi Tarihi, S.:210; Doğan,Mehmet: Türk/yede Darbeler Müdahaleler ve Siyasi Sistem, s.133 vd., Rehber 
Y.,lst, 1991. 

85. Bkz; Blaisdell, A.g.e., s.:103 vd.; KömOrcan, Age., s.:58,60,65,82 Say4r,A.g.e., s.:252-253; Karal, A.g.e., c.:Vlll, 
s.:427; Geniş bilgi için bkz.; Kurmuş, Orhan: Emperyalizmin Türkiyeye Girişi, Savaş Y.,Ank., 1982; Quatert, Donald: 
Osmanlı Devlednde Avrupa iktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908). Ç.:Sabri Tekay, Yurt Y.,Ank. 1987; Uras, A.g.e., 
s.:91 vd.; A!par, Cem: Çok uluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma, s.:153 vd.; Burhan K. Ank. 1980; Valay, Age., 
s.310 vd. Aybar, Celal: Osmanlı imparatorluğunda Ticaret Muı;azenesi (1878-1913), Başvekalet istatistik Umum md. 
Y.,Ank. 1939 Fişek, Kurthan: •osmanlı Dış Borçları Üzerine OQşQnceler,■ AÜSBF Deg, c.:XX, sayı: 3,EylOl-1967, 
s.:157-168, Arık. 1967; Parvus, Alexandre lsrael Help!and: Türk/yenin ma/T Tutsaklığı, s.75 vd. lst., 19TT; Çavdar, 
Tevfik: Osmsnıııann Yarı SômCırge Oluşu, Ahmet Salt Mat., Ank., 1970; Noviçev, A.D.:Osmantı imparatorluğunun Ya• 
n Sdmiirgeleşmest, Çev.:Nabl Dinçer, Onur Y. Ank., 1979; Eldem, Vedat: Osmanlı imparatorluğunun iktisadi Şartlan 
Hakkında Bir Tetkik, Türkiye iş Bank. Y.,Ank.. 1970; Sahill!oQlu, Halil: Osmanlı Para Tarihi üzerine Bir Deneme, 1st 
1965; Ortaylı, fiber: Osmanlı lmparstorfuS,unda Alman Nüfuzu, Kaynak Y.,lst., 1983; Earte, Edward Mead: BaMat De-
miryotu Savaşı, Çav.:Kasım Yargıcı, Milllyet Y.,lst. 1972. · 

86. Bkz.: Uçarol, R.:Slyasi Tarih, 265-284. 73 nolu dipnota bkZ. 
87. Aynı eser, s.:284 vd.; Mahmut Celaleddin Paşa: M/r'at-ı Haklkats.:535 vd. 
88. Uras, A.g.e., s.:96; Kömürcan, A.g.e., s.65 vd.; Valay, A.du: Age. s.352 vd. 
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1910-1912 yıllarında Osmanlı maliye Nezareti'nde 5500 memur çalışırken, Düyun-u Umumiye 
emrinde 9.000 memur çalışmakta idi. Bütün devlet gelirlerinin % 31 .5'ini Düyun-u Umumiye tahsil 
etmekteydi. Bu küçük örnekten, Osmanlı Devleti'nin nasıl bir mali baQımlılıQa sürüklendiQini çok 
rahat olarak görebiliriz. 

Düyun idaresine giden gelirler, devletin zaten pek artmış olan bütçesinin durumunu daha 
da a~ırlaştırmaktaydı. Oüyun-u Umumiye memurları uoevlet memuru" sayılmakta devletten ba
Qımsız oldukları halde emekli maaşı almaktaydılar. Hatta Düyun bünyesinde çalışan yabancılara 
dahi yine devlet hesabına emekli maaşı vermek için ayrıca bir sandık kurulmuştu. Bu durum dün
yanın hiçbir yerinde görülmeyen bir durumdu. Devlete karşı hiçbir sorumluluQu bulunmayan ve 
özel şirket çıkarlarına hizmet eden bu kimseler, devletten emeldi maaşı almaktaydı!ar.(89) 

Düyun idaresinin kurulması, son dönem Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası olarak te
lakki edilebilir. Bu idare, Osmanlı gelirlerini devlet içinde devlet misali topluyor, hissedarlarına da
Qıtıyordu. Bu idare sayesinde verdiklerini geri alacaklarından emin olan Avrupalı sermaye çevrele

ri, Osmanlı Devletini yeniden borçlanmaya özendirmeye, bunun için fırsatlar oluşturmaya başladı
lar. Bu idarenin kuruluşundan sonra Osmanlı ekonomisinin gittikçe genişleyen bir alanı kademeli 
biçimde yabancı denetimi altına girerek, Osmanlı hazinesini deQil, yabancı sermaye sahiplerini 
güçlendirmeye başlamıştır. Bu idarede çalışan binlerce personel, Osmanlı şehir ve köylerine yayı
larak, Paris, Londra ve Berlin'deki kupon sahipleri adına vergi toplamaktaydı (90). 

e. Muharrem Kararnamesi Öncesi ve Sonrasında Borçların Durumu: 
Muharrem Kararnamesiyle birlikte borçların 12 tanesinin yeni şartlara tabi tutuldu{ıunu 

belirtmiştik. Şimdi kararnameden önceki borçların 1877 yılındaki borçlanma dışındaki çizelgesini 
verdiOimizi hatırlatalım ve yeni duruma göre statülerini belirleyelim: 

Öncelikle belirtelim ki Muharrem Kararnamesi kapsamı dışında bırakılan 4 borçlanma 
vardı. Bu borçlanmaların ortak özelliQi bunlara Mısır vergisinin teminat gösterilmiş olmasıydı. Bun
ları sayarsak; 1854, 1855, 1871 ve 1877 borçlanmalarıyla. Bunlar aynen mu haf aza ediliyordu. 

Kalan 12 borçlanma yeni şartlara tabi tutulmuşlardır ve b1:J borçların tahvillerini deQiştlril
miştir {Yalnız 1870 Demiryolu Borçlanmasının ikramiyeli tahvilleri deQiştir~lmiştir)) •. DeQişik bu.yeni. 

tahviller 4 gruba ayrılmıştı: 
1-A Tertibi : 1858, 1862 borçlanmaları 
2-B Tertibi : 1860, 1869, 1872 borçlanmaları 

3-C Tertibi : 1865, 1869, 1873 borçlanmaları 
4-D Tertibi : 1865, 1873 ve 187 4 umumi borçlanmaları ve 1870 borçlanması (91 ). 
Bu program, ödemelere yeni bir süreç ve rahatlama getirmiş, bu da sürekli artan ihtiyaç

larla devleti yeni borçlanmaların kucaQına itmiştir. 

89. Uras, A.g.e., s.:97; Parvus, Age., s.:75-76 
90. Quataert, A.g.e., s.:20-21. 
91. Yenlay, A.g.e., s.:78-79; Karal, A.g.e., s.:VIII, s.:427-428, KOmOrcan, Age., s.56: 
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Çizelge: 2· BORÇLAR DEĞiŞiMi CETVELi 

Tertıbi lstikrazın ismi 8-20-Xll•1881 Muharrem Kararnamesi ile Kesin olarak 

tarihinde tadawldekl mıktan kabul olunaıı miktar kabul olunan miktar 

1858 4053225 3789848 

1 A 1662 5407490 4112411 7831870 

1860 1808730 1148621 

28 1863/64 5618250 4371050 11049307 

,an 5302220 . 5745482 

1865 4437950 3212748 

3C 1869 22715000 14174160 33604176 

1873 29916414 16528818 

1865/73/74 95917096 48365235 48017162 

Rumeli demiryolu 

4A !ahvllleri Ramazan 34652640 15632548 15632548 

tahvilleri 1881 tahv. 1939558 

mümtaza 8169986 8169986 8169986 

Toplam 219938559 125250943 124305049 

Muharrem kararnamesinde 

bulunmayan borçlar. 

1854 istikrazının tahvil 

olundugu 

1877 istikrazı 1925660 1925660 

1855 istikrazı 4196720 4196720 

1871 lsbl<razının 

tahvil olundu~u 

1877 istikrazı 5783140 5783140 .. 

1877 Müdafal Milliye istikrazı 5294740 5294740 

Genel Toplam 237138819 141505309 

Kaynak: Kömürcan, Türkiye imparatorluk Devri Dış Borçlar Tarihçesi. s., 57. 
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O. DÜYUN-U UMUMiYE iDARESiNiN KURULUŞUNDAN 1. DÜNYA SAVAŞl'NA 
KADAR DIŞ BORÇLAR 

1.1886 Gümrükler Borçlanması: 

Muharrem Kararnamesi'nden sonra Osmanlı Hükümeti Osmanlı Bankası'ndan muhtelit 
avanslar almıştı. Bunları muntazam borç haline koymak için 1886 borçlanmasını yaptı. Sözleşme 
29 Mayıs 1886 yılında Osmanlı Bankası ile aktedildi. 

Osmanlı Bankası'nın verdiai kısa vadeli avanslar 4.500.000 lira tutmaktaydı. Yeni borç
lanmanın anaparası 6.500.000 lira olarak belirlendi, bunun 4.5 milyon lirası aynı bankaya kısa va
deli borçlar karşılı0ı olarak iade edildi. Kalan 2 milyon lira ise hazineye verildi. 

Bu borçlanmanın faizi % 5, itfa % 1 idi. Kuponlar her yıl 13 Ocak ve 13 Temmuz'da öde
necekti. Bu borçlanmaya ilişkin tahviller halka satılmadı. Osmanlı Bankası hepsini ald ı . Karşılık 

olarak Bursa, Beyrut, Edirne, lzmlr, Selanik vilayetleri gümrük hasılatları gösterildi (92). 

2.1888 Demiryolu Borçlanması: 

Deutsche Bank ve di0er sermaye sahipleriyle yapılan sözleşme gere0i, 1871 'de devlet ta
rafından yapılmakta olan 92 km.'lik Haydarpaşa-lzmit hattına ilişkin olarak 6.000.000 Franklık bir 
borçlanma yapılmıştır. Haydarpaşa'dan Ankara'ya kadar uzatılacak olan Demiryolu 577 km. olup 
ihale süresi 99 yı ldır. Karşılık olarak Ankara, lzmir, Kütahya ve Ertuğrul (Bilecik) vilayetlerinin öşrü 
gösterilmiştir (93) . 

3. 1888 Saydı Mahi (Balık Avı} Borçlanması: 

Almanya'dan askeri malzeme satın alınabilmesi için Deutsche Bank'la 30 milyon marklık 
bir sözleşme imzaladı. Bu borçlanma için herbiri 400 marklık 75 bin tahvil çıkarılacak ve bu tahvfl
lerin faiz oranı% s ; itfa (amortismanı)% 2;-ihraç fiyatı · % n-oıacak ·ve her yrt·bankaya 2 milyon 

100 bin mark ödenecekti. Karşılık olarak Düyun-u Umumiye idaresi dışındaki ipek (harir) öşrü, 

sayd-ı berri (kara avı), ruhsatname resimleri, sayd-ı mahi (balık avı), tönbeki satış resmi, damga 
(pul) resmi gösterilmiştir. Osmanlı altını ile borçlanılan miktar 1.617.647 lira, ele geçen miktar ise 
1.132.352 lira idi (94). 

4. 1890 Tebdil (Değiştirme) Borçlanması: 

3 Nisan 1890 tarihinde Osmanlı Bankası ile imzalanan bir sözleşme ile % 5·faizli mümtaz 
tahvillerin% 4 faizli tahvillerle değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu değiştirme işleminden elde edi
len 159.000 liralık tasarruf ile Düyun-u Mübeddele-i Muvahhade Eshamı'nın itfası yapılmıştır (95). 

92. Yeniay, A.g.a., s.:79; Sayc\r, A.g.e., s.:258-259; Ouru-Turan-ôngeoğlu, A.g.a., s.:86-87; Karal A.g.e., c.:VIII, s.:340; Aç· 
ba, Aga., s.:136. 

93. Sayar, A.g.e., s.:258-259; Yenlay, A.g.e., s.:80; Kômürcan, Age., s.:86-87; Karal, A.g.e., s.:430; Demlryollan lnşaası 
hakkında bkz.: Earfe, Edward Mead: Ba/1dat Demfryolu Savaşı, Çev.:K.Yargıcı, s.:11 vd.; Onar, Ahmet Türkiye De• 
miryolları Tarihi 1860-1953, 1st 1953, ôzyüksel, Murat Osmanlı Alman /1/Şkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve 
Ba~dat Demiryollan, s.61 vd., Aıtıa Y.,lst, 1988; Açba, Age., s.:137. • _ 

94. Sayar A.g.e., s.:258-259; Sayın Prof.Nihat Sayar, Kitabında Sayd.-ı Mahı (balık avı) terimini (aylık avlanma) biçiminde 
çevirmiştir. Yeniay, A.g.e., s.:80; Valay, Age., s.:428-429; 

95. Karal, A.g.e., c.:VIII, s.:430; Yeniay, A.g.e., s.:80-81; Kömürcan, Age., s.:88; Sayar, Age.s.:264-269; 
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5. 1890 Osmaniye Borçlanması: 

Dalgalı borçların uzun vadeli borca dönüştürülmesi için Osmanlı Bankası aracılıQıyla 

4.995.500 liralık bir borçlanma yapılmıştır. ihraç fiyatı % 76, amortismanı % 1, faizi % 4 itfa süresi 

41 yıl olan bu borçlanmaya karşılık olarak Bursa, Karahisar, Karesi, Kayseri, Yozgat aşarından , 

232.000 gümrük hasılatından 80 bin olmak üzere 312.000 lira gösterilmiştir. Ele geçen miktar bu

borçlanmada 3.796.580 Osmanlı altın lirasıdır (96). 

6. 1890 Kilometre Teminatı Borçlanması: 

Selanik-Manastır demiryolu hasılatı yeterli olmadıç)ından, sözleşmesi gere{ıince, imtiyaz 

sahibi Deutsche Bank hesabına ödenmesi gereken 547.030 Franklık bir borçlanma yapılmıştır 

(97). 

7. 1891 Borçlanması (Borçların değişimi): 

1 an tarihli % 5 faizli borçlanmanın faiz oranının % 4'e ve amortisman oranı nı da% 42'ye 

indirmek için bir de{ıiştirme (tahvil , convertion) i şlemi yapı lmı ştır. Bu de{ı iştirme i şlemi Osmanlı 

Bankası ile Rotschild kuruluşları aracılı{ııyla yapılmıştır. Bu de{ıişim işlemiyle borçlanılan miktar, 

6.948.612 Osman l ı altını, ele geçen miktar 6.253.750 Osmanlı altın lirasıd ı r. Borçlanı lan miktar ln

giliz Sterlini olarak 6.316.920 sterlindir. Karşılı{ıı eski eshamın karşı lı {ıı olan Mısır vergisidir. Yıllık 

faiz ve amortisman bedellerinln ödenmesini M ıs ı r Hidivi üst lenmiştir. Yapılan sözleşmeye göre 

Rotschild firmasına 1854, 1855, 1871 borçlanmalarındaki de0işim iş leminde öncelik tanınacaktır. 
Bu da göstermektedir ki, yabancı mali kuru luş lar, bu tür operasyonlarda büyük ve tatlı karlar elde 

etmektedirler. Buna karşılık imparatorluk hazinesi ise, a0ır bir yük altında kalmaktadı r (98). 

8. 1893 Tömbeki Borçlanması: 

Hükümet, bütçe açı{ıını kapatmak için bu borçlanmaya gitmiştir. Sözleşme B Mayıs 
1893'te hükümet He bir banker grubu adına hareket eden tömbeki şirket müdürü Vikont G.de Zog

hep arasında imzalandı. 1.000.000 Osmanlı altını tutarındaki bu borçlanmadan hükümetin eline 

700.000 Osmanlı altını geçmiştir.% 4 faizli bu borçlanmanın amortisman oranı % 1, vadesi 41 yıl

dır. Karşılık olarak Ba~dat, Basra, Yemen vilayetlerinin ithal gümrük resmi ve zamları gösterilmiş
tir (99). 

96. Yenlay, A.g.e,.s.:81-82; Saylır, A.g.e., s.:264-265; Karal, A.g.e.,s.:430; Duru-Turan-ôngeoQlu, A.g.e.,s.:87; Açba, 
Age., s.:138; Valay, Age.s.:429-430; K0mQrcan, Age., s.:89; MüderrisoQlu, Age., s.:142. 

97. Saylır, A.g.e., s.:265; Duru-Turan-Ôngeoğlu,A.g.e., s.:87; Engin, Vahdettin: Rumeli Demiryollan, s.46 vd. 207 vd. KO
mürcan, Age., s.:90, ayrıca: 82 vd. Valay, Age., s.:377 vd.; Rathman, Lolher: Berfin-Bağdat Alman Emperyalizminin 
Türk/yeye Girişi, Çav.Ragıp Zarakolu, s.35 vd. Belge Y.,lst.1982; Lüxemburg Roza: Osmanlı Devleti ve Alman Em
peryalizmi, Çav.Aziz Ziya, s.6 vd. Sertel Mat. , lst.,1941, Önsoy, Rıfat: Osmanlı-Alman iktisadi M0nesebetterl, s.41 
vd. lst., 1982 Wallach, Jehuda L.: Bir Askeri Yardımın Anadomisf, Çev.:Fahri Çe!iker, s.52 ud. Genelkurmay Bşk. 
Y.,Ank. 1985; Ortaylı, llber: Osmanlı imparatorluğunda Alman Nüfuzu. s.87 vd. Kaynak Y.,lst.,1983, Quartert, Age., 
s.:67vd. 

98. Sayar, A.g.e., s.:265; Duru•Turan-ôngeoğlu, Ag.e., s.:88; K0mQrcan Age., s.:90-91; Valay, Adu. Age., s.430-431 Ye
niay, A.g.e., s.:82-83; 

99. Sayar, A.g.e., s.:266; Yeniay, A.g.e., s.:83-84; Duru-Turan-ôngeogıu,A.g.a., s.:88; Karal, A.g.e., s.:430; KömCırcan, 
Ag.e., s.93-94. 
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9. 1894 Oemiryolu Borçlanması: 

Bu borçlanma 1885 yılında Rumeli Demiryolu Şirketi'nden alınan 23 milyon franklık avan
sın ödenmesi için yapılmıştır. Hükümet ile Deutsche Bank ve Banque lntemationa/e arasında ya

p ı lan sözleşme gere{ji 40 milyon Franklık bir borçlanma yapılmıştır. Bu borçlanmanın faiz oranı o/o 
4, amortisman oranı% 35, itfa süresi 64 yıl olacaktı. Karşılık, Rumeli Deriıiryolu Şirketi'nin her yıl 
kilometre başına hazineye ödediQi 1500 frank olacaktı. ihraç fiyatı % 73.5 olan tahvilleri borcu ve

ren firmalar almışlardır (100). 
Abdülhamit 11. döneminde demiryolları konusunda yo{ıun bir çalışma vardır. ôrneQin 1892 

yılında lstanbul-Selanik birleştirme (iltisak) hattının yapımı bir Fransız firmaya 99 yıllık imtiyaz kar
şılı{ırnda verilmiş ve 510.5 km. uzunluQundaki bu hat, 1896'da bitirilmiştir. Yine 1893 yılında Eski
şehir-Konya hattı için 1893'te bir sözleşme yapılmış, bu hatta 99 yıllık bir imtiyazla 1897 yılında ta
mamlanmıştır (101 ). 

1 O. 1894 Borçlanması (Borçların Değişimi): 

1854 ve 1871 borçlanmalarının yenileriyle deQiştlrilmesi için 1891 sözleşmesi hükümleri
ne göre Osmanlı Bankası ile Londra ve Paris'teki Rotschild Kardeşler firması arasında sözleşme 

yapılarak eski borçların tahvilleri yenileriyle de{jiştiri lmişti r. Yeni tahvilerin tutarı 8.212.340 sterlin 
idi. Faiz oranı % 3.5, amort imanı ile başa baş, süresi 61 yı l , ihraç f iyat ı % 91 idi. Mısır vergisinin 

karşılık gösterildiQi bu borçlanmada borçlanılan miktar 9.033.574 Osmanlı altı nı, ele geçen miktar 
ise 8.220.522 liradır. Bu deQiştirme işleminden sonra yeni esham satılm ı ş ve eskileri ödenmiş ol

du()undan hazinenin elinde 526.779 sterlin kalmıştır ki bunun bir kısmı ile kamu iht iyaçlarına har
canmıştır (102). 

11. 1896 Borçlanması: 

· Bir yandan Girit lsyanı'nın doQurduQu masrafları-; diQer yandan Rumeli demiryoltma öde- - - ·-·- --
necek olan kilometre garantisi ile sair kamu ihtiyaçlarının karşılanması için yeniden borçlanmaya 

gidildi. Bu kez yalnızca Osmanlı Bankası tarafından hazineye 3.272. 720 lira borç para saQlandı. 
Bu paranın faiz! % 5, amortisman oranı % 0.5, süresi 49 yıl idi. Karşılık olarak Aydın, Bursa, Sela-

nik illeri aQnam vergisi, Bursa, Karahisar, Karesi illerinin hububat dışındaki aşarı, lzmir, Saruhan, 

Menteşe, Denizli ve Biga sancakları afyon, palamut ve zeytinyagı aşan gösterilmiştir. Bu borçlan-
mada devletfn eline geçen para 2.749.084 Osmanlı altınıdır (103}. 

12. 1898 Avansı: 

1878 Ayastefanos Antlaşması gereQi Rusya'ya ödenmekte olan ve yıllık taksitleri 350.000 
lira tutan harp tazminatının ödenebilmesi için 29 Haziran 1898'de Osmanlı Bankası'ndan 300.000 

100. Sayar, A.g.e,s.:267; Yenlay, A.g.e., s.,:84-85; K0mCırcan, Age., s.:94-95. 
101. Bkz.: Sayar, A.g.e., s.:265-267; Earle, A.g.e., s.:67 vd; Kurmuş, A.g.e., s.:37 vd; Kômürcan, Age. s.:94-95; Kara

mursal, A.g.e., s.: 106; Veıay Age, s.:432; Engin, Vahdettin: Rumeli Demiryoııan, s.194 vd; ôzyüksel, ·Age., s.:87 vd.; 
Pamuk, Şevket "Hicaz Demlryolunun Hfkayesı•, Tarih ve Toplum Derg. Sayı: 10, s.67, 1984. 

102. Sayar, A.g.e., s.:267; Yeniay, A.g.e., s:85-86; Karal, A.g.e., s.:430-431; Duru-Turan-Ongeoğlu, A.g.e., s.:88; Velay, 
Age, s.:433; Kömürcan, Age, s.:95 

103. Sayflr, A.g.e., s.:267-268; Yenlay, A.g.e., s.:86 Karal, A.g.e., s.:431; Ouru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e., s.:88-89; Valay, 
Age., s.:434; Açba, Age. s.:139-141; Muderriso(ılu, A.g.e., s.:143-144; K0mürcan, A.g.e., s.:196. 
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lira bir avans alınmıştır. Bu borca karşılık olarak .Aydın, Kosova, Suriye, Halep, BaQdat, Basra ve 
Yanya vilayetleri öşür fazlası gösterilmiştir (104). 

13. 1902 Gümrük Borçlanması (Borçların Değişimi): 

1886 yılı gümrük borçlanmasına ait% 5 faizli tahvillerin % 4 faizli yeni tahvillerle deQiştiril• 
mesi için yeni bir borçlanmaya gidilmiştir. Osmanlı Bankası'nın aracıhQı ile yapılan bu borçlanma
da çıkarılan % 4 faizli yeni eshamın tamamını % 0.5 amortisman oranı ve % 80 ihraç fiyatıyla Os

manlı Bankası satın almıştır. Bu borçlanmada borçlanılan miktar 8.600.020 attın lira, ele geçen 
miktar ise 6.880.016 lira olmuştur {105). 

14. 1903 Bağdat Demiryolu Borçlanması (1. Tertip): 

BaQdat Demiryotu inşasının Konya-BaQdat arasmdakibölümü garantisi için Deutsche 
Bank aracılıQıyla bir borçlanma yapılmıştır. Bu borçlanma 2.376.000 lira olup, faiz oranı % 4, 
amortisman % 0,0875, süresi 98 yıldır. Karşılık atarak Konya, Urfa, Ha!ep sancakları öşrünün bir 
kısmı gösterilmiştir (106). 

15. 1903 Sayd•ı Mahi Tahvil~i Düyunu (Borçların Değişimi): 

1888 yılında yapılan Sayd-ı Mahi borçlanmasına ait % 5 faizli tahvillerin % 4 faizli yeni 
tahvillerle de~iştirilmes i için yeni bir borçlanmaya gidilerek Deutche Bank'tan 2.640.000 Osmanlı 
altın lirası borç alınmıştır. % 4 faizli olarak çıkarılan yeni eshamın amortisman oranı % 0.5, ihraç 

fiyatı % 81.5 idi ve eshamın tamanını Deutsche Bank sat ı n almıştır. Karşılık olarak Düyôn idaresi 
dışında bırakılan yerlerin balık avı resmi, kara avı tezkereleri, deniz avı tezkereleri, tömbeki beyyi
esi, ipek öşrü gösterilmiştir. Bu borçlanmada ele geçen miktar, 2.112.000 altınd ı r (107). 

16. 1903 Dış Borçların Birleştirilmesi (Tevhid•! Düyünu): 

Hükümetle-DüyOn-u Umumiye idaresi arasında yapılan anlaşma gereQince herbiri 22 lira 
(20 sterlin, 500 frank) deQerinde yeni esham çıkarılacak, bunların faiz oranı % 4, amortisman ora• 

nı % 0,45 olacak ve eski karşılıklar geçerli sayılacaktı. Bu operasyonla Muharrem Kararnamesiyle 

çıkarılan 8., C., D. serilerinden sürümde bulunan tahvillerin birleştirilmesi ve de~iştirilmesi yapıla
caktı. 

Bu borç deQişim işlemi hem hükümet, hem hamiller için yararlı olmuştur. Çünkü bu deQi

şim sonunda hükümet anaparadan 43.179.247 liralık bir indirim elde etmiş, hamiller de daha saQ
lam ödeme alma imkanına kavuşmuşlardır (108). 

104. Sayar, A.g.e., s.:268-269; Kömarcan, A.g.e., s.:96-99; 
105. Sayar, A.g.e., s.:269; Yeniay, A.g.e., s.:87; Ouru-Turan-ôngeoğlu, A.g.e .• s.:89; Kömarcan, A.g.e., s.:99-100; Açba, 

Age., s.:143; MQderrisoğlu, Age. s.:144, 
106.Sayar, A.g.e., s.:269; Yeniay, A.g.e. s,:88-89; Earle, A.g.e., s.:67 vd.; Kömürcan Age s.100, Açba, Age s.:143; MCıder

riso{ılu, Age., s.:144; ôzyüksel, Murat Osmanlı•Alman ilişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demlryollan, 
s.193 vd; Rathmann, Lothar; Bertin-Bağdat Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi ~v.: A.Zarakolu, s.:72 vd.; Bel
ge Y.,lst., 1982; Ortaylı llber: Osmanlı imparatorluğunda Alman Nüfuzu, s.87 va. Kaynak Y.,lst. 1983; ı:.axemburg Ro
za: Age s.:5 vd., Noviçev, A.D.:Osmanlı imparatorluğunun Yan Sômürgeleşmesi, Çev.,:Nabi Dinçer, s.35 vd., Onur 
Y.Ank.1979. 

107. Yenlay, A.g.e., s.:88-89; Sayar, A.g.e., s.:269; Ouru•Turan-Ôngeoğlu, A.g.e., s.:89; Kômürcan. Age. s.:100-101 . 
. 108. Yeniay, A.g.e., s.:89-93 Say~r.A.g.e., s.:269-270; Duru-Turan-Ôngeo{llu, A.g.e., s.:89; Kömürcan, Age., s.:101-103; 

Açba, Age, s.:149-150. 
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17. 1904 Borçlanması: 

Hükümet 14 Eylül'deki tevhid-i düyOn sözleşmesinden üç gün sonra yani 17 Eylül 1903 
tarihinde yeni bir borçlanma sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme Osmanlı Bankası ile Paris'te 
Comptofr National d'Escompte ve diQer Fransız Bankalarından oluşan bir ·grup ile yapılmıştır. Fa
kat buna ilişkin tahviller 1904 yılında ihraç edildiğinden, bu borçlanmanın adı 1904 borçlanmasıdır. 

2.750.000 lira tutarındaki bu borçlanmanın faiz oranı% 4, amortisman oranı% 0.5, karşı
lıQı da Düy0n-u Umumiye gelirinden hazineye ait olan kısımdır. Çıkarılan tahvillerin yarısından 
fazlasını Osmanlı Bankası % 80 ihraç fiyatıyla satın almış, geri kalan kısmı da satışa çıkarılmıştır. 
Borç vadesi 56 yıldır (109). 

18. 1901-1905 Borçlanması: 

1901 yılında Osmanlı Bankası ile yapılan borç sözleşmesinin tahvilleri basılmış ancak, 
satışa çıkarılmamıştır. 4 yıl sonra banka ile yapılan bir sözleşme ile bu borçlanma gerçekleştiril
miştir. Yani anlaşma fiiliyata geçirilmiş, bu nedenle bu borçlanmaya 1901-1905 borçlanması denil
miştir. % 4 faizli bu borca karşı lı k olarak Düyun-u Umumiye idaresinin öşre yaptı~ ı % 0.5 zam so
nucu hükümet payı olarak ayrılan gelirler ve Menteşe, Antep, Sergice, Cuma, Rakka, Ünye, Ter
me öşrü gösteril miştir. 5.336.664 lira miktarında olan bu borçlanman ın amortisman oran ı % 0.5, 
ihraç fiyatı % 81 olmuştur (11 O). 

19. 1905 Askeri Donatım Borçlanması: 

Ordu ihtiyaçları için Almanya'dan satın alı nan silah ve mühimmat bedellerini ödemek için 
Deutsche Bank ile yapılan bir sözleşme ile 1905 borçlanması yap ı lm ı ştır. Tutarı 2.640.000 lira 
olan bu borçlanmanın faiz oranı % 4, amortisman oranı % 0.5 olmuştur. Karşılık olarak Düyun ida-
resi tarafından yönetilen gelirlere yapılan% 6 zam ve gümrüklerden askerr-donanrm•için alınan .. ek-- · ---· - -

resimler gösterilmiştir. Bu borçlanmada ele geçen miktar 2.098.000 liradır (111 ). 

20. 1906 Tahvif-i Düyunu (Borçların Değiştirilmesi): 

Hükümet, DüyOn idaresi ve Osmanlı Bankası arasında yapılan bir sözleşme gereğince 
1890 TahvilaH Mümtazesi ile 1906 Düyun-u Mübeddefe-i Muvahhadesinin deQiştirifmesine karar 
vermiştir. Tedavüle yeniden çıkarılan 9.537.000 lira tutarındaki esham, faiz, amortisman yüzdeleri 
ve karşılıklar bakımından mümtaz tahvillerle farkı olmadığ ından, değiştirme işlemi sonucunda pi
yasada 1890 tahvilleri kalmamıştır. Degiştirme işleminden sonra tahvillerin kalan miktarı % 87.5 
ihraç fiyatı üzerinden Osmanlı Bankası tarafından tamamen satın alınmıştır. Böylelikle değişim iş
leminden sonra hazineye 1.397.971 lira para kalmıştır (112). 

109.Say!r, A.g.e., s.:270; Yeniay, A.g.e., s.:96-97; Duru-Turan-Ôngeoğıu, A.g.e., s.:89-90; Karat, A.g.e., c.:VUI, s.:431; Kô
mürcan, Age., s.:103; Müderrisoğlu, Age., s.:145. 

110. Say!r, A.g.e .• s.:270; Karal, A.g.e., c.:VIII, s.:431; Kömürcan, Age., s.:103-104; M0derrlsoğlu, Age, s.:1~; Açba, Age. 
s.:153 vd.; Turan-Ouru-ÔngeoQlu, A.g.e., s.:90; Yeniay, s.:97-98. _ 

111. Yeniay, A.g.e., s.:99-100; Sayar, A.g.e., s.:270-271; Ortaylı, Age.,s.:82 vd.; ônsoy, Rıfat: Türk-Alman iktisadi Münase
betleri (1871-1914}, s.:41 vd; Ouru-Turan-ôngeoQlu. A.g.e., s.:90; Karar, A.g.e., c.:VIII, s.:431; Waflach, A.g.e., s.:52 
vd.; MüderrisoQlu, Age., s.:145 . 

112. Yenlay, A.g.e. s.:100-101; Sayar, A.g.e., s.:271; Dunı-Turan-ôngeo~lu, A.g.e., s.:271; KömOrcan. Age., s.:104-105. 
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21. 1908 Bağdat Demiryolu il. ve 111. Tertip Borçlanması: 

1908 yılında yapımı sürdürülmekte olan Haydarpaşa-BaQdat demiryolunun Bulgurlu-Ha
lep arasındaki 840 km'lik bölümünün km garantisini ödeyebilmek için Deutsche Bank, Düyun ida
resi ve BaQdat demiryolu şirketi ile hükümet arasında imzalanan sözleşme gereQi il. ve 111. tertip 
9.998.000 Osmanlı altın lirası tutarında bir borçlanma yapılmıştır.% 4 faizli bu borcun vadesi 97.5 
yıl, amortisman oranı % 0.087 olmuş, bu borçlanma için ihraç edilen tahvillerin tamamı teminat 
olarak BaQdat dOemiryolu Şirketi'ne verilmiştir. Karşılık olarak Düyun yönetimine bırakılan gelirler 
fazlasından Bulgurlu, Halep, Tellihabeş-Habeş gelirlerinden hükümete düşen gelirler gösterilmiştir 
(113). 

22. 1908 Borçlanması: 

Şimdiye kadar ki borçlanmalar Abdülhamit devrine ait borçfanmafardır. BahsedeceQimiz 
borçlanma ile sonrakiler il. Meşrutiyet dönemine ait olanlardır. Bunlardan ilki Meşrutiyetle ilgili ye
niliklerin masrafları ve bütçe açıQı ile ilgili olarak yapılan 1908 borçlanmasıdır. 

Hazinenin aldıQı kısa vadeli borçları ödemek ve bütçe açıQını kapatmak için Osmanlı 

Bankası ile yapılan sözleşme gereQi 4. 711.124 altınlık borçlanma yapıldı. % 4 faizli borcun vadesi 
56 yıl, amortisman oranı % 0.5 karşılık, Düyun idaresine verilmiş olan aşar, aonam vergilerinden 
hükümet payının 40.000 lirası ve gümrük gelirlerinin 180.000 lirasıdır. Bu borçlanmada hükümetın 
eline 3.069.455 Osmanlı altını geçmiştir. ihraç fiyatı % 85 olan bu borçlanmanın bütün tahvilleri 

Osmanlı Bankası aracı!ıOıyla % 89.5'tan Londra Piyasasında, % 90'dan da Paris piyasasında sa
tılmıştır (114). 

23. 1909 Borçlanması: 

Bütçe açıklarını kapatmak için.Osman!t Bankası aracılıQıy!a .% 4 faizlLyfillibir.borçlanma._ 

yapılmış Osmanlı Bankası ile yapılan sözleşme ile bu borçlanmada bankadan 7.000.000 lira borç 

alınmış fakat hükumetin eline 6.002.503 lira geçmiştir. Bu borçlanmanın amortisman oranı % 1 idi. 
Karşılık olarak serbest bırakılmış olan öşür ve a~nam vergilerinin 350.000 liralık miktarı gösteril
miştir. Bir önceki yıldaki gibi bu borçlanmanın tahvilleri de Osmanlı Bankası tarafından % 86 ihraç 
fiyatıyla satın alınmıştır (115). 

24. 1910 Soma-Bandırma demlryolu Borçlanması: 

Bandırma demiryolunun Alaşehir-Afyonkarahlsar hattının yapımını üzerine alan şirketle 
hükümet arasında imzalanan sözleşme uyarınca % 4 faizli bir borçlanma yapılmıştır. Borçlanılan 

113.Sayar, A.g.e., s.:271; Yeniay, A.g.e., s.:101-102; Duru-Turan-ôngeoğlu, A.g.e., s.:90; Kömürcan, Age., s.:105-106; 
Earle, E.M.: Bağdat Oemiryollan Savaşı, S.:130 vd. Rathmann, R.:Age. s.:95 vd. Parvuş Efendi, Türkiyanin mali tut-
saklığı s.118 vd,; Noviçev. Age. s.:39 vd.; Karal, E..2iya: Osmanlı Tarihi, C.B, s.107 vd. 

114. Ouru-Turan-ôngöoğlu, A.g.e., s.:91; Sayar, A.g.e., s.:281; Açba, Age. s.:151; Kömürcan A.g.e., s.:106; Yen!ay Age., 
s.:103. il, Meşrutiyet için bkz; Tunaya, T.Zafer: Hürriyetin ilan/ ikinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar, s.6 vd. 
Baka mat!st. 1959; Hasan Amca: Doğmayan Hürriyet Bir Devrin lçyüzü 1908-J 918, Arba Y ., 1st. 1989; Tepedelenll
oğlu, N. Nazif: /Jan-ı Hürriyet vali, Abdülhamit Han, s.6 vd. Yeni Çığır k. 1st. 1960; Tunaya, T.Z.: Türkiyanln Siyası 
Hayatında Batılı olma Haraketlarl, s.69 vd. ediğün mat. 1st. 1960; Ramsaur, E.E.: Jôn Türkler va 190B lhti/al4 Çav.Nu-
ran Ülker, s.155 vd. Sondar Y. 1st 1972. · 

115.Say~r. A.g.e. s.:281-282; Yeniay A.g.e.s.:103-104 Kömürcan, Age., s.:107; Açba, Age., s.:154; Müderrlsoğlu, 
A.g.e.,s.:146, Tokdemir, A.g.e., s.:40. 
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miktar 1. 712.304 altın, ele geçen miktar 1.523.950 altın liradır. Amortisman oranı % 0.167 olarak 
tespit edilen bu borçlanmaya karşılık olarak demiryolu gelirlerinin hükümete düşen payı gösteril
miştir (116). 

25. 1911 Hudeyde - Sana Oemiryolu Borçlanması: 

Sana-Hudeyde demiryolunun yapım ve işletme hakkını alan şirketle yapılan sözleşme 
uyarınca 1.090.01 o altın borçlanılmıştır. % 4 faizli, % 0.098 amortismanh 95 yıl vadeli bir borçlan
ma yapılmıştır. Bu borçlanmadan hükümetin eline 840.008 lira geçmiştir. Borca Hudeyde ve Ce
bena gümrük gelirleri karşılık gösterilmiştir (117). 

26. 1911 Gümrük Borçlanması: 

Bazı avansları ve bütçe açıklarını kapatmak için Deutsche Bank aracılıQıyla yapılan % 4 
faizli,% 1 amortisman oranlı 7.040.000 liralık yeni bir borçlanma yapılmış, bu borçlanmada hükü
metin eline 5.737.600 lira geçmiştir. lstanbul gümrük gelirlerinin bir kısmının karşılık gösterildiQi bu 
borçlanmaya ait bütün tahviller, ihraç bedeli olan % 84 üzerinden borcu veren kuruluşlarca satın 
alınmıştır (118). 

27. 1913 Konya Ovası Sulama Borçlanması: 

Anadolu Demiryolu şirketiyle hükümet arasında yapı lan sözleşme uyarınca Konya Ovası 
sulama projesi için 818.970 lira harcanmış, hükümet, proje bedeli olan bu borcu % 5 faiz ile 35 yıl
da ödemeyi kabul etmiştir. Borca Konya bölgesinin öşür fazlası, Düyun idaresi öşür f~zlaları ve 
kurutulup satılan bataklıklardan elde edilen arazi gelirleri karşılık gösterllmiştir .(119). 

28. 1913 Doklar Borçlanması: 

Tersanelerin yenilenmesi ve geliştirilmesi için yapılan bir sözleşme gereQince Armstrong 
Whit Warths and Campany şirketine 1.485.000 lira borçlanılmış, % 5.5 faizli 30 yıl süreli, % 1.5 
amortisman oranlı bu borçlanmaya Sivas vilayetinin öşür hasılatı karşılık gösterilmiştir (120). 

29. 1914 Borçlanması: 

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarının do~urduQu olaQanüst0 giderleri karşılamak için alı
nan 33.000.000 altınlık miktarda, yerli bankalardan alınan avansları ödemek ve bütçe açıklarını 

116. Yenlay, A.g.e., s.:104-105; Sayar, A.g.e., s.:282; Kurmuş, Orhan: Emperyalizmin TCırl<iyeye Girişi, s.37 vd. Savaş 
Y.,lst., 1982; Noviçev, A.g.e., s.94 vd. Duru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e., s.:91; Quataert, D.:Osmanlı Devletinde Avrupa 
iktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908), s.67 vd. 

117. Duru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e., s.:91; Yeniay, A.g.e., s.:105; Müderrlsoğlu,A.g.e., s.:147 vd.; Kôm0rcan, Age. s.:107-
108; Falay, Age., s.:83-84; Sayar, A.g.a., s.:282; Pamuk, Ş.: Osman/ı-TQrl<iye iktisadi Tarih! s.:213 vd.; Karal, A.g.e., 
c.:8, s.178 vd. 

118. Yenlay, A.g.a., s.:105-106; Sayar, A.g.e., s.:282-283; Duru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e., s.:91; Açba, Aga., s.:154; Müderri• 
soQlu, A.g.e., s.:147. Kômürcan, A.g.e., s.:108. . . 

119. Duru-Turan-ôngeoQlu, A.g.e., s.:91·92; Yenlay, A.g.a., s.:106; Sayar, Ag.e., s.:283; Kômürcan, Age., s.:108; Pamuk, 
Ş.:Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, s.82 vd.; Eldem, Vedat. Osmanlı lmparatonuğunun maif Şartları Hakkın-
da Bir Tetkik s.:67 vd. . 

120. Yeniay, A.g.e., s.:107; Sayar, A.g.e., s.:283; Duru-Turan-ôngeoğlu, A.g.e., s.:91-92. Açba, Age., s.:155, Kömürcan, 
Age. s.:109. 
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kapatmak için hükümet 22 ve 13 milyonluk ikl parça halinde toplam 35 milyon liralık bir borçlanma

ya gitmiştir. 
Bu borçlanmanın 22 milyonu Fransız şirketlerinden ve Osmanlı Bankası aracıııgıyla sag

lanmış % 88 3/4 ihraç fiyatıyla çıkarılan tahviller Osmanlı Bankası'na devredilmiştir. Bu borçlan
mada ele geçen miktar, 19.525.000 altındır. % 5 faizli ve 48 yıl vadeli bu borca karşılık olarak Dü
yun idaresi gelir fazlaları, öşür iane payları ve Trabzon gümrük gelirleri gösterilmiştir. 

Tahviller Paris piyasasında satışa çıkarılmış, üçte ikisi satıldıktan sonra, 1. Dünya Harbi 
çıktıgı için elde kalan üçte birlik bölümü Osmanlı Bankası ile Parisll sermayedarların elinde kal
mıştır (121 ). 

E. !.DÜNYA SAVAŞl'NA KADAR BORÇLARIN DURUMU 

1. Düyun ldaresi'nden Sonraki Borçlanmanın Genel Karakterleri: 

Osmanlı Devleti'nin yarım asırdan fazla bir süre devam eden borçlanma devresini kısaca 

incelemiş olduk. 
Bu borçlanmalardan başka Osmanlı Devleti'nin 1911-1913 devresi arasında toplamı 

10.000.000. lira kadar tutan hazine tahvili çıkardı{ıı nı bunları n son imha tarihinin de 1918 yılı oldu

gunu biliyoruz. (122) 
Yine devlet 1904-1914 yılları arasında muhtelif kurumlardan toplamı 3.261.482. lira tutan 

avanslar da almı ştı ki budu borçlara dahil edilmemiştir. (123) 
1903'te meydana getirilen "Duyünu mübaddele-i muvahhadde" Borçların de~iştirHmesi ve 

birleştirilmesi) işleminden sonra Osmanlı Devleti, bünyesinde meydana gelen büyük karışıklıklara 
rağmen borç alabilm i ş, borçlanmayı sürdürebilmiştir. 

1914-1 918 yılları arasında süren 1. Dünya Harbi esnası nda dahi Düy0n idaresi, kendisi-
ne bırakılan yerlerdeki gelirleri toplamaya devam etmiş, bunları tahvil sahibi sermayedarlara akta
rabilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti fiilen harbe girince-,-osmanl'ı devleti yanında yer· aımayan devlet-- -·- -

lere ait kuponların ödenmemesi yoluna gidildi. 
Mill7 Mücadele devresinde ise, Ankara hükümeti egemen oldu~u alanlarda Duyün idaresi 

dahil bütün gelirlere el koydu. Böylelikle Ulusal mücadelenin kazanılmasından sonra elinde kupon 
bulunan Avrupalı sermayedarlar, hiçbir teminatı bulunmayan kuponlarla kalakaldılar. Fakat borçla
rın Lozan'da statüye baQlanmasıy!a, Osmanlı Borçları yeni bir devreye girmiş oldu. (124) 

il. Abdülhamit tahta çıktığı sırada devlet Balkan eyaletlerinin isyanlarını bastırmakla meş
guldü. Bu zor şartlardan sonra Rusya ile vukü bulan harp ve neticede Düyün idaresi ile borçların 
ödenmesi nisbi bir statüye kavuşmuş ve devlet bu aşamadan sonra tekrar borçlanma girişimlerine 
başlamıştı. Düy0n idaresi'nin kuruluşundan sonraki borçlanmaların da ilk dönemdekinden pek far
kı yoktur. Bu da demektir ki il. Abdülhamit te babası Abdülmecit'in başlattıgı yoldan yürümüş, bu 
statü O'nun tahttan i ndirilişinden sonra da devam ederek, Osmalı Devleti'nin yıkılışına kadar de
vam etmiştir. 

Şu kadarını söyleyebiliriz ki il. Abdülhamit dönemindeki borçlanmalar Düyün idaresi ön-

121. Yaniay, A.g.e., s.:107-108; Sayar, A.g.e., s.:283-284; Duru-Turan-ôngeo~lu, A.g.e .• s.:92; Kömürcan, Age. s.:109-110; 
Belen. Fahri; 20. YQzyılda Osmanlı Dev/ati, s.119 vd. Remzi K., 1st. 1973; Armaoğlu,.Fahir H.:Slyasl Tarih (1789-
1960), 322-331 AÜSBF Y.,Ank., 1975; Uçarol, A.: Siyasi Tarih, s.:347-375. 

122. Yeniay, A.g.e., s.:108 
123. A.g.e., s.:109 
124. A.g.e., s.:109·110 
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cesine nazaran daha mütevazi olduQu gibi, israf zihniyetiyle de yapılmamıştır. Bunların bir kısmı 
dalgalı borçların tasfiyesine, diğer bir kısmı da bütçe açığının kapatılmasına kullanılmıştır. Bunlar 
yanında; demlryolu yatırımı, askeri ihtiyaçların giderilmesi gibi amaçlarla da borçlanmaya gidilmiş
tir. Borçların çoğunun Düyun ldaresi'nin garantisinde olması, garanti verilmeyen borçlar için ise 
sağlam gelir kaynaklarının karşılık gösterilmesi aynı zamanda borçların vaktinde ödenmesine 
önem verilmesi, devletin mali itibarını büyük ölçüde artırmıştır. Bunun diğer önemli bir sonucu ise, 
öncekilere nazaran bu devrede atman borçların faizlerinin oldukça düşük oranda olmasıdır. (125) 

Düyun ldaresi'nin teşkilinden sonraki borçlanmalarda görülen bir diğer özellik, borç alınan 

ülkelerdeki değişikliktir. Düyün ldaresi'nden önce borç alınan ülkeler başında lngiltere ve Fransa 
gelmekteyken, bu idarenin teşkilinden sonra durum yön değiştirmiş, Alman nüfuzu önemli ölçüde 
artmıştır. Bunun dahili sebepleri başında Abdülhamit'in lngiliz yönetimininin ortadoğudakl politik 
oyunları için Almanya'yı karşı güç olarak kullanmak istemesi gelir. Harici en önemli sebebi ise, en
düstri devrimini geç başlatmış olan Almanya'nın dünya haritasında kendisine mahsus bir egemen

lik alanı kurmak istemesidir. Gerçekte .bu dönemde Alman emperyalizmi önemli ölçüde güç ka
zanmış ve Almanlar, lngiliz ekonomisinin önemli gelir kaynaklarını kurutup kendi çıkarları doğrultu
sunda kullanmak amacıyla uluslararası önemli girişimlerde bulunmuşlardır. Bunun son neticesi bi
lindiği üzere L Dünya savaşı olmuştur. (126} 

Osmanlı Devleti'nin bu mali problemlerinin Uluslararası politikalarda bir taktım tavizler ko
paramaya vesile kı lındığını önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de görmekteyiz. Abdülhamit 
döneminde bunun en tipik örneği Filistin Sorunu ve Yahudi meselesi'dir. Gerçekten Avrupa devlet
leri, verdikleri borçları karşılıQında Osmanlı Devleti'ndike _azınlıkları lehine birtakım tavizler kopar
mak için ellerinden geleni yapmışlardır. Örneğin Osmanlı Devleti'nin şirketinden veya şirketlerin
den borç aldığı meşhur Rotschild'in kurulacak Filistin Devleti için 1883-1899 y ı lları aras ı nda top
lam 5.600.000. Sterlin yardım yaptığını bilmekteyiz. {127) Bu da bize Osmanlı Dev!eti'nin aldıQı 
borçlar için ödediQi faizlerin nasıl kendi yı kımı için kullanıldığının acıklı bir göstergesi olarak teza
hür etmektedir. 

Nitekim yahudller bu kadarla da kalmayıp, Osmanlı borçlarının tasfiyesi karşılığında Filis-
. tin'de bir yahudi devleti için toprak bile istemişlerdir. (128) Bu hareket ve-Filistindeki -yahudi -koloni- -- -- ----- ---- •--

zasyonu yalnızca yahudilerin çabaları ile bağlı kalmamıştır. Batılı devletler bu yolda yahudilere 
destek olmuşlar ve onların Filistinde top·rak sahibi olmasını desteklemişlerdir. (129) örneğin lngil-
tere Ortadoğu'daki ticaret yollarının garantisi, Süveyş kanalının korunması, yeni bulunan bu yöre-
deki petrol yataklarının ele geçirilmesi gibi içiçe amaçlar için, sürekli olarak Yahudi isteklerinin ya-
nında yer almıştır. (130) 

125. KaraJ, A.g.e., c.:VIII, s.:431-432 
126. Bkz: Ortaylı, llber: Osmanlı imparatorluğunda Alman Nüfuzu, s.:12 vd.; Kurmuş, Orhan: A.g.e., s.:5 vd; Rothmann, 

Lothar. Alman Emperyalizminin Türkiyeye Girişi, Belge Y. lsL,1982; Ônsoy, R.: Türk-Alman iktisadi Münasebetleri, 
s.:41 vd.; Earle, E.: Bağdat Demiryoıu Savaşı s.:39 vd., LQxemburg, Roza: "Alman Emparyallzminn Harekat Akını: 
TQrklye •ser/in-Bağdat (Rathmann) s.:136-171; Wallach, J.L .• : Bir Askeri Yardımın Anatomisi, s.52 vd.; Stettın, K.V .: 
Avnıpa'daki Vusta Siyasetinin Yeni Hedefler/ Berfin-Bağdat çav.Emin Said, s.:26 vd. (Osmanlıca), Artin Asadoryan va 
Mahdumlan Mal, 1st. 1332 (1914). 

127. Bkz.; Öke, Mim Kemal: Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1914). s.:39 vd. Üçdal Neşriyat, 1st. 1982; Aynı Yazar. Kut
sal topraklarda Siyonislerin Mason/an, ihanetler, Komplolar, Aldanmalar, s.:41 vd., Çağ Y.,lst. 1990 

128. A.g.e., s.:51 vd. Aynı Yazar: il. Abdülhamit Slyon/s/er ve Filistin Meselesi, s.:17 vd. Kervan Yayınları, lst., 1981; Aynı 
Yazar: Kutsal Toprakla.rda .. s.83 vd. 

129. Ôke, M.K.: Siyonizm ve Filistin Sorunu, s.:89,93; Karadağ, Raif: Şark Meselesi, s.:54 vd.; Nida Y .,lst, 1971; Melek 
Kemal: Doğu Sorunu ve Milli Mücadelenin Dış Po/1/Jkası, s.:5 vd. Boğaziçi Oniv.Y., lst.,1978; Ôke; M.K.: Kutsal Top-
raklarda ... s.245 vd.; Coston, Henry: Beynelmilel Sermaye va ihtilaller, s.51 vd. · 

130. Karadağ, Raif: Petrol Fırtınası. s.:7 vd., Abak Y., lst.1979; Gürel, Şükn::ı S.:.:Orta Doğu Petrolünün Uluslararası Poİlti
kadakl Yeri, s.:36 vd. AÜSBF Y.,Ank.1979; Kocabaş, Süleyman: Hindistan Yolu Petrol Uğruna Yapılanlar Türkiye vıı 
lngiltera, s.95. vd. 
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2. Değerlendirme : 

Osmanlı Borçları dedi~imiz bu borçlanmaların Osmanlı Devleti'ne ne getirip ne götürdü• 
günün genel bir kritiQini yapacak olursak, bu borçlanmaların pek devletin yararına kullanılmadıQını 
tereddütsüz söyleyebiliriz. ÖrneQin Abdülaziz döneminde alınan borçların;· 

% 50'si emisyon zararıdır. 

% 14'ü demiryolu yapımı için kullanılmıştır. 
% 12'si hazineye kalmıştır. 
% 10'u dış borç ve faizleri için kullanılmıştır. 
% 5'i saray giderleri olarak harcanmıştır. 
% S'si borç faizleri için kullanılmıştır. 
% 2'si donanmaya. 
% 2'si borçlanmaların komisyon ücreti, tahvil basım, sigorta ve diQer giderler için kullanıl· 

mıştır. (131) 
Bu tipik göstergeden anlaşılıyor ki alınan borçlar, yatırımlardan çok cari harcamalar için 

kullanılmıştır. Zaten alınmadan % 50 düzeylerindeki ihraç fiyatları, alınan borçların hemen yarısını 
silip süpürmüş, ele geçen miktar ise yatırımlar ve maliyeyi düzeltici önlemler için kullanılacaQr yer
de savurganlıkla harcandıQı için Osmanlı Devleti'nin daha fazla çöküşüne neden olmuştur. 

Alınan borçların faizleri günün piyasalarına göre çok yüksektir. Avrupalı sermayedarlar, 
kendi ülkelerindeki düşük faizli yatırımlar yerine bol gelir getiren bu tür eylemleri desteklemişler, 
bu da bu sermayedarların bulundukları devletler tarafından bir politika olarak desteklenmek sure
tiyle batı emperyalizmi, Osmanlı imparatorluğunu kıskacı altına almıştı. (132) 

Bu borçlanmalarda özellikle ilk devrede tahvil ihraç fiyatlarının düşüklürıü göz~ çarpmak
tadır. Bu nedenle borçlanmalarda ele geçen miktar, borçlanılan miktara göre% 67 civarında kal
mıştır. Bunun yanında saptanan borç miktarı için çıkarılacak tahvillerin belli bir bölümünü çıkarıp 
çıkarmamak konusunda borç veren ülke ve kuruluşlara seçim hakkı tanınmıştır. 

Alı nan borçlar için devlet gelirlerinden bir yada birkaçı karşılık olarak gösteritmtş, ·özellikle -· - - --- -

Düy0n ldaresi'nln kuruluşundan sonra bu durum, devlet gelirlerinin azalmasında ve devletin çökü-
şünde önemli bir etken olmuştur. 

Hemen bütün borç sözleşmelerinde, ek sözleşmelerle, borç veren ülkelere mail ve eko
nomik. ayrıcalıklar tanınmıştır. Kapitüler nitelikteki bu sözleşmeler, mali kapitülasyonlar alanında 
önemli gelişmelere yol açmıştır. 

Düyün ldaresl'nin teşkili ile devlet gelirlerinin büyük bir bölümünden vazgeçildiQi gibi, dev
letin egemenlik haklarından bir kısmından da feragat zorunda kalınmıştır. 

Alınan borçların düzenli ve planlı yatırımlarda kulanılmayıp cari harcamalara ayrılması, 
devletin dış ödemeler dengesini sarmış, bu da mali güvenilirlik açısından kayıplara neden olmuş
tur. Devlet yalnızca eski borçların faiz ve amortismanların, ödemek için bile çoğu kez yeni bir borç

lanmaya gitmek zorunda kalmıştır. Böylelikle devlet hızla çöküntüye doğru gitmiştir. (133) Son ola
rak 1. Dünya Savaşı içinde Almanya'dan alınan borçlarla dış borçlarımız 191 S'de çok artacaktı. 
(134) 

131. Ouru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e .• s.:92 
132. Blaisdell, A.g.e., s.:25 vd. ; Cem, A.g.e., s.:214 vd. 
133. Ouru-Turan-Ôngeoğlu, A.g.e., s.:93-94; Müderrisoğlu, Age., s.149; 
134. Ouru-Turan-ôngeoğlu, s.94; 
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F. 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMiNDE DIŞ BORÇLAR MESELESi: 

1. Savaşın ilk Gün!erinde Alının Önlemler: 

ı. Dünya Savaşı Emperyalizme yönelmiş olan kapitalist batılı devletlerin o güne kadar 
yaptıkları en büyük kapışma olayıdır. Önceki savaşların maliyeti milyonlarla ölçülürken, 1. Dünya 
Savaşı'nın giderleri, cari fiyatlarla 209 trilyon Amerikan Dolarını bulmuştu. (135) Artık savaş yılla
rında ülkelerin askeri giderleri, bütçeden ayrılacak bir payla ödenemeyecek boyutlara ulaşmıştı. 
Savaşan devletler, ordu giderlerini karşılayabilmek için yeni finans kaynakları aramaya başlamış
lardı. Savaş yıllarında giderler, banknot ve kredi enflasyonu ile finanse edilmeye çalışı lmış, ülkele
rin satınalma gücünü düşürerek, fiyat düzeylerini sürekli yükseltmişti. 

Nitekim I.Dünya Savaşı yıllarında Babıali de ordu giderlerini karşılamak için, enflasyonist 
bir politika izlemek zorunda kalmış, savaşın emisyon yoluyla finanse edilmesi efektif talebin sürekli 
artışına neden olmuştu. Savaşla birlikte Osmanlı piyasa mallarının önemli bir kısmı ordu ihtiyaçla
rına ayrılmış, sivil halkı tüketimine ayrılan pay ise giderek daralmıştı. Ülkenin denizden ablukaya 
alınması, demiryolu d ış hatlarının düşman ülkelerinin eline geçmesi, savaş nedeniyle ülkelerin ih
raç edebilecekleri malları stok etmeleri Osmanlı dış ticaret ilişkilerini büyük ölçüde etkilemiş, gün
lük zorunlu tüketim maddeleri bile kısa sürede karaborsaya düşmüştü. Avrupa'da savaş başlar 
başlamaz lstanbul piyasasında büyük bir panik başgöstermiş, mevduat sahipleri bankalara hücum 
edip paralarını bir an önce çekmek istemişlerdi. Öte yandan tüccar da piyasadaki durgunluk nede
niyle ödeme güçlüQü çekmiş, bankalar bu sınıfa kredi açmaz olmuştu. (136) 

Bu koşullar altı nda Babıali, ticaret ve Sanayi Odası ve bankaların isteQi üzerin~ morotar
yum ilAn etmiş, 2 AOustos 1914 günlü "TeciH Düyun Kanun-u Muvakkat" ı ile bankalardaki vadeli, 
vadesiz mevduat dahil olmak üzere tüm borç ve taahhüt ve vadeleri bir ay süreyle geri bırakı lmış

tır. (137) 
Bu karar dış borçlara uygulanmış, DüyOn~u· Umcımiye kapsamına ·giren-tom-ödemefer-er-.. - ---

telenmişti. Borç erteleme mevzuatı savaş boyunca yürürlükte kalmış, bu önlem sayesinde birçok 
banka iflastan kurtulmuş, hatta kazançlı çıkmıştı . Nitekim altın olarak müşterilerden alınan para~ 
lar, morotaryum ertesi deQerinin birkaç kez altında olarak ka{ııt paralarla ödenmiş, altın lira ile ka-

Qıt lira arasındaki deQer farkı bankaların kar hanelerine kaydolunmuştu. 
Tecil-i Düyun, alacaklıların ya da mevduat sahiplerinin bankalardan paralarını çekmelerini 

önlemişse de, Osmanlı Bankası'nın çıkarmış olduQu banknotlar karşılıQında altın lira verme taah
hüdünü ortadan kaldırmamıştı. Ellerinde Osmanlı Bankası Banknotları bulunduranların, savaşın 

doQurdu{ıu güvensizlik ortamında kaQıt banknotlarını altına dönüştürmek isteyeceklerini gözönün
de tutan Babıali, borçların ertelenmesi, kararının ertesi günü bir geçici yasa çıkararak Osmanlı 
Bankasını banknot karşılıQı altın ödemekten kurtarmıştır (138). 

Osmanlı Bankasına banknot çıkarma yetkisi 1863 tarihli kuruluş sözleşmesiyle tanınmış-

135.Hardach, Gard: The First World War. 1914-1918, s.:153, Ailen Lane, London, 1977 (Toprak, Zafer:'Osmanlı Oevle
ti'nin Birinci O0nya Savaşı Finansmanı ve Para Polltlkası' ODTÜ Gelişme Derg. Türkiye iktisat Tarihi Üzerine Araştır
malar fi, 1979-1980 Özel Sayısı, s.:205'ten.) 

136. Toprak, Zafer, A.g.m. s.:205-206 • 
137. "Tecil-i Doyun Hakkında Kanun-u Muvakkar 20 Temmuz 1330, Düstur, il, Tertip VI, cilt, s.:909. Aynı g0n seferbedlk 

i!An edllmiş, borçlann ertelenmesi sonraki aylarda da s0rm0şt0. U. Tecili D0yun Kanun-u Muvakkat'ı 18 AQustos 1330 
tecil, 18 Eyl0l 1330. Dastur, Cilt II,.Tartlp. VI. cilt. s.:914. 

139. Bkz: Düstur, H. Tertip, vı. Cilt., s.:934. 
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tı. Ancak 1. Dünya Savaşına kadar Osmanlı Bankasının piyasaya sürmeye yetkili olduQu banknot
ların en ufak deQerde olanı beş liradır. Banknotların taşıdıkları deQerden de anlaşılacaQı üzere, 
Osmanlı Bankası Banknotları, yaygın bir kullanım aracı deQildi. 100 ve 50 liralık banknotlar ancak 
büyük kentlerde, tüccar ya da bankerlerce kullanılmaktaydı. 

Banknotların altın lira karş ısında deQer kaybetmesinden sonra Osmanlı Devleti, yukarıda 

belirtti!)imiz Osmanlı Bankası banknotlarının kullanım zorunluluQuna ait kanundan sonra, bu bank
notların tedavül gücünü artırmak için 1 O AQustos 1914 günkü bir irade yayınlayarak bir ve yarım li

ralık banknot çıkarılmasını kararlaştırmış, bu banknotların devalüasyona neden olmaması için de 
aynı deQerde 100 ve 50 liralık banknotların piyasadan çekilmesini kararlaştırmıştı. (139) Bir ve ya
rım liralık banknotları tedavüle çıkartan Babıali, halkın deQerleri maden para yerine banknot ya 
da ka~ıt para kullanıma alıştırılmasını amaçlamış, bu amaçla da piyasada dört milyon Osmanlı li
rası sürülmüştü. 

Son olarak Babıali, savaş ekonomisinin zorunlu kıldıQı parasal düzenlemelerde bir adım 
daha atmış, 5 ekim 1914 günlü geçici bir yasa ile altın ihracını yasaklamıştı. (140) 

2. Almanya'da Alınan Avanslar Karşılığı Kağıt Para Çıkarılması ve 
Savaşın Finansmanı: 

Bab ıali bütçesinde yer alan gelirlerle savaşı finanse edemezdi. 34 milyon altın lirayı bulan 
1914-1915 mali yı l ı bütçesinin 14 milyonu Oüyun-u Umumiye'ye, kalan 20 milyonu da devletin 

payına düşüyordu . (141) 

Harbiye Nezareti bütçesi 6 milyon lira idi. Jandarmanınki 2 milyon, Bahriye Nezareti Büt

çesi 1 milyon 300 bin lira dolmayında idi. Üç bütçenin toplamı 9.5 milyon liraya yaklaş ıyordu. Bu 

para ile seferberliQe girişmek, 800 bin kişilik bir orduyu beslemek ve askeri cepheye ~evketmek 
imkansızdı . Öte yandan savaş nedeniyle devlet gelirlerinde 7-8 milyon lira dolaylarında bir düşüş 
bekleniyordu. Özet olarak, hükümetin ola{ıan bütçesinin savaşı finanse etmesi beklenemezdi. 
(142) 

· osmanlı" Devleti'nin tarafsız kalmasında büyük yararları bulunduQu ·-ı:--oonya Savaşı'na-· --- ----

nasıl girdiQi sorunu üzerinde yapılan pek çok tartışmalara raQmen, konumuzun dışındadır. (143) 
Osmanlı hükümeti savaşla birlikte giderlerini ola~andışı kaynaklarla gidermeyi denedi ve 

geleneksel yöntemlere başvurdu. Aylıkların yarısını nakit olarak ödedi, öbür yarısı için memur ala

caklı kılındı. Müteahhitlerin ve öbür alacaklıların ödenmesi ertelendi. Orduya gerekli araç, gerek 

ve erzaQa "tekalif-i harbiyyea adı altında ya da bedelli kısmen veya tümüyle ödenmek üzere el ko
nuldu. Yaş sınırları içinde olan mükelleflere, askerlikten baQışık tutulmaları için Qmuafiyet-i askeri
ye• vergisi ödeme imkanı tanındı. (144) 

Böylece ola~an bütçeye bir dizi ek kaynak saQlanması amaçlandı. Ancak savaşla birlikte 
seferber orduyu beslemek için, ayda 500 bin liralık bir ödenek öngörülmüştü. Oiı)er bir deyişle, 

140. 'Kulplu ve lehimli beşibirlik altınların aynen hazineye lrsaıı hakkında, 20 Kanun-u Ewel 1332 "Malfye Nezareti 33~ 
Senesi Muha"eratı Umumiye Mec., Matbaa-! Amire, 1335, s.:12B, 1st. (Toprak, A.g.m., s.:207) 

141. Toprak, Zafer: Türkiye'de Milli lktisat(1908-191Bı s.:238, Yurt .lst.,1982. 
142. Devlet--! Osmanlye'nfn 1330 senesine Mahsus Bütçedir. Matbaa-! Amire, 1st 1330. 
143. Memleketin bu harbe üç paşanın ve sadrazam Said Halim Paşa'nın ittifakıyla sürüklendlQI iddiası yanında, dl!)er paşa

ların sadece Enver Paşa'nın hırsının memleketi bu badireye sürüklendlQI iddiaları mevcuttur. Bkz.:Talat Paşa: Talat 
Paşa'nın Anılan, Haz.: M.Kasım, s.:33 vd. Say Y.,lskt.,1986; Ahmed Rıza Bey: Ahmed Rıza Bey'in ı<tnılar~ s.:64 vd. 
Arba Y., lst., 1988; Kutay, Cemal: Türkiye istiklal ve Hörriyet Mücadeleleri Tarihi, c.~17 s.:10058 vd. Allo!)lu Y., 
fsı.,t,y,; Kur'an A.Bedevl: inkılap Tan'himiz ve ittihat ve Terakki, s.:299 vd. Tan Mat, 1st. 1946; Aynı yazar. Osmanlı 
imparatorluğunda inkılap Hareketleri ve Mil// Miicadele, s.:640 vd. Çelteıt Mat., lst.1959; Cemal Paşa: Hatıralar, itti• 
had-ı Terakki ve/. Dönya Harbi, Haz.: B.Cemal, Sıralar Mat.,lst.1959. 

144. Tekalif-! Harbiye Vergisi için bkz.: 'Harp Vergisi Hakkında kanun• 5 A§ustos, 1328, Diistur, ıı, Tertip, c.:JV. s,.:611-613 
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Harbiye, Bahriye ve Jandanna bütçelerine yılda 6 milyon lira ekleniyordu. Toplam 15 milyonu bu
lan askeri harcamaları yukarıda belirtilen ek kaynaklar dahil tüm devlet gelirleriyle karşılamak im
kansızdı. Hükümet için tek çözüm, dış finansman kaynakları bulmak ya da emisyon mekanizma
sıyla savaşı finanse etmekti. 

Tüm savaşan ülkelerde olduğu gibi Babıali'nin emisyonda bulunması demek, kağıt para 
çıkannası anlamına geliyordu. Oysa 1863 sözleşmesiyle bu yetki, Osmanlı Bankası'na verilmişti. 
(145) Savaşın ilk yılında Babıali, Osmanlı Bankası ile uzlaşmayı deneyecek, altın karşılık göste
rerek bankanın tedavüle kağıt para sünnesini önerecekti. 

Nitekim Kasım 1914'te Babıali, Almanya'dan borç aldı0ı 5 milyon altını, Osmanlı Banka
sı'na yatırarak karşılığında çıkarılacak 15 milyon lira değerindeki banknotun kendisine borç veril
mesini teklif etmiş, ancak bankanın Paris'teki yönetim kurulu, bu tür bir yükümlülük altına ginneye 
yanaşmamıştı. Öte yandan Babıali , ardında güçlü bir mali kuruluşun desteği olmaksızın kağıt para 
serüvenine girmek istemiyor, daha önceki yıllarda uğrunılan başarısızlıkların yenilenmesini göze 
alamıyordu. (146) Osmanlı Bankası 'nın ülke menfaatleri aleyhine olan bu tutumu ise ilk kez sergi
lenmiyordu. Gerek Türkiye'de finans musluklarını ellerinde tutan Galata Bankerleri, gerekse Os
manlı Bankası, ülkenin zorluğa ve sıkıntıya düştüğü devirlerde, para musluklarını kısmışlar, ülke

nin adeta daha fazla darbo~azlara sürüklenmesi zeminlerini oluşturmuşlardı. Nitekim Balkan Har
bi'nde de Osmanlı Bankası'nın bu tutumunu gören itti hatçıları , ulusal bankacılık konusunda giri
şimler yapmaya başlamışlardı. (147) 

Oysa Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı 'ndaki müttefiki Almanya, Babıal i' nin savaşısür

dürebilmesi için, kağ ı t para emisyonunda bu lunmasının kaçınılmaz oldu0una inanıyordu. Bu yolun 
açılması için Osman l ı hükümetine sürekli baskıda bulunuyor, Osmanlı Bankasının lstanbul'daki 
Fransız ve lngiliz direktörlerine yol verilerek bankanın bir an önce Türk-Alman denetimine ginnesi
ni istiyordu. 

Türk-ltalyan Savaşı sırasında DüyQn-u Umumiye Yönetimindeki ltalyanla~a 19·12 yılında 
nasıl yol verilmişse, I.Dünya Savaşı'nın başlamısıyla Almanya'nın etki ve nüfuzuyla Osm.anlı Ban
kası gibi Düy0n-u Umumiye yönetiminde bulunan Fransız ve lngiliz delgeleri de Türkiye'den uzak-

- ··· -- --- laşmak zorunda bırakıldılar. Düy0n Yönetimi böylelikle Türk, Alman ve-Avusturya -delgeleriAin-elin-· -

de kaldı. Bu süre içinde başkanlık, Hüseyin Cahit Bey tarafından yürütüldü. Cahit Bey'ln bu dev
rede Dayinler Vekili oldu~unu unutmamalıyı~. Düyün-u Umumiye yönetiminde Osmanlı delgesi 
olarak görev yapan meşhur ressam, maliyeci, diplomat, eski eserler ve ziraat uzmanı olan Hamdi 
Beyin 1 BB9'den öldüğü yıl olan 191 O yılına kadar bulunmasından sonra gazeteci ve yazar Hüse-
yin Cahit Bey, ittihatçı ve Türk-Alman ittifakının ateşli temsilcisi olarak 1922 yılına kadar türk tahvil 
sahipleri temsilcili0i yapmıştır. 

Fransız, lngiliz ve italyan delgelerinin bulunmadıQı Düyün-u Umumiye Yönetimi I.Dünya 

Savaşı sırasında Hükümete tam destek olmuştur. Konseyin yaptı~, en önemli yardım, maliye Ne
zaretl'ne avans verilmesiydi. 

Bu avanslar Türk hükümeti'ne do0rudan verilmedi. Aynı miktarda çıkarılan ka~ıt paraya 
karşılık olarak kullanıldılar. Düy0n yönetimi bu işe yardımcı oldu. 

Konseyin bu davranışı, Fransız ve ltalyan tahvil sahipleri temsilcileriyle Osmanlı Bankası 

145. Bkz: Kazgan, Haydar: Galata Bankerleri, s.:23 vd., TEB Y.,lst 1991; Erol, Mine: Osmanfı lmparatortu~unda Ka~ıı 
para (Kaime), s.:5 vd., TTK B. Ank. ı 970; Kolerkılıç, Ekrem: Osmanlı lmparatortu~unda Para, s.:21 ııd. Do!)uş Mat. 
Ank.1958, Pakalın, M.Zekl:MaJ/ye Teşkilatı Tarihi, c.:111, s.:197 vd., Maliye BakanhQı Tetkik Kurulu Y.,Ank., 1978. 

146. Erol, A.g.e., s.:5 vd; Pakalın A.g.e .• s.:197 vd., · 
147. Geniş bilgi için bkz: Toprak, Zafer: Türl<iye'de Mil// iktisat (1908-1918), s.:130 vd.; Akgüç, Ôztın: 100 Soruda Türl<i• 

ye'ds Ssnkacılık s.:11 vd., Kuyucak, Hazım Atıf : Para ve Banka, c.:11, Bankacılık, s.:349-372, lsmail Akgün Mat, 
lst.,1948. . . . 
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temsilcilerinin şiddetli protestoları ile karşılandı. 
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes antlaşması ile birlikte, bu defa Al

man ve Avusturya delegelerine OüyQn yönetimini terkedip gitmek yolu gözükmüştü. Osmanlı De
legesi Hüseyin Cahit Bey'in tüm çabalarına raOmen, müttefiktemsilcileri, Alman ve Avusturyalı yö
neticilerin sınırdışı edilmelerini istediler. Nitekim Sevres Antlaşması'nın 246. maddesine göre, bun
dan böyle Düyün Yönetiminde lngiliz, Fransız, ltalyan tahvil sahiplerinin· temsilcileriyle Osmanlı 
Bankası'nın temsilcisi bulunacaktı. 

Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birlikte Cavit Bey maliye NazırlıQı'ndan istifa et
miş, dahillye nazırı Talat Paşa bu görevi de östlenmişti. Ancak geri planda olmasına raOmen, itti
hatçıların maliyede en güçlü adamı Cavit Bey idi ve çekindiQinden istifa etmesine karşın, maliyeyi 
yönlendirmeye devam etmişti. Talat Paşa, maliyedeki her türlü gelişmeyi Cavit Bey'e iletiyor, 
onun onayı olmaksızın karar almıyordu. (148) 

Almanya'nın baskısı sonucu Fransız ve lngiliz direktörlerin işlerine son verilip Osmanlı 
uyruOunda müdürler tayin edilmesine karşın Cavit Bey, Paris'tekl yetkililerin onayı alınmaksızın 
bankanın ka~ıt paranın itibarını düşünen eski Maliye Nazırı, Osmanlı Bankası yenitimine ters düş
mektense emisyon bankası işlevinin geçici olarak Düyun-u Umumiye devredilmesini öneriyordu. 

Yapılan başvuru üzerine Düyun-u Umumiye yönetimi, öneriyi benimsemiş, ancak, çıkarı
lacak kaQıt paranın altın karş ı lıQı olmasını şart koşmuştu. Yoksa bu paraların Osmanlı Bankası 
banknotları karşısında de{ıer yitireceQi, böylece Düyun-u Umumiye yönetiminin itibarının büyük öl
çüde zedeleneceQini ileri sürmüştü. 

Bu arada banknot ya da ka.Qıt para çıkarılması tartışılırken, olaQanüstü devlet giderleri 
artmış, Almanya'dan alınan 5 milyon liralık avans aynen altın olarak harcanmıştı. (149) 

KaQıt para emisyonu için gerekli altının saQlanması amacıyla Cavit Bey başkanlı?;ıında 
her heyet önce Viyana'ya ardından Berlin'e gönderilmişti. Heyet, görüşmeleri sonucu g~rekll altını 
saQlamış, 27 Mart 1915 günlü bir irade ile maliye Nezareti Almanya ve Avusturya hükümetlerin
den toplam 150 milyon frank almaya yetkili kılınmıştı. (150) Öte yandan 12 Nisan 1915 tarihli bir 
geçici yasa ile Düyün-u Umumiye ldaresi'ne tamamı altın 150 milyon frank ödenerek, karşılıQında 
6.583.094 liralık kc'.l.Qıt para çıkan iması kararlaştmlmıştr.(151 ) - · · - · · -- - ... . - · ·· · -··-·-·· ·- -·----- --

Ardından 3 Temmuz 1915 günü, maliye nezareti, DüyOn-u Umumiyye ile ka{ııt para ihracı 
üzerine bir sözleşle imzalanmıştı. Sözleşme uyarınca çıkarılacak ka~ıt paraların karşılıQı Berlin'de 
ve Viyana'da tamamen altın olarak Düyun-u Umumiye'ye devredilecek Düyün yönetimi ise bir ba
rış sözleşmesi imzalanışından 6 ay sonra ka~ıt paraların karşılıklarını altın olarak hamillerine öde
meyi taahhüt edecekti. 

1915 Temmuzunda tedavüle sürülen ilk kaQıt paraya "birinci tertip evrak-ı nakdiyye" adı 
verilmişti. ilk tertip kaQıt para% 100 altın para karşılıQı oluşu ve DüyOn-u Umumiye tarafından sa
vaş sonrası hamiline altın olarak ödenmesi taahhüt edildiQi için, payasada altın ile başabaş de{ıer
de tedavül görmüştü. 

148. Bkz: Blaisdel1, Donald, C.: Osmanlı imparatorluğunda Avrupa ma/f Dsneümi •oayün-u Umumiye•, Çev .:A.lhsan Dalgıç, 
s.: 169-i77-208, Doğu-Batı Yayınları, lst.1979. Bu Cavit bey, Selanlk dönemlerinden olan ve lzmir Suikastı He ilgili 
olark yargılanıp 1926'da asılan Cavit Bey'd.lr, Geniş bilgi için bkz.:Ta/at Paşa'nın Anıları. s.:41; Pakalın, M.Zekl: MaJ/. 
ye Teşkllatı Tarihi, c.:IV. s.:237-266; Z0rcher, Erik Jan: Milll M0cadele'de ittihatçılık, s.:251 vd., Bağlam Y.,Çev.:Nüz
het Sallhoğlu, lst.1987; cavit Bey'e HOssyln Cahil Yalçın'ın anılarında da bol bol yer verlUr. Bkz.: Yalçın, H.Cahlt: Si
yasal AnılarHz.: Rauf Mutluay, s.:162 vd., T.lş Bank. K0ltarY.lst. 1976. 

149. Cavit Bey'ln d0şünceleri hakkında bkz.: Toprak, Zafer, A.g.e., s.:370-371,373,388 vd. 
150. 80.000.000 altın marklık avans ahzı için Almanya ile mOn'aklt 20 Nisan 1915 tarihli ve 4?,025.000 altın kronluk avans 

ahzı için Avusturya-Macaristan ile mün'akit 1 Mayıs 1915 tarihli mukavelenameleri musaddık kanun-u muvakkat, Düs
tur, il, Tartıp, 9 cilt, s.:198-200 

151. 150 milyon franklık altın mukabilinde 6.583.094 Osmanlı liralık evrak-ı nakdiye ihracı .ve tedavülünün mecburiyeti hak
kında kanun-o muvakkat 30 Mart 1331. Düstur, 11, Tertip Vll, cilt,s.:771-772. 
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Ancak savaş giderlerinin sürekli artması, Babıali'yi altı hafta içinde yeniden Almanya'ya 

başvurmak zorunda bıraktı. Savaşın başından beri Osmanlı Devleti, Almanya'dan Kasım-1914'te 

95 milyon, nisan-1915'te 80 milyon, toplam 175 milyon altın mark borç almış, ayrıca silah ve techi

zat için, Alman firmalarına 150 milyon mark borçlanmıştı. Alman hükümeti Osmanlı Devleti ile yeni 

bir borç aktine girmek istemiyor, Babıali'ye kendi emisyon Bankasını kurarak, kısmen altın karşılıQı 

olan kaQıt para çıkarmasını öneriyordu. Nitekim böyle bir kurutuş için Alm.an ve Avusturya Maca

ristan bankaları sermayenin bir kısmını taahhüt ediyorlardı. (152) 

Babıali, Osmanlı Bankası dururken, yeni bir emisyon bankası kurma önerisine yanaşma

mış Talat Paşa Almanlara, hükümetin Osmanlı Bankası'nı satın alıp onu emisyon bankasına dö

nüştürmeyi düşündüQünü bildirmişti. Böyle bir girişim ise, Osmanlı Bankası hissedarlarıyla uzun 

görüşmeleri gerekli kılacak, ancak savaş ertesi barışla birlikte gerçekleşebilecekti. Gerçekten sa

vaşın tırmandıQı dönemde hükümetin emisyon bankası sorununa çözüm bulacak zamanı yoktu. 

Çanakkaie'de savaş sürüyor, askerin beslenmesi ve giydirilmesi için paraya gerek duyuluyordu. 

Öte yandan, ordunun gereksinimini karşılamak üzere "Tekalif-i harbiyye• adlı altında üretici ve tüc

carın malına el konması halk arasında hoşnutsuzluk yaratmış, savaşla birlikte aksayan piyasa 
ekonomisi, tümüyle altüst olmuştu. Babıali artık bu tür yöntemlerle savaşın sürdürülmeyeceQini Al

man hükümetine bildirmiş, müttefikinden ivedi borç isteminde bulunmuştu. 
Oysa savaşın başından beri ülkedeki altın stokunu Reichsbank'ta toplamaya çalışan Wil

helmstrasse Babıali'ye art ık altın olarak borç vermeye yanaşmamış, çıkarılacak kaQıt paraya kar

şılık olarak barış aktinden bir yıl sonra altın para ile ödemeyi taahhüt ettiQi hazine bonoları verme

yi önermişti. 

Nitekim bu öneriyi Babıali olumlu karşılamış, 31 Ekim 1915 günlü yasa ile, 7.902.000. li
ralık Alman hazina bonosu Düyun-u Umumiye'ye yatırılarak karşılı9rnda 6 milyon lire tutarında 

"ikinci tertip evrak-ı nakdiyye" piyasaya sürülmüştü. (153) . 
1915 yılı son larına doQru tedavüle çıkarılan il. Tertip ka9ıt para enflasyonist gelişmelere 

yol açacak miktarda de~ildi. Ola!}an durumlarda para arzında bu oranda bir artışın genel fiyat dü

zeyi üzerinde bselki de hiçbir etkisi olmazdı. Ancak nitelik yönünden birinci tertipten farklı olan, al-
. tına deQil, hazine bonosu aracılıgıyla altın ödeme1aahh0düne dayanan · H~tertip- ka9ıt ·paraya-haı=-- -- - ---- - ·

kın güveni düşüktü. Nitekim bu psikolojik etmen nedeniyle il. tertibin tedavüle sokulmasından bi-

raz sonra, altın lira ile kaQıt lira arasında bir deQer farkı doQmaya başlamıştı. (154} 

Bu gelişimin doQal sonucu olarak ödemelerde maden para yerine kaQıt para kullanılma 

eQilimi doQdu. Altın lira giderek tedavülden çekildi. Gümüş mecidiyeler altın liraları izledi. Artık, 

alış verişte kimse kaQıt parayı bozup üzerini maden parayla vermeye yanaşmıyordu. Oysa bir lira

dan küçük deQerde kaQıt para henüz basılmamıştı. BozukluQa gerek duyan, elindeki kaQıt parayı 

nominal deQerinin altında piyasada oluşan rayice göre sarraflarda bozdurmak zorunda kalıyordu. 
{155) 

Babıali bozukluk sorununa çözüm olarak 29 Aralık 1915 günlü bir yasa ile bir ve beş lira

lık kAQıt paraların ortalarından ikiye bölünerek her birinin yarım ve ikibuçuk lira deQerle tedavül 

152. Toprak, Zafer, A.g.e., s.:240-241; Blalsdell, A.g.e., s.:170-171; 
153. Almanya'dan 6.000.000 lira avans ahzı için akd•i mukaveleye me'zunlyeti mutazarnmın kanun 18 Teşrin•i ewel 1331 

Düstür, il, Tertip, VII, cilt s.:TT0-TT1;6.000.000 liralık evrak-ı nakdiyye ihracı ve tadaVOlün0n mecburiyeti hakkında ka
nun, 18 Teşrin-i eweı 1331, Düstür, ıı, Tertip, VH, cilt, s.:n1-n2. 

154. Kuyucak, H.Atıf: Para ve Banka, c.:l,s.:343. 
155. 1. D0nya Savaşı yıllarında kağıt paranın değer yitirişinin ôyküs0 için bkz:Diiny0n'u Umumiye-1 Osmaniye idaresi: 

.. Memalik-/ Osmaniye'de Evrak-ı Nakdlyye Kıymetinin Tenezzüllyle Netaic-ı Hakkında Muhtıra, Düyün-u Umumiye-l 
Osmaniyye Varidat-ı Muhassasa idaresi Mat.,lst 1334 (Toprak A.g.m, s.:223'den). 



46 

görmesini kararlaştırdı. (156) Ancak kAQıt paranın deQeri sürekli düştüQünden bu kez yarım liralık 
kaQıt para karşılıQında bozuk para verilmemeye başlandı. Bunun üzerine hükümet, Oüyün yöneti
miyle 17 Şubat 1916 günlü bir sözleşme imzalayarak çeyrek liralı k kaQıt paralar bastırttı. Ardından 
bunların da ikiye bölünmesine karar verildi ve piyasaya 1/B lira deQerinde kaQıt paralar çıktı. (157) 

Bu arada savaş giderleri, Babıali'nin bir kez daha Almanya'dan avans almasını gerektir

mişti. 4 Ocak 1916 günlü yasayla Almanya'dan hazine bonosu alarak 11.700.400.lira borç alınmış, 
(158} karşılıQında "111. Tertip evrak-ı nakdiyye0 çıkarılması için mal7ye Nezareti'ne yetki verilmişti. 

3. tertip kAQıt paranın vadesi ve diQer koşullan ikinci tertibinkinin aynıydı. 
Ancak gerek para arzının artması ve gerekse tedavüldeki ödeme araçlarının çoQalması, 

gerekse sürekli kaQıt para çıkarılmakta olduQu söylentilerinin halk arasında yayılması piyasada al
tın primini sürekli yükseltiyordu. Esnaf artık sekizde bir liralık kaQıt parayı bile bozup karşılıQında 

madeni para vermek istemiyordu. Babıali, bu parasal darboQazın üstesinden gelebilmek için teda
vüle bir miktar altın, gümüş ve nikel para çıkardı. Hatta evvelce nikel paralarla deQiştlrilip toplanan 
ve eritilmek üzere darphaneye gönderilen 1.000.000. liralık aşınmış eski para bile piyasaya sürül
dü. (159) Ancak bu madeni paralar ortaklıkta görülür görülmez kapanın elinde kalıyordu. 

Osmanlı para sistemi çıQırından çıkmıştı. Halk elindeki paranın satın alma gücünü kesti
remiyor, sarrafların diledikleri şekilde saptadıkları kurdan para bozdurmak zorunda kalarak büyük 
zarara uQruyordu. Hükümet ise, ka{ııt paray ı giderek yay{ıınlaşt ı rarak bunalıma çözüm arıyordu. 
Nitekim kağıt para emisyonunda bir adım daha atılarak, 5 ve 20 kuruşluk ka{ııt para çıkarılması 

kararlaştırıldı. Ancak o güne deQin çıkarılan kaQ ıt paralar Uranın kat ı ya da alt bölümleriydi. Son 
alınan karar kuruş kaQı t paray ı öngörmüştü. Oysa bu tür bir gelişme, Osmanlı para sistemini daha 
da karmaşıklaştıracaktı. (160) 

Yürürlükteki mevzuata göre bir altın lira resmen 102,6 kuruş ve bir gümüş mecidiye 19 

kuruş ediyordu. Bir liranın iki çubuk, beş lira gibi katları ya da yarım, çeyrek !ira gibi böl~mleri ola
rak çıkarı .lan ka{ııt paralar, lira birimi üierinden hesaplanıyor, a ltın lira ile kağ ıt lira arasındaki fark 

oranında tedavül görüyordu. Yeni alınan kararla 5 ve 20 kuruş olarak basılacak kaQıt paralar ne 
altın liranın, ne de gümüş mecidiyenhin alt birimi olacak, hesaplarda karışıklı{ıa yol açacaktı. (161) 

Bozuk para sorununa çözüm bulmak için, Osmanlt para-sisteminde daha·k-öklü ·çözümle--·-· ·-

re gidilmesi gerekiyordu. Bu nedenle savaş yılları olmasına ra{ımen, Osmanlı Para sisteminde ye-
ni bir aşama olan bir adım daha atıldı ve B Nisan 1816 günlü nrevhid-i MeskOkat Kanunu" çıkarıl-

dı. 1 lira = 100 kuruş benimsenerek, çift metal sisteminin do{ıurmuş olduQu karmaşıklık giderilme-
ye çalışıldı. (162) 

Savaş yıllarında Alman hükümeti Babıali'ye 235.053.344 Osmanlı lirası tutarında borç 
vermişti. (163) 

Bu miktarın 148.581 .400. lirası hazine bonosu, geri kalanı, altın, gümüş, Alman markı ya 

156. Bir veBeş liralık evrak-ı nal<dlye'den IOzumu miktarının iki müsavi kısma tefrik ve ihracı hakkında kanun 16 Kanun-u 
Evvel 1331. Düstur, il, Tertip, vın, cilt, s.:257. 

157. Evrak-ı nakdiyyenin çeyrek llraiıklanmn iki müsavi kısma tefrik ve ihracı hakkında kanun 2 Mart 1332, Düstur, il, ter
tip vırı, cilt, s.:703. 

158. Almanya Hük0metinden 20 milyon liraya kadar avans ahzı için mukavele akdine mezuniyeti mutazammın kanun 22 
Kanunu evvel 1331, Düstur, il, Tertip, VIII, cilt, s.:275-276. 

159. Mevkl-i TedavOle çıkarılacak battan ve mahlut ve nikel ufaklık hakkında kanun-u muvakkat 28 Mart 1332, Düstur, il, 
Tertip, vııı, cilt, s.:895. 

160. Toprak, Zafer: A.g.e., s.:243-244. 
161. Kuyucak. H.Atıf: A.g.e., s.:344. 
162. Bkz. Hasan Ferit: Nakit ve ltibar•ı Mail, ı. kitap: Meskukat, s.:221-239, 1st. 1331 . Tevhid•! Meskül<At hakkında Kanun

u Muvakkat, 26 Mart.1332, D0stur. il, Tertip, vııı. cilt, s.:892-894. 
163. Toprak, A.g.e., s.:253. 
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da Türk lirası olarak ödenmişti. Bu arada Avusturya'dan da bir miktar borç alınmıştı. 
Babıali, müttefiklerinden saQladıQı imkanlarla 161.000.000. Lira tutarında yedi tertip kaQıt 

para çıkarmış, askeri techizat, tahıl, kömür, makina gibi ihtiyaçlarını karşılamış, Almanya'da özel 

firmalara ait borçlarını ödemiş, Ba~dat Demiıyolu'nun yapımını sürdürmüştü. 
Düyün•u Umumiye aracılı{ıı ile çıkarı lan 7 tertip ka{ııt paradan ilki için Almanya ve Avus• 

turya'dan altın karşılık sa{ılanmış, diQer tertipler, Alman hazine bonolarının· güvencesinde tedavüle 

sürülmüştü. 

Basılan ka{ııt para miktarı 1915 sonunda 7 .9 milyon liraya, 1916 sonlarında 45,8 ve 1917 
sonlarında 124, 1 milyon liraya, nihayet 1918 ekiminde ise, 161 milyon liraya ulaşmıştı. 

Savaş yıllarında hükümetin giderleri sürekli artmış, yeni tertip kaQıt para emisyonları bir 
di{ıerini izlemişti. Nitekim iV. tertip kaQıt para, 19 A{ıustos 1916 günlü geçici yasanın hükümete ta

nıdıQı yetki ile çıkarılmış, Düyun yönetimiyle, önceliklere benzer bir sözleşme imzalanarak, Alman 
hazine bonosu karşılı{ıı 30.000.000. lira tutarında ka{ııt paranın tedavüle sürülmesi kararlaştırıl

mıştı. (164) 
Dördüncü tertibe giren di{ıer bir avans 3 Ocak 1917 günlü yasa ile gerçekleşmişti. Babıali 

Almanya'dan bu kez, 38.781.400. liraya kadar bir borç aktine ve bu borcun 35.981.400.lirasını ha

zine bonosu olarak alıp, DüyOn-u Umumiye'ye yatırılmasına, karşılıQında ka.Qıt para çıkarmasında 
yetkili kı lınıyordu. Böylece iV. tertibin toplamı 65.981 .400. lira yükselmişti. (~65) 

Ancak Osmanlı hükümüti iV. tertip olarak çıkardıQ ı kaQıt paranın 5 milyon lirasını Alman 

hükümetinin emrine tahsis etmek zorunda ka lacaktı. Almanya'dan borç alındıQı bir dönemde Al
manya'nın Osmanlılardan böy!e bir kredi talebinde bulunması, uluslararası darbo~azda karşılaştı
Q ı ödeme güçlüQündendi. (166) 

Ancak Osmanlı hükümetinin Almanya'dan ald ı Qı borcun ardı kesilmiyordu. 17 şubat 1917 
günlü yasayla yeniden 32 milyon li ralı k borç alı nmış ve karş ılıQında V. tertip kaQıt para çıkarılmış-
tır. (167) · 

1917 yılının 2. yarısına gefdil}inde hükümet borç para karşıfrQı plsayasa sürülen kaQıt pa
. raların enflasyonu sürekli körOklediQini görmüş, yeni tertip ka.Q ı t paralarla tedavül hacminin artırıl-
ması yerine, do{ırudan doQruya Almanya hazine bonolarını halka satarak-gelir-elde etmeyi- düşün- -- - - --·- --· 

müştü. {168) 

Ka(ııt para çıkarılaca{ıına, karş ı lıQını oluşturan teminatın satılmasıyla devlet aynı satın al
ma gücünü elde edecek, buna karşın para arzının daha fazla genişlemesi önlenmiş olacaktı. DiQer 
bir deyişle, savaş emisyon yerine, halka borçlandırılarak finanse edilecekti. Böylelikle hükümet, Al

man hazine bonolarının satışıyla halkı tasarrufa sevkedeceQi ve tırmanan enflasyonu bir ölçüde 
dizginleyebilece(li kanısındaydı. 

Ancak halk, % 4 ve % 5 faizli Alman hazine bonolarına iltifat etmedi. Yılda % 200, o/o 300 

fiyat artışlarının bulunduQu bir toplumda% 4, o/o 5 faizli hazine bonolarına halkın para yatıracaQını 

beklemek elbette safdillik olurdu. (169) 

164. 30.000.000 liralık evrak-ı nakdiyye ihracına maliye Nezaretinin mezuniyetini mutazammın kanun-u muvakkat 6 
AQustos 1332, Düstar, 11, tertip, VIII, cilt, s.: 1260-1261. 

165. Almanya'dan 38.781.400 liralık bir avans akdiyle, 35.981.400 liralık evrak-ı nakdiyye ihracına mezuniyeti mutazam
mın kanun. 21 Kanun•u ewel 1332, Düstur. ıı. tertip IX.cilt s.:88-89. 

166. Eldem, Vedat: •Cihan Harbi'nin ve istiklal Savaşı'nın Ekonomik Sorunları•, TDrklye iktisat Tan'hl Semineri, Der.:Os• 
man Okyar, s.:393, Hacattepa 0.Y.Ank.1975; Kuyucak, A.g.e., s.345. 

167. Evrak-ı nakdiyyenin çeyrek llralıklarının iki müsavi kısma tefrik ve ihracı hakkında kanun, 2 Mart 1332, Düstur, il, tertip, 
VIII, cilt, s.:703. • 

168. Almanya hükümetin!n faizli hazine bonolannın lüruhtu ve teferruatı hakkında kararname 4 teşrin-i evvel 1333, Düsiar, 
ıı, Tertip, 9. cilt, s.:743. 

169. Eldem, Vedat: A.g.m. s.:393; Toprak, A.g.e., s.:257-258. 
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Hazine bonosu satışında uQranılan düş kırıklı{ıı, hükümetin yeniden Alman hazine bono

su karşılıOı emisyona giderek savaş giderlerini karşılamaya sevketmişti. 12 Mart 1918 günlü yasa 

ile Almanya'dan bu kez 50 milyon liralık bir avans alınması kararlaştırıldı. (170) 

3. Dahili lstiraz (iç Borçlanma): 

1918 başlarında Almanlar, Türkiye'de artık l<AQıt paranın bir doyum noktasına geldi{ıini 

söylüyor, altın karşılıklı hazine bonosu vererek borç sözleşmesi imzalamaya yanaşmıyorlardı. 

Daha önceki borç alımları sırasında Almanlar sürekli olarak iç borçlanmaya gidilmesini 

önermişlerse de Hükümet, böyle bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasından kuşkulanıyordu. 
Özellikle savaş döneminde mali bir yenilginin iç ve dış kamuoyunda do{luraca{ıı kayg ı ve güven

sizlik, ittihatçı hükümeti böyle bir girişimden alıkoymuştu. Fakat Almanların baskısı ve telkinleri ne

ticesi Hükümet iç borçlanmaya gidilmeye razı edilmiş, faiz ve anapara ödemeleri için gerekli altın 

Almanya ile imzalanan 28 Ocak 1918 günlü borç sözleşmesiyle sa{ılanmıştı. 

Ardından 3 Nisan 1918 günlü % 5 faiz 1 amortismanlı istikraz-, dahili kanunu çıkarıldı. 

(171) Sözkonusu borçlanmanın koşutları ve ihraç sureti hakkında DüyOn-u Umumiye idare Meclisi 

ve Osmanlı Bankası ile 30 Nisan 1918 günlü sözleşme imzalandı. 
Halk, devletin bütün i mkanlarıyla propaganda yapı larak istikraza teşvik ediliyor, gazeteler, 

dergiler, reklamlar, filmler yoluyla dahili istikraz teşvik ediliyor, buna kaydolmanın bir vatandaşlık 

görevi olduOu vurgulanıyordu . 

Tüm bu giri ş imler sonunda iç borçlanma başarıya ulaşmış, hükümet 18 milyon lira karşılı

{ıı borç tahvili satmış, 191 B yı lı bütçe açıOı bu borçlanma ile karşı lanmıştı . (172) 

Ancak, savaşta yenik düşmeden önce hükümet, bir kez daha kaOıt para basacak, Os

manlı Devleti'nin yedi tertipte toplanan ka{ııt para arzı, 161.018.633 lirayı bulacaktı. (173} 

4. Savaş Döneminde Milfi Bankacılık: 

Billndl{ıi üzere Osmanlı Devleti'nde ilk banka işlemlerine Levantenler- girişmiş, sarra.fük ---· ... -· ·-

yüzyıllarca bu kesimin denetiminde yürütülmüştü. (174) Düyün-u Umumlye'nin kuruluşuna de{ıin, 

özellikle Osmanlı Bankası'nın faaliyete geçişine kadar, maliye tarihimizde önemli yerleri olan Ga-
lata Bankerleri ço{ıunlukta işte bu levantenlerden oluşmaktaydı. Loranda Tubini, Korpu, Baltazzi, 

Stefanoviç, Shilizzi, Negroponte, Coronio, Alberti, bunların en tanınmışlarıydı. Levantenler yanısı-

ra, Comondo, Frenandez, vs gibi Yahudi, Öyenidi Mavrogordato, Zarifi, Zafiropulo ve Lasta gibi 

Rum; Köşeot}lu, Mısırot}lu gibi Ermeni bankerler özellikle son Osmanlı döneminin banka işlemleri-
ni gören bankerlerdi. (175) 

Osmanlı Devletinde sarayın, devlet erkanının, valilerin beylerbeylerinln, kısaca yöneticile
rin her birinin maiyetinde bir sarraf bulunur, bütün alacak verecekleriyle bu sarraflar ilgilenirdi. Mül

tezimlerin de devlete peşin ödeyecekleri iltizam için başvurdukları kaynak, yine bu sarraflardı. 
(176) 

170. Almanya hükümellnden 56.500.000 liralık avans ak.tiyle. 50.000.000 liralık avrak-ı nakdiyye ihracı hakkında kanun. 
12 Mart 1334, Düstür, il, Tertip, 10 cilt. s.:152-153. 

171. % 5 faiz ve% 1 amortisrnanh isllkraz-ı dahili kanunu, 3 Nisan 1334, Düstüt, il, Tertip, 10. cilt. s.:385-38fi. 
172. Toprak, A.g.m, s.:223-224. 
173. Eldem, A.g.m. s.:390; Toprak, A.g.m., s.:225. 
174. Niyazi: Türkiye iktisat Tarihi, c.:11, Osmanlı Devletinfn Ekonomik Çöküşü, s.:112 vd. Gerçek Y.,lst., 1975 
175. Geniş bilgi için bkz; Kazgan, Haydar: Galata Bankerleri, s.:7 vd. 
176. Berlcas, A.g.e., s.:ll,s.:204 vd. 
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Sarraflar giderek devletin mali işlerini de yürütmeye başlamış, bir ölçüde devlet bankası 
işlevini de üstlenmişlerdf. ÖmeQin 111. mustafa döneminden itibaren, Hazine-i Hassa ve Darphane 
sarraflı(lı Ermeni Duzoğul/arlna verilmiş, 100 yılı aşkın bir süre bu ailenin elinde kalmıştı. 1842 yı
lında /rganyan, Uzun Artinoğlu, Gelgeloğlu, Bogos, Tıngıroğlu gibi tanınmış sarraflar Anadolu ve 

Rumeli Kumpanyalarını kurmuş, devlet varidatını toplayıp devlet adına ödemede bulunmuşlardı. 

Gümrük gelirini ise yıllarca CezairoQlu Mıgırdıç adında bir sarraf iltizam etmişti. (177) 
1863 yı!inda lngiliz,Fransız sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankası, bir nevi devlet banka

sı rolünü üstlendiQinden, bu durum, sarrafları ve o tarihe kadar vurgunlardan pek çok para kazan

mış Galata Bankerlerini memnun etmemişti.(178) Önce ticaret bankası olarak kurulan, kısa süre
de devlet bankasına dönüşen Osmanlı Bankası geniş yetkilerle donatılmıştı. Nitekim 1875 sözleş
mesi hissedarlar genel kuruluna sunulurken, bankaya tanınan ayrıcalıkların dünyada benzeri ol
madıQı övgü ile belirtilmişti. (179) 

Osmanlı Bankası kurulduQu tarihten itibaren, Osmanlı mali ve iktisadi yapısına etkin bir 
biçimde katılmıştı. Babıali'nin borçları arasında Osmanlı Bankası'nın katkıda bulunmadıQı borç he
men hemen yok gibiydi. (180) Düy0n-u Umumiye-i Osmaniye'nin ilk şekli olan Varidat-i Sitte (Rü
sum-u Sitte) idaresi (1879-1880) Osmanlı Bankası önderliQi ile kurulmuştu. Oüyun-u Umumiye 

ldaresi'nin bizzat kendisi, varlıQını kısmen de olsa Osmanlı Bankası'na borçlu idi. Osmanlı toprak
larında demiryolu yapımı için uygulanan "kilometre garantisi" teminat usulünü 1888'de Osmanlı 
Bankası bulmuştu. 

Ancak Osmanlı Bankası'nın, 1. Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte gösterdi91 zorluklar, 
Türk maliyecilerini, iksitatçı ve düşünürlerini milli bir banka. kurulması yönünde teşvik etti ve bu 
yönde çeşitli yayınlar yapılmaya başlandı. {181) 

Ancak Osmanlı Bankası ayrıcalıQınr 1935 yılına kadar sürdürdü. Babıali banka ile sözleş

mesini feshederek, uluslararası mali çevrelerde kapitülasyonların kaldırılışının doQurduQu kaygıla

rı daha da derinleştirmek istemiyordu. Kurulacak olan "miflr banka zamanla devlet bankasına dö

nüştürülecek, Osmanlı Bankası'nın işlevini üstlenecekti. 
Nitekim bu amaçla 1917 başında 4 milyon lira sermaye ile »/tibar-ı Milli Bankası» kuruldu. 

· • - ·· (182) Yönetim Merkezi lstanbul olan banka, Biga mebusu, eski maliye- -Nazfrı - Mehmet-Gavit Bey; ······ ··-··- -- ..... 
lstanbul Mebusu Meclis-i Mabusan reis vekili, Düy0n-u Umumiye Osmanlı Oainler vekili Hüseyin 

Vahit By, selanik tüccarından Tevfik Bey tarafından kurulmuştu. (183) Yine Hüseyin Cahit, gazete-
si Tanin'de banka lehine yazılar yazdı. Bu tavır, diQer gazetelerce de benimsendi. Makalelerde, 

milli bankanın zorunluluQundan, iktisadi baQımsızlık için milli bankanın zorunluluQundan, iktisadi 

baQımsızlık için milli bankanın öneminden bahsedilmekteydi. iktisadi cihad'ın başlangıcı sayılan 
banka hisselerinden 200 tanesini bizzat Sultan Reşad almış ve banka hissedarı olmuştu. Banka-
ya devlet bankası statüsü tanımak için sermayesi ihtiyat akçesi da~ıtıcaQı temettü, binası, depo ve 

diQer taşınmazları her türlü resim ve harçtan muaf tutulmuş, pay senetleri yazışmaları gibi işlem-
lerde de damga ·resmi ödememesi kararlaştırılmıştı. 

Memurlarının Osmanlı uyruQunda olması şart kılınmıştı. Bankanın her türlü banka işlem-

177. BaQış. AU Ihsan: Osmanlı ticaratinde Gayri Müslimler Kapitülasyonlar, Beratlı Tüccarlar Avrupa ve Hayriye Tüccar/an. 
(1750-1839), s.:87 vd. 

178. Kazgan, A.g.e., s.:23 vd. 
179. Toprak, Zafer: Türklye'de Milli iktisat (1908-1918). s.:136. 
180. Osmanlı Bankası'nın arşivlerinde Cüneyt Ôlçer tarafından bulunup yayınlanan sôzleşmeler ve dlQer belgelerin orijinal 

kopyeleıi için bkz: Ölçer, C0neyt : Osmanlı Bankası Aracılığı ile Yapılan Osmanlı Devle~ Borç Antlaşma/an, Belgeler, 
Yenillk B.,lst.1989. 

181. Bkz.: Toprak, A.g.e., s.:137-139. 
182. DDstür, il, Tertip, IX. cilt, s.:42-72. Osmanlı ltibar•t Milli Bankası Nlzamname-i Esasisi, lstanbul, Matbaa-! Amire, 1332. 
183. Bkz.: Yalçın. H. Cahil: Siyasal Anılar, s.:230 vd. 
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leri yanısıra devlet işletmelerinde de pay sahibi olmasına çalışılacaktı. (184) 

Bu ömeQe uygun olarak taşrada "milli" bankalar kurulmaya başlandı. Bunlara örnek ola

rak Konya Milli iktisat Bankastnı, Kayseri Köy iktisat Bankastnı, Milli Aydın Bankastnı, Manisa 
Bağcılar Bankası'nı, verebiliriz. (185) 

5. Kapitülasyonlar: 

Kapitülasyonlar sorununa kısmen deQinmiştik. (186) Tarihi gelişimini bir yana bırakacak 

olursak, Kapütülasyonların Osmanlı Ekonomisi üzerinde Sanayi devriminden itibaren iyi bir etki 

yaptı0ı söylenemez. (187) Daha 1869'da Osmanlı hükümeti "Tabiiyyet-i Osmaniye• kanunu çıka

rarak, Osmanlı uyruklu{ju sorununu çözmeye çalışıyor ve Kapütülasyonlara da peşinden son ver

meye gayret ediyordu. 7 Temmuz 1869 tarihli muhtıra ile lstanbul'daki elçiliklere bir protesto gön

derilmiş ve kapitülasyonların kaldırılması gerektiQi bildirilmişti. (188) Bütün sakıncalara ve ülkeye 

verdiQi zararlara ra\)men Kapitülasyonları kaldırmayı başaramadı. 1890 tarihinde yapılan gümrük 

sözleşmesine yeni tarife fiyatları eklenerek, yenilikler getirilmeye çalışıldı. Bütün bunlara ra\)men, 

kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin sırtında bir kambur olarak kalmaya devam etti. 

Nihayet Avrupa devletlerinin 1. Dünya Savaşı'na girmeleri, Osmanlı Oevleti'nin kapitülas

yonların kaldırılması konusunda harekete geçmesine neden olmuş, genel kargaşadan yararlana

rak kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmaya sevketmişti. Eylül 1914'ün ilk günlerinde bir ko

misyon kurularak, kapitülasyonlar değerlendirilmiş, kaldırılmasının gere~i hakkında bir tezkere ya
zılarak Sadaret makamına sunulmuştu. {189) 

Prens Said Halim Paşa Kabinesi, Adliye Nezareti'nce sunulan bu görüşü benimsemiş, 1 
Ekim 1914'ten itibaren geçerli olmak üzere, 9 Eylül 1914 günlü irade ile Osmanlı topraklarında ya

şayan yabancıların kapitülasyon diye adlandırılan tüm mali, iktisadi, adli, idari ayrıcalıkl~nnın bun

dan böyle kaldırr ldı0ı ve yabancılara ilişkin devletler hukuku ilkeleri ışı0ında düzenleneceği nan 
edilmişti. (190) 

Kapitülasyonların kaldırılma kararı bir nota ile ilgili devletlere iletilmişti. Sefaretler, kapitü

lasyonların ikili anlaşmalara dayandıOını, bu ·nedenle tek taraflı · ·uıa-rak-kaldırrfamayacağınr - · -

Babıali'ye bildirerek kaldırma kararını protesto etmişlerse de savaş ortamı ittihatçıların fiili durumu 

devam ettirmelerini kolaylaştırmıştı. Nitekim 15 Ekim 1914 günlü geçici bir yasa ile Osmanlı yasa 

ve tüzüklerinde kapitülasyonlardan kaynaklanan tüm hükümlerin geçerliliklerini yitirdikleri açıklan

mıştı. (191) 

Bu yasaya göre yabancılar Kanunu Esasi ve diQer kanunların Osmanlı uyruklarına tanıdı

ğı siyasi haklardan yararlanamıyor, ancak yasa ve tüzüklerle Osmanlı uyruklarına hasredilmeyen 

184. Toprak, A.g.e., s.:146-148. 
185. Toprak, A.g.e., s.:155-164; Akg0ç, ôztın: A.g.e., s.:11-15; Kuyucak, Hazım Atıf: •rorkiye'de Bankacılık•, iktisat ve Ti

caret Ansiklopedisi, c.:IX, s.:386-374, lst.1953; Kuyacak, H.Atıf: Para ve Banka, c.:11,2. bs.lst.1948; Kazgan, Haydar: 
Osmanlı Bankacılı{ıı, Milliyet Sektör Eki, s.:16 vd. Ôkçün, Gündüz:' 1900-1930 Yılları Arasında Anonim Şirket O/aralı 
Kurulan bankalar,' Türkiye iktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışma/ar, s.409, Hacettepe Üniv.Y.1975. 

186. Geniş bilgi için bkz: Koçu, Reşat Ekrem : Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyon/ar (1300-1920) ve Lozan Muahedesi, 
Muaf!lm A.Halit K.,!st.1934; Macar lskender-AJI Reşat : KapitüllJsyonlar, (Osmanlıca), Kanaat Mat.Dersaadet, 1330; 
Nebioğlu, Osman: Bir imparatorluğun Çôküşü ve Kapitülasyonlar. T.lş Bank. Y.Ank., 1986. 

187. Berk.es, iktisat Tarihi, c.1I, s.:81796. 
188. Kurdakul, Necdet: Osmanlı Devleti'nde Ticaret Antlaşma/an va Kapitülasyonlar, s.:9 Dôler Neşriyat, lst.1981. 
189. Taner, Tahir : "Kapitülasyonlar Nasıl Ilga Edildi?" Muammer Raşid Seviğ'e Armağan s.:624-625, 10 Hukuk 

Fak. Y.,lsl1956. • 
190. Düstur, il, Tertip Vl. cilt. s.:1273. 
191. Kavanrn-I Mevcudede Uhüd•u Alika'ya müstenld ahkamın la{ıvı hakkında kanun-u muvakkat, Düstur. il, Tertip, VI, 

cilt, s.:1336. 
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özel hukuk yabancılar için de geçerli sayılıyordu. Mevzuatta yapılan de~işikliklerle, ülke toprakla
rında oturan yabancıların statüleri belirleniyordu. Böylelikle yabancıların Osmanlı ticareti üzerinde
ki tasarrufu bir taraftan dizginlenirken yabancı sermaye işletmelerinin Osmanlı sınırları içindeki ya
tırımlarına da yeni statüler getirilmiş oluyordu. (192) 

Fakat tabiidir ki savaş ortamı içinde yasalarda ne denli de~işiktik yapılırsa yapılsın, kapi
tülasyonlar yoluyla dış ekonomik boyunduruklardan toplumun kurtarıld@nı söylemekte, ülkenin 
ekonomik refaha çıktıQını söylemek te imkansızdır. I.Dünya Savaşı sonunda yenilen Osmanlı 
Devleti'nin önüne Mondoros gibi, Sevr gibi antlaşmalar sürülecek, bu antlaşmalara Lozan'da yeni 
bir statü getirilecektir. 

192. Toprak, Zafer, A.g.e.; s.:72-86. 
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Attın fiatı Alman Markı lngiliz Lirası lsviçre Frangı 
(kş olarak yıllık ortalamalar} 

1914 100 5.38 111 4.37 

1915 101 4.91 115 4.35 

1916 131 4.47 120 4.80 

1917 352 4.92 154 6.71 

1918 455 4.96 141 6.73 

Çlzelge:3- Harp yıllarında altın ve döviz fiyatlannı gösterir tablo. 

Kaynak: Eldem, Vedat A. g. m., s. 394 

1915 1916 1917 1918 

Ocak 2.800 4.300 6.200 

Şubat 1.300 3.900 400 

Mart 2.000 7.400 

nisan 3.700 5.900 

Mayıs 3.800 6.700 

Haziran 1.900 6.200 

Temmuz 1.500 1.700 6.400 

A0ustos 1.300 1.000 8.800 6.000 

Eylül 1.500 4.000 6900 

Ekim 700 2.300 14.000 10.000 

Kasım 800 7.600 10.700 

Aralık 2.100 5.800 11.400 

Çizelge:4: Ay ve yıllar itibariyle tedavüle çıkarılan para miktarı 

Kaynak: Eldem, A g. m.s. 390 

-~---~- -· .. -

1915 1916 1917 1918 

Altın Altın Altın Altın 

Tedavül fi Tedavül fi Tedavül fi Tedavül fi 
Ocak · 10.700 102 50.100 172 130.300 464 

Şubat 12.000 108 54.000 202 130.700 490 

Mart 14.000 114 54.000 263 138.100 469 

Nisan 17.700 117 59.900 272 138.100 430 

Mayıs 21.500 120 66.600 261 138.100 442 

Haziran 23.400 121 72.800 291 138.100 461 

Temmuz 1.500 102 25.100 120 79.200 390 138.100 458 

AQustos 2.800 100 26.100 123 88.000 404 144.100 485 

Eylül 4.300 100 30.100 127 88.000 453 151.000 531 

Ekim 5.000 101 32.400 148 102.000 485 161.000 419 

Kasım 5.800 101 40.000 172 112.700 551 161.000 433 
Aralık 7.900 101 45.800 185 124.100 472 161.000' 472 

Çizelge: 5: Ka0ıt para ve altın liranın deOerlndeki de0işimler 

Kaynak: Eldem, a g. m., s. 391 



il. BÖLÜM 

Milli MÜCADELE'DEN LOZAN BARIŞl'NA KADAR OSMANLI DIŞ BORÇLARI 

A. MlLU MÜCADELE 

1. BMM'nin Kuruluşuna Kadar Geçen Dönemde Mali Olaylar ve Dış Borçlar 

a. 1. Dünya Savaşının Sonu 
Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdiQimiz suali, birçok araştırmacı için hem bir muamma, 

hem de ilginç bir araştırma konusu olmuştur. Savaşın sonunda Osmanlı Devleti müttefikleriyle bir
likte yenilgiye uQrayınca, özellikle bu savaşın müsebbipleri bile, yazdıkları yazılarla veya hatırala
rıyla bu savaşta kendilerinin katkı larını ya inkara ya da en aza indirgemeye gayret göstermişler 
veya bu yükü başkalarına yüklemeye çalışmışlard ı r. {1) 

Fakat inkar edilmez gerçeklerden biri kuşkusuz, bu savaşa girmenin mali birtakım arayış
lardan kaynaklandıQı sorunudur. 

Bir fikir vermek üzere, savaşa girişte malt buhranın ne derece etken olduQunu Cemal Ku
tay'ın kaleminden öQrenebiliriz: 

"Talat. Enver Cemal Paşa olarak 'üç paşalar' kudret-kuwet mihrakı ile, 1913'tı;m impara
torluQun tarih sahnesinden çekilmesine kadar 5 yıl vatanın kaderine hakim kişilerden birisi olan 
Cemal Paşa, harbin sonuna doQru artık tutunacak tarafı olmayan Dördüncü Ordu Kumandanlı
Qı'ndan Bahriye Nezareti'ne dönmüştür. Hususi kalem müdürü de devrinin tanınmış fikir adamı 
edip ve romancı Falih Rıfkı 'Atay'dır. ·· ·· · · ·· ·····-· ···· - ···---- -·- ... ------

Edebiyatçılara hususi alakası olan Cemal Paşa, 1918 ilkbaharının güzel bir gününde, ya
nında Falih Rıfkı ve Yakup Kadri, Bahriye nezareti çatanası ile, o devrin ekabirinin tercih etti~i 
Büyük Ada'ya doğru giderlerken, Y. Kadri KaraosmanoQlu, daha sonra siyasi edebiyatımızın şahe
serlerinden Hüküm Gecesi'ne konu olan sualini sorar: 

-Paşam ... E~er mahzur yoksa lütfen cevap verir misiniz? Bu harbe neden girdik? 
iki fikir adamı da dikkat kesilmiştir. Samimiyetine olduQunca kendilerine güven duygusu

nun da varlı~ına inandıkları paşadan do~ru ve gerçek cevabı beklemektedirler: 
Cemal Paşa, derinden derinden iç çeker, sonra hiç düşünmeden zamanlardır içini sıkan 

aQırlıQı atarcasına: 

-Söyliyeyim, der. Maaş ödemek içini ... 
Ve karşısındakilerin asla beklemedikleri süpriz cevabın açıklamasını yapar: 
-Hazine bomboştu. Maliye Nazırı Cavit Bey, ne lngiltere ne Fransa'dan on para alamaya-

1. Bir kısım eserler için bkz.: SOleyman, Rıza: Harb-i Umumi'ds Turkiye Ölüm Yolunda, lsı., 1335/1919; Rauf, Mehmet 
ittihat ve Terakki Cemiyeti Ne ldn, lst., 1327/1911; Selahattin, Mehmet Bildiklerim: ittihat ve Terakki Cemlyati'nir. 
Maksad•ı Te'sis ve Suret-/ Teşkili ve Devlet-/ A/iyya-1 Osmaniye'nin Sebeb•I Felaket ve.inkısamı, Kahire, 1329/1913; 
Mehmed Nihat: BDyük Harb, lst., 1928, Kutay, Cemal: Oç Paşalar Kavgası, Ercan Mat, lst., 1964; Evans, Laurance: 
TDrklye'nin Paylaşılması, Çev.: T. Alanay, 1st, 1972; Esalh, M. Ragıp: ittihat ve Terakki, HQrriyet Y., lst., 1975; Duru, 
Kazım Nami: ittihat ve Tsrakki Hatıralanm, 1st, 1957; Bleda, M. ŞQkrü: lmparatortuOun Çôküşü, Remzi K., lst., 1979; 
Amca, Hasan: DoS,maysn HDrriyet, Bir Dsvrin lçyüzü (1908-1918), Arba Y., lst., 1989. 
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cağımızı söyledi. Benim de Paris'ten elim boş dönmüştü. Düyun-u Umumiye, Londra'dan aldığı 
işaretle her ay, verdiği iki milyon altını kesti. Orduya ekmek bile alamayacak kadar sıkıntıda idik. 
Binbir ihtiyaç, vatan müdafasının şart koştuğu yığın yığın dert halinde karşımıza dikilmişti. Rusla
rın Karadeniz limanlarımıza ihraç yapacaklarına dair reddedilmez malumat almıştık. Para şarttı . 

Halimizi bizim kadar bilen Almanlar ittifak teklif ettiler. Bir üçüncü alternatif var mıydı? Yoktu. O 
günlerde Berlin sefirimiz olan eski sadrazam lbrahim Hakkı Paşa'dan, hariciye nazırlığı'na resmen 
gönderilmiş olmakla beraber, hususi izahatı da havi olarak Enver ve Talat paşalarla bana mahrem 
bir mektup geldi: Alman istihbaratı harbin ilanı ile beraber lngiliz-Fransız-Rusların müşterek bir no
ta ile Çanakkale ve lstanbul Boğazlarını açmamızı lngiltere ve Fransa'dan Rusya'ya yapılacak si
lah ve malzeme sevkinin en kısa ve emin yolunun emirlerine verilmesi isteniyordu. Alman denizal
tıları biz evet desek bile harbi en çok bir sene içinde bitirebilecek, çünkü Rusya'nın muazzam im

kanını cephede ordulaştıracak yardıma seyirci kalmayacağı da muhakkaktı. Bütün bunlar yanında 
hazinenin parasızlığı en temel sebep olarak elimizi kolumuzu baQlıyordu. Görüyorsunuz, bütün di

Qer sebeplerin yanında maaş vermek için cevabım, acı hakikatın ifadesidir. 
~ 926'da istiklal mahkemesi'nin astığı fakat kurduğu sistem basılı kağıt örnekleri de dahil 

kırk yıl maliyemizin benimsediği yol olan Maliye Nazırı Cavit Bey hatıralarında Cemal Paşa'yı teyid 

eder. (2) 
uMali Takatsızlığımız had safhaya girmişti. Ne askere ekmek, ne memura maaş, ne de 

yapılması şart devlet hizmetlerinin hiç birisini yerine getirmek mümkün deQildl. Şimendiferlerin dur
ması tehlikesi belirmişti. Maliye olarak donanma cemiyetinden dahi borç almıştık. Ufuk, bir dünya 
harbinin karanlık bulutları ile kaplı idi. Harbin asıl mevzuunun biz olduğumuzu anlamamak için ga
fil, kabul etmemek için de yakın maziden bibehre (habersiz) olmak icap ederdi. Kablne'de ele alı
nan mevzu, Harbiye, Maliye, Dahiliye Nazırlarından mürekkep tali komisyonda ele alındı ve tek 
yol, Alman teklifini kabul etmek olarak belirdi. Bu zarureti harbe girme tarzı ve idaresi m_evzuların
dan ayrı mütalaa etmelidir. Fakat acı hakikat budur.• (3) 

Bütün bu satırlar, ittihat ve Terakki ileri gelenlerinin nasıl bir mali darboğaz ve krizin etki
siyle büyük harbe girdiklerini göstermektedir. 

Birkaç asır önce Anadolu'da başlayıp gelişen bir tarafta Viyana kapılarınrzorlayan·, bir ta-' -- -
rafta Ortaasya, Hind Denizi, Atlas Okyanusu ve Orta Afrika hudutlarına kadar ulaşan ulu çınarın 
budanan dallarından sonra sıra gövdesini talana gelmiş, emperyalist lngiltere, Fransa, Rusya ve 
ABD gibi devletler yanında müttefikimiz Almanya dahi, kendi komutanlarıyla Irak, Suriye ve Kafkas 
cephelerinde savaşı idare ederken bile, bu yörelerin istikbalde Alman hakimiyetine nasıl geçirile
ce0inin hülyaları ile yaşamış, Drach nach Osten (Şarka DoQru) politikası ile Osmanlı'nın bakir 
kaynaklarına yönelmiştir. (4) 

Almanların bu tutumlarına örnek bulmak zor değildir. Örneğin ünlü şairimiz M. Ak;f, 
1914'te muhtelif vesilelerle seyahatler yapmış, bu meyanda Berlin'e de gitmişti. 1. Dünya Sava
şı'nın başlangıç yıllarında Almanya, müttefiki Türkiye'nin gönlünü hoş etmek için müslüman esirleri 
el üstünde tutmakta onların bulundukları kamplarda camiler, mekteplar açtırmaktaydı. Bunları Os
manlı Devleti ileri gelenlerinin de görmesi arzusuyla Harbiye Nezareti'ne daha do~rusu Enver Pa
şa'nın şahsına bağl ı Teşkilat-ı Mahsusa Cemiyeti, Almanya'nın daveti üzerine Akif'i Berlin'e temsil

ci olarak yollamıştı. {5) Akif, ileride "Safahat' isimli eserinde "Berfin Hatıraları" başlıQıyla neşre-

2. cavıt Bey: idama Beş Kala (Hatıralar), Emre Y., lst, 1994 Pakalın, M. Zeki: Maliye Teşkilatı Tanlıi, c.:.IV, s. 237·266, 
Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Y., Ani<., 1978; Hüseyin Gahit'in anılannda da Gavit Bey hakkında bol malumat vardır: 
Yalçın, H. Cahit Siyasal Anılar, Haz.: R. Mutıuay, T. iş Bank. Y., lst., 1976. 

3. Kutay, Cemal: Türkiye lstlklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, c.: 18, s.: X-Xl, Alioğlu Y., 2. bs. t.y. 
4. A.g.e .• s.: IX, Melek, Kemal: Do~u Sorunu ve Milli Mücadele'nin Dış Politikası, s.: 5·17, Boğaziçi Üniv. Y., 1st, 1978; 

Kocabaş,Süleyman: Pancennenlzmin 'Şarka Doı,ııı" Polltlkası Tarihte TOrl<JerveA/manlar.,s. 136 vd. Vatan Y. lst, 1988. 
5. Tansel, Fevziye Abdullah: Mehmet Akif I=rsoy, s.: 75-76, irfan Y., lst., 1973. 
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deceQi bu seyahate ait şiirinde (6) Berlin'deki otelleri, sokakları, kahvehaneleri mukayese etmiş, 
bir kahvehanenin bile ihtişamının bizde sonraları lstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan CaQaloQ
lu'ndaki Düyun-u Umumiye binasından daha görkemli olduQunu belirterek; 

Q-Aman nerede görmedim hala ... 

-Görürsünüz hele bir parça yaklaşın yanına ... 
-Bu, kahve ... Öyle mi? Yahu nedir bu? Vay canına! 
Bizim Oüyun-u Umumiyye'den de heybetli! 

Ne var ki öyle sevimsiz deQil bunun şekli. 
-Bırak şu heykel-i iflas-ti Yok mu başka misal?" (7) 
Kahvehaneyi ince bir istiza ile uıftas heykeli" dedi!:)i Düyun binasına benzetmiş, fakat Al

manların ne kadar Türk dostu görünseler de müslümanlardan ve Türklerden hoşlanmadıklarını se
zinlemekten geri kalmamıştı. Sebilürreşad'da yayınlanan anılarında Akif şunları anlatır: 

"•Ben mühim bir vazife ile Berlin'e itmiştim. O aralık Almanya hükümeti bize dedi ki: 
"Bizim Meclis•i Mebusanımızdaki kato!ik mebuslar kıyamet koparıyorlar. Almanlar gibi 

mütemeddin (dindar) millet nasıl olur da müslümanlar gibi, Türkler gibi vahşilerle ittifak ediyorlar? 
Bu, bizim için zül deQil midir? diyorlar. Aman, makaleler yazınız, biz onları Almanca'ya tercüme et· 
tirelim, Ta ki müslümanlıQın da bir din, müslümanların da insan olduQu, bunların nazarında taay
yün etsin. 

Almanya hükümeti hakl ı idi. Çünkü Alman milleti nazarında müslümanlar vahşilerden 

başka birşey deQildi. Onların gazetecileri, romancıları, hele müsteşrik denil ip te Şark lisanlarına, 
şark oıam-u fününuna, şark ahlak ve adatına vakıf tanınan adaml arı mensup o ldukları milletin 
efkarını asırlardan beri bizim aleyhimize o kadar zehirlemişler ki, arada bir anlaşma hüsCıluna im· 

kan yoktu. 
Biz o arada kendimizi onlara tanıtmak için tabii elden geldiği kadar çalıştık . Lakin tamami· 

le muvaffak oldu{ıumuzu asla iddia edemem. Taassubları yaman. · 
işte bütün Avrupalılar böyledir. Müslümanları taassubla itham ederler. Heyhat! Dünya'da 

mutaassıb bir milfet varsa Avrupalılardır. Gerçek Avrupalılardan daha mutaassıb bir cemaat vardır 
ki o da Amerikalılardır ... • (8) --- ---·- -·--·------·-- --

Gerçekten Almanlar, Türkü devre dışı bırakıp, Osmanlısız bir Ortadoğu istiyorlar ve 1. 
Dürıya Savaşı'ndaki stratejilerini de bu yolda tayin ediyorlardı. Bunu bizzat, Alman komutanlarla 
aynı cephede savaşan M. Kemal'in Talat Paşa'ya gönderdiği ve adeta bu konuda bir şikayetname 

olan yazısından anlayabiliriz: 
"Müstakil ve esbab-ı istiklal'de kıskanç olduğumuz Almanlarca gereQi gibi anlaşıldığı gün 

onların bizi Bulgarlardan daha göreceklerine sizi temin ederim. Hüsn-ü idare edeceğim diye müte
madiyen fedakarlıkta bulunmak herhangi bir müttefike ve tahsisen Almanlara merhamet ve insaf 
telkin etmeyip belki verdiklerinizden yüz kat fazlasına onları tahris ve teşvik eder. Bugün Falken
hayn, her vesilede herkese karşı Alman olduğunu ve elbette Alman menfaatini en ziyade düşüne
ceğini söyleyecek kadar mütecasirdir. Halep'te ve Fırat'ta ve Suriye'de Alman siyaseti ve Alman 
menfaati ne demek olduğunu ve bahusus bu sözü sarfeden bir Alman konsolosu olmayıp, yüzbin
lerce Türk kanı için karar vermek mevklinde bulunan bir kumandan olursa işin tamamen menafii 

vataniyemize gayr-i muvafık cereyan edeceQini anlamamak mümkün de~ildir. Falkenhayn geldi~i 

6. Ersoy, M. Akif: Safahat, s.: 330-352, inkılap K., lst., 1966. 
7. Bkz.: A.g.e., s.: 336; Erişirgil, Emin: lslsmcı Bir Şairin Romanı, Haz.: A. Kazancıgil-Cem Alpar, iş Bank. Y., s.: 242, 

Ank., 1986. . . 
8. SebUürreşad, sayı 464'ten (Eşref Edib: Mehmet Akif, Hayatı Eser/en·, s.: 109· 11 O, Abdullah Işıklar K., lst., 1960'tan 

naklen); Yine bkz: Kocabaş, SOJeyman: Pancomıanızmın Şarka ooı,ru PolltlkSsı Tarihte TDrlder ve Almanlar, s. 61 vd., Vatan 
Y., lst., 1978: Evans. Laurance: Türkiye'nı'n Paylaşılması (1914-1924), Çev. Tetik Alanay, s. 15 vd. Milliyet Y., 1st, 1972. 
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günden beri aşair (aşiretler) rüesasına (başkanlarına) Alman mülazımları göndererek doQrudan 
doQruya temas hasıl etmektedir. Ve Araplar Türklere düşmandır. Biz Almanlar bitaraf olduQumuz
dan onları kazanabiliriz, sözünü bizzat bana, bir ordu kumandanına sarfetmiştir. Irak harekatının 
gayr-i kabil-i icra olduQunu kendisi daha ilk günden beri anlamıştır. Irak hareketini memlekete yer
leşmek için vesile ittihaz etti. Hakikatte ideali bütün Arabistan'ı Alman idaresine almak idi. Nitekim 
planın ikinci safhasına başlamıştır. Irak hedefi tabiatıyla tebeddül edince, Sina Cephesinde bir ta
arruz mevzuu bas etti.. .. iki ay sonra ahvali taarruza gayri müsait olup bütün kuwetlerle Filistin 
müdafaası mümkün olursa, General Falkenhayn cihana ve memleketimize karşı en büyük muvat

fakiyeti kazanmış şeklinde arz-ı vücud edeceQine şüphe yoktur. Fakat bu halde takviye-i hükümet 
ve memleket şartı şöyle dursun, memleket kamilen elimizden çıkarak bir Alman müstemlekesi ha• 
line girmiş olacaktır." (9) 

Kafkaslarda savaşın son yılında Enver Paşa'nın Azerbaycan ve Ortaasya Türklüklerini 
birleştirmek için giriştiQ i Bakun harekatı'nın başarıya ulaşmasıyla birlikte Almanların ne derece te

laşlandıQı ve engelleme girişimlerinde bulunduQu da konuya yabancı olmayanlarca çok iyi billnir. 
(10) 

Osmanlı Devleti ile Alman ittifakına karşı çıkan ve savaşla birlikte istifa eden yahudi dön
mesi (11) Cavit Bey Osmanlı Devleti savaş arefesinde yokluklar içinde kıvranır ve savaşa girmeyi 
bile "para bulmanın bir yolu olarakn düşünürken bile, Osmanlı Borçları taksitlerinin zamanında 
ödenmesi gerektiQi fikrindedir. 

1914 bütçesi 34 milyon altın liradır. Bunun 14 milyonu düyun-u umumiye taksitlerine git
mekte, geriye kalan 20 milyonun 9.5 milyonu orduya ayrılabilmektedlr . Bu para ile seferberlik gi
derlerini karşılamaya imkan yoktur. Maliye nazırı Cavit, memur maaşlarının yarıya indirilmesi tasa
rısın ı hazırlad ı Qı s ı rada orduya para vermeyi reddeder. 22 Ağustos'ta ittihat ve Terakki Merkezin
de bu yüzden sorguya çekildiQinde şöyle der: 

"-Yoktan blrşey verilemez. Devletin bütün gelir kaynakları kurumuştur. Seferberlik çok kö
tü zamanda yapılmıştır. ilanından iki gün sonra haberdar oldum. Bundan dolayı bana bir sorumlu
luk düşmez. Bu devletin 800.000 askeri silah altında beslemeye kudreti yoktur. Asker, aç ve çıplak 
kalacaktır." · -·- -- -- •-- - -·· ··· - ---- _ .. ___ _ --

Oysa bu ortamda dahi Düyun-u Umumuiye idaresine 14 milyon altın ödenmektedir. Borç
ların ödenmesinin ertelenmesi mümkündür. Bu konuda Cavit ile Enver Paşa'nın arasında 5 Eylül
de sert bir tartışma olmuştur: 

Cavit - Bu böyledir ve daima böyle olacaktır. 
Enver - Bu mesele ciddi bir biçimde müzakere olunsun! 
Cavit - Bu meselenin müzakereye tahammülü yoktur. Hazinede para bulundukça, bence 

herşeyden kutsal, devletin borcudur. Mevcudu oraya veririm. O'ndan artanı da orduya. En s ı kıntılı 

zamanda bile böyle hareket edeceğimden, bu şimdiden anlaşılmalı. Eğer başka davranma istekle
ri varsa, bir maliye nazırı aranmalıdır. 

Bu bence değişmez bir prensip. Sizce sonu ne olursa olsun, 800.000 kişilik bir ordu topla
mak nasıl bir prensip ise, bence bu öyle bir prensiptir. Devletin şeref ve namusu herşeyin üstünde-

9. Atatürl<'Qn Tamim Telgraf ve Beyanname/eri, iV, s.:7, Ank., 1964 (Ôke, Mim Kemal: Kutsal Topraklarda Siyonistler ve 
Masonlar, ihanetler ... Komplolar ... Aldanmalar ... , s.: 338-339, Çağ Y., lsL. 1990'dan.); Alman siyaseti için yine bkz: 
Wlnterstetten, K. Yon: Neva Zlele Mittelevropaeischer Politik, Münlh, 1913 (Türkçe tercümesi için: Orta Avrupa Siya
setinde Yeni Hedefler Berlin-Bağdat, Kltabhane-1 lslam ve Askeri, Oersaadet, 1330. 

10. Kurat, A. Nimet TDrl<lye ve Rusya, s.: 527 vd., Kültür B. Y., Ank., 1990; Armaoğlu, Fahir: Siyasi Tarih, s. 457-458; 
Avcıooıu, Doğan: Milli Kuıtı.ıluş Tarihi (1838'den 1995'e), c. ııı., Tekin Y., /sı., 1984; ôl"c:e, Mim Kemal: 'Son Dönem 
Osmanlı imparatorluğu', Doğuştan Günümüze Büyük lslam Tarihi, c.: 12, s.: 279-280, Çağ Y., lst., 1993: Savaşın as
_kerl vechelerl için bkz.: Belen, Fahri: 20. YY. da Osmanlı Devleti, s.: 353-359, Remzi K., lst., 1973. 

11. Pakalın, A.g.e., c.: iV, s.: 242. 
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dir. Memleketi felakete götüremem. Bugünü görmekle kalmayıp, yarını düşününüz. (12) 
Cavit, savaşın başında bile orduya para vermekten bu şekilde imtina eder. Enver Pa

şa'nın "servet vergisi" alınma önerisine de karşı çıkar. Ordunun savaş sonunda bedeli ödenmek 
üzere lüzumlu eşyaya el konulması önerisine de karşı çıkar. Cavit, bu yolla yerli ve yabancı tücca
rın bir kısım mallannın bu şekilde alınmasına da ateş püskürür: 

uElçi!ikler kıyametleri koparıyorlar. Harbiye Bakanlığı ise özür olarak Maliye'nin para ver

mediğini ileri sürüyor. Sanki bu, haydutluğa hak verdirirmiş! Çünkü yapılan şey adeta haydutluk 
derecesini bulmuştur. (13) 

işte savaşa girişin mali cephesi bu durumdayken, Osmanlı Devleti'ni savaşa sokan ittihat
çıların üç büyükleri Alman zırhlıları Rus limanlarını topa tuttuğunda birbirlerini tebrik ediyorlar, se

vinç çığlıkları atıyorlardı. (14) 
Devletin merkezi bu halde iken savaş boyunca Anadolu insanı ne yapmıştır? Binlerce ev

ladını ceplere gönderip şehid ve gazi eden Anadolu halkının mali durumu nedir? 
Savaşın başlarında Enver Paşa bir an önce saldırıya geçmek için hazırlandığında bile or

dunun fiili komutanlığını yapan Alman Falkenhayn, yorgun ordunun her türlü silahtan yoksun oldu
ğunu belirtmektedir. Türk ordusu gerçekten de Balkan, Trablusgarp gibi 6 yıl süren savaştan çık
mış, her türlü teknik silahtan yoksun vaziyetteydi. Bu koşullarda ordu saldırıya değil, savunmaya 
bile hazırlıklı bulunmuyordu. Oysa ittihatçı yöneticiler, Türkiye halkını ve tüm kaynaklarını tüketen 
çılgınca bir saldırıyı dört yıl boyunca akıl dışı bir inatla sürdürdüler. Kişi ve kaynak bakımından 

sonra vereceQimiz Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı'na göre çok sınırlı kalır. Dünya Savaşı, Os
manlı Devleti Tarihinde, öteki savaşlarla karşılaştırılamayacak kadar aQır, tüketici, insan ve malze
me kaynaklarını kurutucu bir savaş olur. Resmi rakamlara göre Türkiye, dünya savaşında yaklaşık 

2.850.000 kişiyi silah altına almış, Mondros Mütarekesi aşamasında ise sadece bunlardan 
560.000'i silah altında kalmıştır. Ölü sayısı 500-600 bini aşmıştır. Anadolu, toplam nüfusunun beş
te birini, erkek nüfusun dörtte birini, silah altına alınabilecek nüfusun üçte birini yiti'rdi. NQfus 12 
milyon iken, 1 O milyonun altına düştü. (15) 

Bu şartlarda dahi Düyun yönetimi savaşın patladıQı 28 Temmuz 1914 gününden, Osman-
lı Devleti'nin savaşa girdiQI 29 Ekim 1914 gününe kadar alacaklılara bırakılan getirten-toplamaya ---- --- - -

devam etmiş, Düyun meclisinde lngiliz, Fransız temsilciler bulunmadıQı halde bunların payları ay-
rılmıştır. Almanya yanında savaşa girmemizle birlikte, kendileriyle savaşa girdiQimiz Fransa, lngil-

tere, Rusya ve ltalya devletlerine karşı yapılan ödemeler durdurulmuştur. 

Ancak savaşta olmamız nedeniyle mali yönden nefes almak mümkün olmamış, Almanya; 
müttefik olarak savaş giderlerimize katkıda bulunmak yerine, Osmanlı Devleti'ni borçlandırmak yo
lunu seçmiştir. 

Savaşta kesin yenilgimiz sonucu, 30 Ekim 191 B günü aQır koşullar altında imzalamak zo

runda kaJdıQımız Mondros mütarekesine raQmen, galip devletler: (lngiltere, Fransa, ltalya ve Rus
ya), uyruklu alacaklılara, savaşa girdiQimiz zaman durdurulan ödemelerle ilgili problemler çözüme 

baQlanamadıQından, 1919 Mayıs'ına kadar ödemelere başlanamamıştır. Savaşın başında, 153.7 
milyon lira olan dış borç Almanya'dan alınan borçlarla iki katından daha fazla miktara ulaşmış, ya

pılacak kurtuluş savaşı içinde bu borçlara da çözüm yolu bulmak zorunluluQu doQmuştur. Kurtuluş 

Savaşı boyunca alınması gereken silah, malzeme vs. için harcama zorunluluQu vardır. Alacaklılar 

12. Bayur, Y. Hikmet: Türklnkılabı Tarihi, c.: 111, Kısım: 1, s.: 188, TTK Y., Ank., 1951. 
13. Bayur, Hilmi: Sadrazam Kamil Paşa-Siyası Hayatı,s. 322, Ank., 1951 
14. Bkz.: Bay,ır, Y.H.: Türk inkılabı Tarihi, c.: ili, Kısım: 1, s.: 230-235; 241-245. 
15. AvcıoQlu, A.g.e., c.111, s.: 928-929 (Larcher'den naklen). 
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ise, alacaklarını sterlin, frank yahut mark olarak istemektedirler. (16) 
Atalarının gönül rahatlıQı ile yaptıkları ve israf denilebilecek harcamalara yatırdıkları bu 

borçları, Kurtuluş Savaşı'nda dişiyle tırnaQıyla vatanını, namusunu alacaklılara karşı korumak zo
runda kalan evlatlar, torunlar ödemek zorunda kalacaklardır. Dedelerinin, yarını düşünmeden, bu
günün rahatlıQını yarının sıkıntılarından yeg görerek yaptıQı harcamaları, aldıkları borçları sıkıntı
lar içinde, vatanını imar için dişinden tımaQından biriktirerek inşa etmeye ·çalışan torunlar ödeye
cektir. 

Böylesine büyük meblaQlara varan, yabancı para ile ödenmesi gerekli dış borçlara raQ
men, Kurtuluş Savaşı nasıl yürütülecek, nasıl zafere ulaştırılacaktır? Bunların cevabını aramaya 
çalışacağız. 

b. Erzurum ve Sivas Kongreleri Devresinde Mall Durum: 
Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, genel bir direniş harekatı sözkonusu olmadığı için mahalli 

kongreler ve direnişlerle başlar. Ancak bu kongreler içinde genel birliğe doğru ileri adımların mü
sebbibi olması nedeniyle Erzurum ve Sivas kongerelrinin özel bir yeri vardır. Bu kongreler yapıl
madan önce Anadolu'da özellikle Ege'de "Müdafaa-i Hukuk'', "Redd-i ilhak" gibi birtakım cemiyet
ler, milli birliQin nüvesini oluşturmaya başlamışlardı. (17) 

Siyasi Tarih konusunu ilgilendiren gelişmeleri bir tarafa bırakacak olursak Erzurum ve Si
vas Kongrelerindeki işlemler ve alınan kararlar, Anadolu'nun yekvücut olarak düşmana karşı koy
masını sağlayan, ulusal bütünlüQü temin eden sürecin en önemli aşamaları oldular. 23 Temmuz 

16. Mondros Mütarekesi'ne ilişkin belgeler Seha L. Meray ve Osman Olcay'ın müşterek çalışmasıyla yayınlanmıştır. Daha 
önce Osmanlıca olarak Ali F. TCırkgeldl tarafından •Mondros ve Mudanya Mütarekelerinln Tarihi' , Ank., 1948 adıyla 
yayınlanan metin, Nihat Erim'in; Devletlerarası Hukuku ve Siyası' Tan'h Metinleri, c.: I Osmanlı imparatorluğu Antlaş
ma/an, s.: 519-524, Ank., 1953 adlı eserinde yayınlanan mütareke metni, karşılaştırmalı ve redaktell bir tercümeyle 
sunulmuştur: Meray, Seha L. -Osman Olcay: Osmanlı lmparatorluğu'nun Çôkuş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Savı 
Antlaşması, ligi// Belgeler), s.: 1·5, AÜ SBF Y., Ank., 1977; Sözleşmeye Britanya hükümetlnin, müttefikleriyle anlaşmış 
olarak yelklll kıldığı Akdeniz Bölgesi lnglllz Başkomutanı Oramiral Slr Emıerset Arthur GOUGH CAL TROPE, Osmanlı 
HOkümetl adına da Türk donanma Bakanı Rauf (Orbay) Bey, Türk Dışişlerl müsteşarı Reşat Hikmet Bey ve Türk 
genalkunnayından Yarbay Sadullah Bey imza koymuşlş_rdır. Toplam 25 maddeden ibaret sözleşmenin,. metninde özet 
la; 
1. maddesinde ~azların açılması, boQaz kaleler1nin lşgall, 2. maddesine, rnayınfann yerlerinin müttefiklere blldlrilmesl, 
3. maddeslnde, Karadenlz'dekl mayınlann yerlerinin blld!rilmesl, 4. maddesinde, Müttefik ve Ermeni tutsakların hemen tesllmi, 
5. maddesinde, TOrk Ordusunun derhal terhisi, 6. maddesinde, BOton Osmanlı savaş gemllertnln mOttellklere teslimi, 
7. maddesinde, Stratejik noktaların müttefiklerce işgal hakkı, 8. maddesinde, Umanların müttefiklerce sertıesıçe kullanım hakkı, 
9. maddesinde, Tersanelerden istifade imkanı, 1 O. maddesinde, Toros tüneller1nln müttellkterce işgali, 
11. maddesinde, TOrk blıilkleıinin Kafkasya ve lran'dan çekllmıısl, 12. maddesinde, Haberleşme araçlarının müttefiklere teslimi, 
13. maddesinde, Asker1IQe ve den!zcillQe aft bütün araçların imhası 14. maddeslnde, Kömür ve akaryakıt gibi tüm kaynaklann teslim!, 

15. maddesinde. Demlıyollarının müttefiklerin kullanımına terki, 16. maddesinde, Tam askeri gamlzonlann müttefiklere ıesllml, 
17. maddesinde, Libya'dakl kuwetleıin ltaıyanlara teslimi, 18. maddesinde, Libya'dakl limanların müttefiklere teslimi, 
19. maddesinde, Alman ııe Avusturyalı asker1eıin sınırdışı edllmesl 20. maddesinde, Silah, araç cephane ııs. nin mOtteflklere teslimi, 
21. maddesinde, iaşe BakaıılıQı"nın müttefiklerin denetimine ııeri!mesı, 
22. maddesinde, TOrk eslr1er1n mı'ltteffk!erin emrine veıilmesf, 
23. madeslnde, TOrklye'nln tam mihver deıııetıeriyle lilşklslnln kesilmesi şartı, 
24. maddesinde, Vllayat•ı Sltte'de karışıklık çıklıQında Eımeni menfaaUer1 için buraları işgal sertıestlyetl, 
25. maddesinde, Savaşın 31 Ekim 1918'den itibaren b!Uıtıece(II hOkOmleri yer almaktaydı. 

17. Bkz.: Hacim Muhittin: Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın Kuvay-ı Mil/iye Hatıra/an (1919· 
1920), T0rk inkılap Tarihi Ens. Y., Ank., 1967; Apak, Rahmi: lstiklıJI Savaşı'nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu?, TTK 
Y., Ank., 1990; Gökbilgin, Tayyib: Milli Mücadele Başlarken, C.:1-11, Ank., 1959-1965; Taçalan, Nurdoğan: !Ege'de 
Kurtuluş Savaşı Başlarken, Milliyet Y., lsl, 1971, Tansel, Selahattln: Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, C.:1-11, ME.B Y., 
lst., 1991; Gencer, Ali Ihsan-Sabahattin özel: Türk inkılap Tarihi, s.:80 vd., Der Y., 1st, 1991; Eroğlu, Hamza: Türk 
inkılap Tarihi, s.:149 vd., MEB Y. lst., 1982; Mumcu, Ahmet Tarih Açışından Türk Devriminin Temeller/ ve Gelişim/, 
s.:25 vd. AÜ Hukuk Fak. Y., Ank., 1976; Su, Mükerrem Kamil-Ahmet Mumcu: Türkiye Cumhuriyeti inkılap TariH., ~-= 
59 vd., MEB Y., lst., 1981; Şapolyo, E.Behnan: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, s.: 54•58, Rafet Zaimler Y., lst., 1973, 
Karal, E.Ziya: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, s.: 23 vd. MEB Y., lst., 1974:; Irmak Sadi: Atatürk Devrimleri Tarihi, s.: 63 
vd., Fatih Yayınavi Mal. isi., 1973 
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1919-7 AQustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresl'nde, milli bütünlüQün bölüne
meyeceQi, işgallere karşı direnileceQi, lstanbul Hükümeti'nin bu bütünlüQü sa(ılayamadıQı takdide 
bunu Anadolu'da kurulacak geçici hükümetin saQlayacaQı, ulusal iradenin esas oldugu, azınlıklara 
ayrıcalıklı haklar verilemeyeceQi, ulusal meclisin hemen kurulması gerektiQi kararları alınmıştı. 
(18) 

Sivas Kongresi ise 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanmış, vatanın bölünmez bütün
lüQü, Rumluk ve Ermenilik iddiaların ve devlet istemlerine karşı konulması, gayrımüslimlere ayrı
calık verilemeyeceQI, itilaf devletlerinden vatanın bütünlüQüne saygı gösterilmesinin istenmesi, ba
tılılardan bilimsel ve teknik yardımların vatanın bütünlüQüne saygı şartıyla kabul edilebilece{ıi, ulu
sal meclisin hemen teşkilinin gerektiQi, ulusal derneklerin "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti" adıyla birleştirildiQi bir Heyet-i Temsiliye kurulunun seçilmiş bulunduQu'na dair kararlar 

alınmıştır. (19) 
M. Kemal, 22 Haziran 1919 günü Amasya Tamimi adıyla tarihe geçen bir bildiri ile, Ana

dolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta en kısa zamanda ulusal bir kongre toplanması gerektiQini, 
bütün vilayetlerin her livasından halkın güvenini kazanmış üçer temsilcinin hemen yola çıkarılması 
gerektiQini bütün Anadolu'ya duyurmuştu. Bu bildiri üzerine de Müdafaa-i Hukuk ve Aedd-i ilhak 
Cemiyetlerine mensup temsilciler, hem Erzurum, hem Sivas Kongrelerine gönderilmişti. 

Erzurum Kongresi'ne gönderilen 56 temsilcinin masrafları yukarıda adı geçen dernekler
ce ödenmişti. Bu derneklerin gelirleri ise, üyelerden toplanan aidatlar ve halkın baQışlarından oluş
maktaydı. Kısacası Erzurum Kongresi'nin finansmanı, halk tarafından yapılmıştı. Erzurum Müda

faa-i Hukuk Cemiyeti de ev sahibi olarak, aQırlama masraflarını üzerine almış, Erzurum Kongre
si'nin akti karar1aştırıldı{lında 17.6.1919 günü uvııayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye" cemi
yetinin Erzurum Şubesi "bütçe" başlıQı altında şu tedbirlerin alınmasını kararlaştırmıştı: 

"Şimdiye kadar cemiyetimiz yalnız ilmi esaslar ile iştigal etti!}i için pek cüz'i ola~ masrafla
rını mahdut zevatın ba{ıışlarıyla kapatm_ıştı. Bu günden itibaren cemiyetimiz, bütçesine, vesaik 
celp ve cem'i ve neşri, merkez-i umumiye, nakdi muavenet, vilayet kongresi masarifi, icar, müs
tahdemin maaşı, kırtasiye ve telgraf muhaberatı ücreti gibi aQır ve oldukça halz-i ehemmiyet ve 

· mesarifat ithaline mecbur olduQundan ve Moskof çizmesi, ·Ermeni baltası - altında -ezilmiş olan-şeh-·· .. -· ··· · 

rimiz yalnız başına bu fedakarlıQı ifa kudretine malik bulunmadı~ından kazalarımız ahalisinin ha
miyiteni de müracaat etmek mecburiyetindeyiz.• 

Raporda belirtilen mali güçlüQO yenmek ve Erzurum Kongresinin giderlerini karşılamak 
amacıyla halkın baQışlarına başvurulmuştu. Yalnızca Kongre giderlerinin karşılanması ve temsilci

lerin aOırlanması için toplanan para 1500 lira idi. (20) 
16 gün süren kongre tek katlı bir okul binasında (Ermeni Sansaryan Mektebi'nde) yapıl

mış, katılanlar sıralarda oturmuş, sınıflar, dışardan gelenler için yatakhanelere dönüştürülmüştü. 

M. Kemal ve yanındakiler ise kolorduda misafir edilmişlerdir. 
Kongre sona erdi~inde toplanan 1500 liradan kalan 80 lira idi. Yanı kongre masrafları 

1420 lira dolaylarında olmuştu. (21) 
Mustafa Kemal, dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak 17 kişilik karargah arkadaşıyla birlikte 

18. Gencer-ôzel, A.g.e., s.: 83; Tansel, A.g.e., c.: 11, s.: 53 vd.; Karal, A.g.e., s.: 40-41; Eroğlu, A.g.a., s.: 188-191; Su
Mumcu, A.g.e., s.: 70-71. 

19. Gencer, A.g.e., s.: 8-89; iğdemir, Uluğ: Sıvas Kongresi Tutanakları, TTK Y., Ank., 1986; aynı yazar: Heyet-/ Temsiliye 
Tutanak/an, s.: 3 vd., TTK Y., Ank., 2989; Baykal, Bekir Sıtkı: Hayat•i Temsiliye Kararlan, TTK Y., Ank., 1989. 

20. Dursunoğlu, Cevat Mil// Mücadele'de Erzurum s.: 137, Ziraat Bank. Mat., Ank., 1946. • . 
21. Müderrlsoğlu, Alptekin: Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynaklan, s.: 163, Atatürk Araştırma Merkazl Y., Ank., 1990; Ayda• 

mir,.Şevket Süreyya: Tek Adam,c.: il, s.: 111, Remzi K .. lst., 1966, Golo!)lu, Mahmut: Erzurum Kongresi, s.: 170-177, 
Nüve Mat., Ank., 1968. 
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16 Mayıs 1919 günü üç aylık ödeneQi ile Samsun'a hareket etmişti. ÖdeneQi kısa zamanda tüken
miş, tüm askerlik hayatı boyunca biriktirdi~i 800 lira ile milli mücadeleye başlamıştı. (22) Mustafa 
Kemal'in Aadolu'ya gizlice müttefiklerden habersiz kırık dökük bir vapurla geçmeyip, bizzat Vahi
düddin'in ve Sadrazam Damat Ferid'in bilgisi dahilinde aralarında kurmay albay Rafet (Bele), Al

bay Kazım (Dirik), Albay lbrahim Tali (Örgören), Yarbay Mehmet Arif( Ayıcı), binbaşı Hüsrev (Ge
rede), binbaşı Refik (Saydam), yüzbaşı Cevad Abbas (Gürer) gibi erkanın· da bulundu9u 17 kişilik 
bir ekiple, Bahriye nazırı Rauf (Orbay) Bey'in uQurlamasıyla, resmi törenle ve padişahtan aldıQı 
40.000 altınla vatanın kurtarılması için görevlendirilerek gönderildiQi iddiası da vardır. (23) Fakat 

bu iddialar, sonraki dönemJede neden sürekli sıkıntı çekiJdiQi, kongrelerin neden rahatlıkla finanse 
edilemediQi suallerini akla getirmektedir. 

Gerçekten Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas'a doQru yola çıkılırken parasızlık başgös
termiş, yüzer liradan dört yaylı araba kiralanabilmişti. Bunu, M. Kemal'in hesap işlerini düzenleyen 
Mazhar Müfıt Kansu'nun kaleminden dinleyelim: 

"Akşam yemeQinde Paşa yine Sivas yolculuQuna bahsi intikal ettirerek; 
-Hazır mıyız? 

Ve düşündüklerini anlattı ben de: 
-Elimizde çürük çarık üç otomobil var. Karoserleri berbat. Körükleri yırtık pırtık. Güneşin 

zararı yok. Fakat ya{ımur ya{ıarsa fena. Lambaları da yok. Karpit yakacağız. Geceleri yola devam 
etmek mecburiyetinde kalırsak karpit de yanmaz. Burada karpit tedarik edebilmenin imkanı yok. 

-Çürük çarık, yırtık pırtık, lambalı lambasız gideceğiz . Ancak üç otomobil hepimizi ve eş-
yamızı nakle kafi mi? .. diye sordu. 

-Tabii kafi değil. cevabını verdim. Hemen taksimi yaptı . 

•Rauf, Süreyya, Hüsrev, Raif Beylerle sen, Cevat Abbas ve Muzaffer otomobillere taksim 
oluruz. Şeyh Fevzi Efendi için de yer ayırır, Kendisini Erzincan'dan al ırız. Recep Zühtü, Hayati, 
Memduh ve diQer zabit arkadaşlarla eşyalarımız da arkadan ve araba ile gelirler. · 

•Güzel paşam. Ben de böyle düşünüyorum. Ancak üç, dört arabaya ihtiyac ı mız var. Bu
gün belediye reisi ile görüştüm. Ucuza bize araba temin edecek. Fakat 400 lira kadar paraya ihti-
yacımız olacak. dedim ve ilave ettim: ·· -- --· ·· ·--~---· ·· --· ·· · · - · ·· -•-· ··· -- ···----· -· -

•Tabii yol boyunca ve Sivas'ta da paraya ihtiyacımız olacak. Kasabamızsa malum! 
Paşanın bu anda üzgün bir sima iktisap ettiQini gerçekten üzülerek _hissettim. Kaşlarını 

çatarak ve dişlerini sıkarak gözlerini masanın üzerinde duran kahve fincanına dikti, hafif sesle: 
-Evet bir de para meselemiz var. diye söylendi •.. 
-Paşam, siz bu mevzu ile meşgul olmayınız. Elbette bir tedbir düşüneceQiz. 
Diyerek mevzuyu değiştirmek kastıyla ortaya manda mevzuunu attım. 
-Paşam Sivas'ta galiba manda meselesi bizi çok üzecek ve yoracak ... dedim. Hakikaten 

Paşanın bam teline dokunmuştum. idealist ve heyecanlı adam, birden yerinden fırladı ve: 
•Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, lngillz himayesine terketmekle kurtulacak 

sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bütün bir vatanı tarih boyunca, devam edip gelen 
Türk istiklalini feda ediyorlarıa (24) 

22. Kutay, Cemal, Türkiye istiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarih~ c.: XVIII, s.: 10781 vd. 
23. Bkz.: Kutay, A.g.e., c.: XVIII, s.: 10781 vd., Küçük, Yalçın: Türkiye üzerine Tezler, c.: il, s.: 707-710, Tekin Y., lst., 

1987; Yakın Tarih Ansiklopedisi, c.: 1, s.: 46 vd., Yeni Nesil Y., lst., 1988: Selek, Sabahattin, Anadolu ihtilali, c.l., s.: 
117, Burçak Y., lst., 1966; Mısıroğlu, Kadir. Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı MıJcahidleı; s.: 57, Sebil Y., lst., 1974; Atsız, 
Nihal: Türk Ülküsü, s. 86, lst., 1956: Kısakürek, N.F.: Vahidüddin Han, s.: 154 vd., ist., 1968. 

24. Kansu, Mazhar Müfit: Erzun.ım'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, c.: ı., s.: 170-171, TTK Y., Ank., 1988. Slv~ 
Kongrasl'nde tartışılan Amerikan ve lngfliz manda meselesi için bkz.: Tunaya, T.Z., Türkiye'de Siyasal Partiler, c.: fi, 
M0tareke D0neml, s.: 472-484, 245-246, Hürriyet Vakfı Y., lst., 1986; Erol, Mine: Türklye'de Amerikan Mandası Mese
lesi, ileri B., Giresun, 1972. 
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Cevat Dursunuoglu'nun kitabından da yolculuk için lazım olan 1000 liranın emekli binbaşı 
Süleyman Bey tarafından temin edildiQi, Kazım Karabekir Paşa tarafından bu paranın M. Kemal 
Paşa'ya iletildiQi ve Paşa'nın buna ziyadeyisle memnun olduQu anlatılır. (25} Bu para ile yol hazır
lıkları yapılmış, 29 AQustos 1919 günü Sivas'a doQru yola çıkılmıştı. 

Sivas Kongresinin finansmanı da Erzurum Kongresi'nden farklı olmamıştır. Vatansever 
valiler, komutanlar, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak Cemiyetleri aracılıQıyia, yörelerindeki saygın, 
vatansever kişileri derneklerin finansman ile kongreye yollamaya çalışıyorlardı . Bazı temsilciler de 

geldikleri yörelerde birlik olmamasından ötürü yol paralarını bizzat kendileri karşılayarak gelmişler
di. Bir örnek olmak üzere Siv~s Kongre Tutanaklarına geçen Bursa temsilcisi Ahmet Nuri Bey'in 
anlattıklarını dinleyelim: 

• ... Mesela Bursa'da Gömülcineli lsmail Bey lehine cebren ve kahren, jandarmaların tazyi
ki altında ahali arzusu hilafına olarak binlerce telgraflar çekmeye mecbur edilmiştir. Ankara'dan 
buraya gelirken Ali Fuat Paşa hazretleri bendenizi bir asker kıyafetinde göndermeye mecbur ol
muştu. Ankara gibi teşkilat-, milliyemizin kuwetli olduQu bir yerden bile hükümetin zulmü dolayı
sıyla kongreye murahhas gelememiştir. Milletin hükümeti tekzip edemeyeceQini bu birkaç misal is
pat eder." (26) 

Sivas Kongresi de Sultani (lise) binasında yapılmış, yaz tatili olmak dolayısıyla bir prob
lem çıkmamıştı. 

Sivas'ta bütün imkansızlıklara raQmen üç ay sıkıntılı bir zaman kalınmış, 19 Aralık 1919 
günü Ankara'ya hareket edilmişti. Sivas'tan Ankara'ya yapılacak yolcuıuoun masrafı nasıl karşıla
nacaktı? Mazhar Müfid Kansu, arkadaşı olan Sivas Osmanlı Bankası Şubesi müdüründen kendi 
adına borç almayı düşünür. 

Mevcut üç otomobile lastik ve benzin almak için Sıvas'ta otomobile sahip tek kuruluş olan 
Amerikan Okulu'nun bayan müdürüne başvurulur. Bayan müdür parasız olmak kaydı _ile bunlan 
karşıfayaca0ını söyler. Ancak para kabul etmediQine dair imzalı belge ile yardım kabul edilir. (27} 

Yakıt ve gereç ikmali neticesi Osmanlı Bankası'ndan da alınan 1000 lira borç para ile An
kara'ya hareket edilmiştir. (28) Bu durumu anılannda anlatan Mazhar Müfit Bey şunları söyler. 

"Günleryaklaşıyor, fakat banka direktörü ha!A iyileşip ·de bankaya gelmiyordu: Bu-c/het -- ·----- ---

canımı sıkıyordu ... Nihayet evine haber gönderdim; kendisiyle görüşmek !Azım geldi0ini, yarın da 
çıkamayacak ise, muavinine tarafımdan vuk0 bulacak müracaatın kabulü için emir vermesini söy-

ledim. Çarşamba günü yani yarın de0il, öbürgün çıkaca~, cevabını verdi. Biz de perşembe günü 
hareket edeceQimize göre, bu cevabı muvafık bulduk ... 

Bugün de direktör gelmedi; gönderdiQim habere, yarın biz dokuzda hareket edeceQimlz
den sabah hemen karanlıkta, yani sekizde mutlaka bankaya gelerek icabını icra edeceQi ve bizi 
teşyide bulunacagı cevabını aldık. 

Filhakika hareketimiz günü sabah sekizde yüzbaşı Bedri Bey'le bankaya gittik. Bitlis Valii 
sabıkı imzasıyla bir senet tanzim edildi. Bedri Bey de tüccardan diye kefil oldu, bin lirayı aldık. (29) 

Ankara'da Kuvay-ı Milliye'yi teşkil edecek olan bu ekibin, mali durumu iç açıcı deQildir. M. 
Kemal ve yanındakilerin milli m0cadeleye hangi şartlarda başladıklarına dair yine Mazhar Müfit 
Bey'in anılarını takip ederek yol bulmaya çalışalım: 

• ... Ekmekçiye bile verecek paramız kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa ile bu ciheti görü
şürken, buldugum çareleri eskisi gibi kabul etmedi ve yarı geceye kadar hep düşündük ise de para 

25. Oursunoğlu, Cevat A.g.e., s.: 137-138. 
26. IOdemlr, uıuo: Sivas Kongresi Tutanaktan, s.: 13. 
27. Aşkun, Vehbi Cem: Sivas Kongresi, s.: 176, Tan Mat., lsı., 1964. 
28. Müderrlsoğltı, A.g.e., s.: 170-171. 
29. Kansu, A.g.e., c.: il., s.: 486-487. 
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tedariki hususunda bir karar ve neticeye vAsil olamadık. 

Çünkü bankalardan ve müessesattan ödünç bile olsa, parayı almayı Paşa'ya bir türlü ka· 
bul ettiremedim. Ne yapacaktık? Benim bir kürküm vardı, Erzurum'lu Nazif Bey'e müracaatla sat
tırmasını rica ettim. Nafiz Bey: "Kanun-u Sani içindeyiz, ne giyeceksin?" diye satmamakta ısrar et

tiyse de bu ısrar, ne olursa olsun kula()ıma giremezdi. Aç mı kalacaktık? Nihayet onu da sattık. 

Kimsede satılacak birşey kalmadı. Paşa ile bu hususta bir çare bulamayarak: "Hele bakalım sa

bah olsun, yine düşünürüz" sözü ile odalarımıza çeklldik. Ankara'ya geldi~imiz zaman hemen bir 

hafta bizi Belediye iaşe etti. Fakat bu aylarca devam edemezdi. Valhasıl çaresizlik içinde, veyahut 

para bulmak kabil iken Paşa'nın, bu bulunan çarelere bir türlü muvafakat etmemesi yüzünden 
muzdarip bir halde idik. Sabah oldu. Gece düşünmekten uyuyamamış olduQumdan, yataQımda is

tirahat halinde iken kapı vuruldu. 
içeriye giren zat Müftü efendinin geldiQini söyledi. Eyvah, şimdi müftü efendiye kahve ıs

marlamak lazım, kahve var amma şeker yok, benim iki parça şekerim var, onu da masanın gözü· 

ne saklamışım, ya şekerli kahve isterse ... Ya sigara da vermek tazım gelirse ... Çünkü şeker çok 

pahalı idi. Herkes şekerini kendi tedarik edecek, emri verilmişti. Ne ile tedarik edecekti? Kimde pa

ra vardı ki? 

-Paşa'ya haber veriniz, dedim. 

-Paşa size gönderdi, Paşa ile görüştüler. 

-Peki buyursunlar. 

Müftü efendi (Diyanet işleri Reisi iken vefat eden muhterem Rıfat Efendi) odama girdi. 

Ortadaki yuvarlak ve küçük masanın kenarında bir iskemleye oturdu. 

-Müftü efendi, zannıma göre kahve içmezsiniz, deQil mi? 

-Evet, içmem. 

-Sigara? 

-Onu da kullanmam. 
Halbuki müftü efendi kahve içerdi, fakat biz buna meydan vermemek için sualde bulun

duk. Müftü efendi derhal vaziyeti anlad ı ve "içmem" dedi. Tebessüm ederek: 
-Sizin biraz sıkıntıda olduQunuzu ö~rendik, az da olsa yardımda bulunmayı vazife-bildik; -- - ---- --- -

-Bundan birşey anlayamadım. (YataQımın karşısında duran küçük kasayı göstererek) pa-

ramız var, dedim. Halbuki kasa mevcudu 48 kuruştan ibaretti. Müftü efendi bu sözümü dinlemedi 

bile. Geldi, cübbesinin altından bir torba çıkardı, içindeki kaQıt paraları saymaya hazır bulunuyor

du. 

-Müftü efendi, teşekkür ederim amma, eweta paşa ile bu hususta bir görüşseniz iyi olur. 

-Görüştüm, kasa Mazhar Müfit Bey'dedir, ona veriniz! dedi. 

-Pek ala. 

Müftü efendi birer birer sayma~a ve masanın üzerine koymaQa başladı. Yüz, ikiyüz, beş

yüzü geçti, nihayet tamam bin lira (kaQıt para) saydı. Ben de yataktan kalkarak paraları aldım ve 

kasaya koydum. 

Bunun üzerine emirberi çaQırdım ve iki şekeri verdim. "Bize birer kahve pişir!" emrini ver

dim. Müftü zaten vaziyeti anlamış olduQundan güldü. Ve: "Şeker pahalı, hesap lazım, size de ge

len giden çok başa çıkılmaz, deQil mi?" diye latifeleşti. Kahveler içildi. 

Muhterem müftü çıktı gitti. Ben de paranın miktarını derhal Mustafa Kemal Paşa'ya haber 
vermek üzere odamdan çıktım. 

Paşa'yı odanın kapısı önünde bir habere intizar eder vaziyette gördüm. Bana: "Ne k~

dar?" dedi. "Bin" dedim. 

Odasına girdik: 
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Gördün mü, akşam ne kadar sıkılmıştık. Bu hatıra gelir miydi? Allah bize yardım ediyor, 
dedi. Ben de: 

-Evet kul sıkılmayınca Hızır yetişmez, dedim. 
-Şimdi Hızır'ı filan bırak bakalım. Masraf ve varidatı tanzim et. 
-Herşeyden evvel bugün öQle yemeQinde size bir ziyafet çekeceQirn. Çoktan beridir, et 

gördüQümüz yok. Şimdi emir verip 10 kıyye pirzola aldıracaQırn. Ancak yeter. Bir de irmik helva
sı ... 

Mustafa Kemal Paşa -israfa başlamayalım. 
-Bir defaya mahsus. Yarın yine çorba ve bulgur pilavına avdet ederiz." (30) 

c- Kuvay-ı Milliye Dönemi: 
Kuvay-ı Milliye sözlük anlamıyla "Milli Ulusal Kuvvetler" demektir. Terim olarak ise, dü

zenll ordu kuruluncaya kadar milli mücadeledeki milis kuvvetlere verilen isimdir. 15 Mayıs 1919'da 
lzmir'in işgaliyle birlikte Anadolu'nun çeitli yerlerinde i şgallere karşı yerel ve milis kuvvetler oluş

muş, düzenli ordunun kuruluşuna kadar gerek mahallinden, gerekse Ankara'da Meclisin açılışına 
kadarki devrede Heyet-i Temsiliye tarafından yönlendirilen bu kuvvetler, ulusal kurtuluş hareketine 
nüve olmuşlardır. 40 ay süren Kurtuluş Savaşı'nın 18 ayı Kuvayı Milliye dönemidir. 30 Ekim 1918 
tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nden lzmir'in işgal edildiQi 15 Mayıs 1919 tarihine kadar 
geçen ara devre bir yana bırak ı lırsa, Kuvayı Milliye'nin en ilginç dönemi lzrnir'in lgali tarihinden 
BMM'nin bkurulduQu 23.4.994 tarihine kadar geçen 11 aylık süredir. 

Yunanlı ların lzmir'i işga liyle ve bu işgalin hızla çevre il ve ilçelere yayılması ile birlikte, 
Anadolu halkı , olmayan ordu ve fiilen mevcut olmayan hükümetten ümidini kesmiş , bizzat teşkilat
lanarak silaha sarılm ı ştı . {31) 

Bu kuvvetler, müttefiklerin Anadolu'yu işgalin i Türk halkının benimsemediğini _ düşmana 

göstermişler, düzenli ordu kurulana dek tüm c:;ephelerde diren işi sağlayıp işgalcilere karşı mukave
met oluşturmuş lar, kimi yörelerde Türkiye'nin zayı f durumundan faydalanıp eşkiyalı!:,a , taşkınl ığa 

başlayan Ermeni, Rum azınlıklara hadlerini bildirmişler, sonuçta da düzenli ordunun kuruluşuna 
katkıda bulunmuşlardır: ---·-.. ·- --·-------- · ---- ---

Kuvayı Milliye'yi oluşturan insanların arasında kimi eski askerler bulunduğu gibi, bunların 
arasında dağda gezen efeler, zeybekler, kızanlar, hapishanelerden çıkarılan veya kaçan eski hü
kümlü, tutuklu ve sanıklar, asker kaçakları, maceracılar, yahut işgal nedeniyle kaçan yurtsuzlar da 
vardı. 

Peki bu kuvay-ı milliye güçlerinin mali kaynakları nelerdi? 
ilk günlerde mahalli direnişler için mali kaynaklar, daha çok yine maham imkanlarla halle

dilmekteydi. işgal edilebilecek yörelerin direnişçilerine vatansever yönetici ve askerlerce depolar

dan silah daQıtılmış ve bunlar işgalcilerin karşısına çıkmışlardı. Yine efe ve eşkiyalar, kimi zaman 
bizzat iradeleriyte, kimi zaman da halkın isteğiyle düşman karşısına çıkmışlardır. (32) 

Bunlardan Çerkes Etem'in "Kuvay-ı Seyyare" adı verilen birliklerinin gellr sağlamak için 
kimi zaman soygunlar yaptığı da bilinmektedir. Buna örnek olarak eski lzmir Valisi Rahmi Bey'in 
oğlunu silah ile dağa kaldırdıkları ve karşılığında 50.000 lira fidye aldıkları olay gösterilebilir. {33) 

Ancak bütün bu münferid olaylara karşın, Kuvay-ı rnilliyenin hakiki gelir kaynağı, cefakar 

30. Kansu, A.g.e., c.: il, s.: 506-508. 
31. Bkz.: Selek, Sabahattin: A.g.e., s.: 113-114; Tansel a.g.e., c.: 1, s.: 222-297, c.: 11, s.: 20Ş-238; Belen, Fahri: Tarlc Kur

lıJ/uş Savaşı, s.: 49-89, Kültür ve Turizm B.Y., Ank., 1983. 
32. Geniş bilgi için bkz.: Apak, Rahmi: istiklal Savsşı'nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, TTK Y., Ank., 1990; Taçalan, N.: 

A.g.e.; Çavdar, Tevfik: Milli Mücadele Bsşlarlcen Sayılarla Vaziyet ve Manzara-lUmumlye, Mllllyet Y., 1st, 1971. 
33. M0derrisoQlu, A.g.e., s.: 183. 
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Türk halkının yaptıQı aynT ve nakdi baQışlar olmuştur. Yürütülen savaş, üniforma, aQır silah vb. dü
zenli ordunun gereksinimlerine ihtiyaç duymadıQı için, mücadeleler eldeki mevcut silahlar, gyisiler 
ve diQer imkanlarla yürütülmekteydi. (34) 

Mali giderlerin yöresel dlenişlerde nasıl karşılandıQına örnek olarak, Balıkesir Kongresi

nin kararlarına bakabiliriz. Bu Kongrenin Kararlarının 13. ve 14. maddesinde şöyle denilmektedir: 
uMadde: 13- Cephelerdeki bütün askerlerin yedirilme, giydirilme ve hastalıkların tedavisi, 

techizattarının tamamlanması ve yedek bölükler bulundurulması konularını düşünüp zamanında 
hizmetin yürütülmesi için cephe karargahları gerilerinde bu işlerle görevli birer menzil müfettlşliOi 
bulundurulması uygun görülmüştür. 

Madde 14: -Genel giderlerin her yerin büyüklük ve zenginliQi oranında bölünmesi uygun 
görülmüş ve genel giderlerin %21 'ine Balıkesir'in, %17'sine Edremit'in, %?'sine Burhaniye'nin, 
%4'üne Balya'nın, %10'una Bandırma'nın, %6'sına Gönen'in, %4'üne Sındırgı'nın, %4'üne Gör
des'in, %5'ine Soma' nın, %2'sine Bergama'nın katılması kararlaştırılmıştır." (35) 

Kuvayı Milliye birlikleri Balıkesir, Alaşehir Kongrelerinden sonra teşkilatlanmaya, güçlen
meye ve işgalcilerle ve yerli işbirlikçileriyle yer yer çatışmalara girmeye başlamışlardı. Bu cepheler 
Ege dışında da kurulmaya başlamış, lstanbul civarında Gezbe, Şile, Kartal, Beykoz gibi lstan
bul'un Anadolu yakasında da kurulan birlikler işgalcilerin ve yeri! rumlarla çarpışmaya başlamışlar

d ı . Kocaeli, Adapazarı , Bilecik bölgelerinde oluşturu lan birlikler günden güne güçleniyor, bu birlik
ler, silahlarını de~işik kaynaklardan temine çalışıyorlardı. Buna örnek olarak Akbaş Deposu soy
gununu verebiliriz: 

Çanakkale Boğazı'nın Trakya kıyısındaki Akbaş'ta birçok silah ve Cephane depoları var
dı. Bu depolar Fransız müfrezesi tarafından korunuyordu. Bu depolardaki silah ve cephanelerin, 
Rusya'da Kızı lordu karş ısında güç duruma düşen Beyaz Ordu'ya yardım için gönderilmesine müt

tefiklerce karar verilmişti . Bu amaçla bir Rus gemisi Gelibolu'ya gelmişti. Bunu öğrene~ Balıkesir 
Merkez Heyeti, Akbaş depolarında bulunan cephane ve silahların Anadolu'ya kaçırılmasına karar 

verdi. 30 kişilik bir Kuvva Birliği 26-27 .1 . 1920 gecesi gün ışıyana kadar devriye gezen düşman ge
milerine sezdirmeden sekiz bin tüfek, beşbin sandık cephane ve 300 makinalı tüfeği, esir alınan 
Fransız nöbetçileriyle birlikte Anadolu'ya geçirmeyi başardı;· (36) - -- - .. ·------------ -·----- -----

Yine güney Anadolu'da 18 Mayıs 1919 gününe kadar lngilizler lskenderun, Antep, Urfa 

ve Maraş'ı; Fransızlar Dörtyol, Adana ve Mersin'i işgal etmişler, buraların işgaliyle şımaran Erme-
niler de taşkınlığa başlayarak yerli halkı katle başlamışlardı. 

Bu işgal ve hareketlere karşı da ilkin Aralık 191 B'de Dörtyol'da kurulan milli hareket gibi 

Kuvayi Milfiye hareketleri başladı. (37) Bu kuvvetlerin ihtiyaçları ve masrafları da diğer bölgelerde 
olduQu gibi çoğunlukla mahalli imkanlarla karşılanıyordu. 

34. Şapolyo, E. Behnan: Kuvayı Mi/iye Tarfhl, s.: 89, Berkalp K.. Ank., 1957. 
35. Hacim Muhittin, A.g.e., s.: 114. . 
36. MCıderrisoQlu, A.g.e., s.: 235; Yıne bkz.: Özel, Sabahattin: Kocaali va Sakarya (//erinde Mil// Mücadsls (1919-1922), s.: 

10 vd., TCırkiye Mat., /st., 1987; Mehmet Arif Bey (Ayıcı): Anadolu inkılabı Milli MOcsdele Anılan (1919-1923), s.: 10 
vd., Aıba Y., lst., 987. · 

37. Bkz.: Arıko~lu, Damar: Hatıralanm, s.: 50 vd., Tan Mat., lst., 1961; Ünler, Ali Nadi: Gaziantep Savunması, Kardeşler 
Mat., lst., 1969. 
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2. Lozan Barışı'na Kadar Mali Durum ve Dış Borçlar 

a. Kurtuluş Savaşı'nın Finansmanı ve Dış Borçlar Meselesi: 
23 Nisan 1920 günü olaQanüstü niteliklere sahip ve vatanın kurtuluşuna talip bir büyük 

Meclis, Büyük Millet Meclisi adıyla Ankara'da toplandı. (38) 
Bu meclisi, Anadolu'dan seçilip gelen mebuslarla, lstanbul'da kapatılan Meclis'in mebus

larından kaçıp, Milll Mücadele için Anadolu'ya gelenler oluşturmuştu. Bunlar arasında maliye mes
leQinden gelen milletvekilleri (mebuslar)da bulunmaktaydı. 

O tarihte Ankara 20 bin nüfuslu, Kale civarında çevrili evlerden ibaret, etrafı sazlık ve ba
taklıklarla çevrili küçük bir Anadolu kenti idi. Bir yabancı gazeteci, Ankara için, yayımlanmak üzere 
gazetesine şunları yazıyordu: 

"Ankara, daQlar arasında bir bataklıktır. Bu batakltQın içinde bir yıQın kurba{ıa başlarını 
havaya kaldırmış, durmadan ötüp durmakta ve dünyaya meydan okumaktadırlar." (39) 

Kurulan Meclis, ilkin kuruluş ve savaş finansmanı için gelir kaynakları bulmalıydı. Bu ne
denle, mecliste çıkarılan ilk kanunun "A{ınam Vergisi resminin artırılmasına ilişkin kanun" olması

na şaşmamak gerekir. (40) 
16 Mart 1920'de lstanbul'un işgali üzerine "Heyet-i Temsiliye" adına M. Kemal imzasıyla 

bütün Kolordulara, vilayetlere yazı lan teminle, Anadolu'daki Osmanl ı Bankaları, Düyun-u Umumi

ye ve Reji iradeleri gelirlerine el konulmuş, lstanbul'a de{ıerli maden, para vb. gönderilmesi önlen

mişti. 

Bilindi{ıi üzere Anadolu'nun gelirlerinin yarıdan fazlası Düyun-u Umumiye idaresi tarafın

dan toplanmaktaydı. idare, yaygın bir örgüt kurmuştu. Bu gelirlerin do{ırudan do{ıruya Meclis Hü

kümetince, tahsiline pek imkan yoktu. Yeni Vergi daireleri kurmak ve personel yerleştirmek, uzun 
zamana ihtiyaç gösterirdi. Düyun-u Umumiye idaresi örgütlerinden de yararlanarak, meselenin çö

zümü zorunlu görülüyor, çok çetin koşullar altında başarı lacak bir u{ıraşın başında bulunan Meclis 
hükümeti, basiretli hareket etmek durumunda bulunuyordu. Meclisin ilk Maliye Bakanı Hakkı Behiç 
Bey,. Düyun idaresinin Ankara mümessili Ali Cevat Bey'i makamına davet ederek.şöyle .dedi;___ ______________ _ 

~Biz harp halindeyiz. Vergileri toplayıp bize verin. Ancak masrafınızı alın. Sulh olunca he-

saplaşırız. 0 

Bu teklif, Düyun idaresinin de işine gelmiş, temsil ettikleri yabancı alacaklıların alacakları
nın savaştan sonra ödenmesini sözlü de olsa garantilemişlerdi. Düyun-u Umumiye ldaresi'nde ça
lışan yaklaşık 8.000 memur bu suretle işsiz kalmayacaklardı. Bu, bir iyi niyet gösterisi olarak yo

rumlanmıştı. Meclis doOrudan gelirlere el koyabilir, örgütü daOıtabilir ve dış borçları red edebilirdi. 
Bu uygulanan yöntem, her iki taraf için de iyi gelişme idi. 

Düyun-u Umumiye merkezi ve damga matbaası lstanbul'da bulunmaktayqı. Normal za
manlarda olduOu gibi, damga pullarının lstanbul'da basılıp Anadolu'ya gönderilmesi sa!'.İlanmıştı. 
Ankara Hükümeti, Ankara'da satılan damga pullarının parasını lstanbul'a göndermeyip, bir gelir 
olarak bütçeye ekliyordu. Tütün Rejisi idaresi gelirlerine de el konulmuş, Anadolu'daki bütün dev
let gelirleri Ankara'nın eline geçmiş bulunuyordu. (41) 

38. Ayrıntılı bilgi için bkz.: AQaoQlu, Samet Kuvayı Milliye Ruhu •ı. T.B.M.M.', s.: 33 vd., Baha Mat, 1st, 1973; Akın, ilhan: 
Türle Devrimi Tarihi, s.: 81-94, Üçdal Neş., lst., isi., t.y.: Şapolyo, e. Behnan: Mustafa Kemal va Birinci Büyük Mille, 
Meclisi Tarihçesi, s.: 13 vd .. Ülkemiz Mat, Ank., 1969. ' 

39. AQaoQlu, A.g.e., s.: 45; MüderrisoOlu, A.g.e., s.: 252-253; Keleş, Ruşen: Eski Anksra'da Bir Şehir Tipolojisi. s.: 1 vd., 
AÜ SBFY., Ank., 1971. 

40. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, c.: 1, s.: 3B. 
41. Selek, SabahattJn: A.g.e., c.: ı . , s.: 130; Pakalın, M.Z.: Maliye TeşkllatıTarihl, c.: ıv, s.: 417-418. 
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Ancak bu vergi ve gelirlerin dahi, uzun sürebilecek bir kurtuluş savaşını finanse etmesi 
zordu. Halk yıllar süren savaşlardan yorgun ve bitap çıkmıştı. Aynı zamanda, lstanbul Hükümetl 
ve Anadolu'da etkin olmaya çalışan isyancılar, Milli Meclisin vergi kanunlarını eleştirip, halkı bunun 
aleyhine kışkırtmaya çalışıyorlardı. Bu nedenlerle BMM, açılışından itibaren üç ay içinde gelir sa~
layıcı hiçbir kanun çıkarmadı. Ancak Anadolu'dan altın çıkmasını önlemek maksadıyla 28 Haziran 
1920 tarih 46 sayılı kararnameyi çıkararak, terekelerden çıkan altın ve gümüşün Ziraat Bankası'na 
teslimini kararlaştırdı. (42) Yine sanayi mallarına ait, savaştan sonra yerli piyasayı işgal eden em
tia nedeniyle dışarıya altın ve döviz çıkışını önlemek için, gümrük resmi beş katına çıkarı ldı. (43) 
Gümrük ardiyelerinde bekleyen mallar için depo vergisi 10 kat artırıldı. (44) 

Bütün bu uygulamalar yapılırken, vergi gelirlerinin yarısından fazlası Düyun yönetimi tara
fından, bir kısmı Tütün Rejisi tarafından, kalan kısmı da Maliye BakanlıOı'nca tahsil ediliyordu. 

B.M.M.'nin açılmasından 2 gün sonra 25 Nisan 1920 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun kuru
luşu kararlaştırıldı, ilk bütçenin de hazırlıklarına başlandı. {45) ilk bütçenin mali yılın bitimine bir 
gün kala kanunlaşması, bu bütçenin forma! ve oıaoanüstü koşullarını tanımlamaya yeterlidir. (46) 

11 Eylül 1920 tarih ve 20 sayılı Altı aylık geçici Bütçe Kanunu 4 maddeliktir 1. maddede 
ilk altı ayda genel bütçeden mahsup edilmek üzere 30.000.000 liranın avans olarak harcanmasına 
Maliye BakanlrOı yetkili kılınmaktaydı. 2. maddede gelirlerin yürürlükteki kanunlara binaen toplana
caQı belirtilmiş fakat gelir tahmininde bulunulmamı ştı. 

Bu kanunun süresi sonunda 20 Ekim 1920 günü yine bir kanun tasarısı hazırlanarak 
Meclise sunuldu. ilkinin benzeri olan bu kanunda da Maliye Bakanlı{ıı senenin kalan ayları için 
11.923.400 lira harcamaya yetkili kılınmaktaydı. (47) 

Geçici bütçelerle geçiştirilen 1920 yılı bir yana, Hükümet, Anadolu'nun ilk yıllık bütçe ka
nun tasarısını kuruluşundan 5 ay sonra 30 Eylül 1920 tarihinde Meclise sundu. 1920 mali yılına ait 
Bütçe Kanunu, 28 Şubat 1921 günü kabul edildi. (48) 25 maddeden ibaret bu bütçenin ~aliye Ba
kanı Ferit (Tek) Bey'in Mecliste 3 Ocak 1921 günlü yaptıQı konuşmada belirttiQi gibi, mütevazi bir 
bütçe idi ve muhtevası devlet harcamalırın belirleyen genel kurallardan mürekkepti. Bütçenin mail 
portresi ise 1. maddede belirtildigi üzere 63.018.358 liradan ibaretti. 

· Dairelerin bütçeleri, giderlerin toplanır- içinde · ele- alındıQında şu tabloytH:>rtaya -koymak ···--·---·- -

mümkündür. (49) 

42. Düstur, 111. Tertip, c.: 1, s.: 21. 
43. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Md. (Haz.): Mali Kanunlar,c.: ı, s.: s, Damga Mat., lst., 1956. 
44. 2 Ağustos 1920 gün ve 1 O sayılı kanun. 
45. 25 Nisan 1920 tarihli Meclis karan. 
46. 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı kanun. 
47. 30 Ekim 1920 gün ve 45 sayılı kanun. 
4a. 28 Şubat 1921 gün ve 103 sayılı kanun. 
49. Müderrfsoı)lu, A.g.e., s: 331. 



Çizelge: 6·1920 Yılına Ait Bütçe 

Dairesi 
Milli Savunma Bakanlığı 
Düyunu Umumiye 
Maliye Bakanlığı 
Jandarma Gn. Komutanlığı 

Adalet Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 

Posta ve Telgraf 

Emniyet Genel MOdürlOQü 
Ekonomi Bakanlığı 
B. Millet Meclisi 
Kabileler ve göçmenler 
Savaş gereçleri yapımı 
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Lira 
27.576.039 

7.680.696 
6.413.629 
4.858.976 

2.759.274 
2.731.023 
1.427.898 

1.354.688 
1.264.921 

953.996 
874.735 
752.969 

Toplam 

Giderler 
Toplamına 

oranı 

%43,7 
%'12,1 
%10,1 
%7,7 

%4,3 
%4,3 
%2,2 
%2,1 
%2,0 

%1,5 
%1,5 
%1,1 

%92,6 

Kaynak: Alptekin Müderrisoğlu , Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, s. 331 

1921 yılı için ise, Sakarya Zaferini izleyen günlerde :ı 921 mali y ı lı için ek ödenek kanunla
rı çıkarılmaya başlan ı lmış, mali yıl sonuna kadar bu türde 13 kanun çıkarılmıştır. 1920 yı l ında mali 
yıl bütçe kanunu çıkarılmadığı, mali yı l ın son günü 28 Şubat 1921 günü, 1920 yılının bütçe kanu
nu tasarısı nın kanunlaştığını belirtm iştik. Oysa 28 Şubat 1921 günü geçmiş yı la ait değil , 1921 yılı

na ait bütçe kanunun çıkarılması gereken son gündü. Çünkü ertesi günü yeni mali yıl başlayacak
tı. Fakat bilinen nedenlerle 1921 yılına ait bir mali yıl bütçe kanunu hazı rlanamamış, ancak, Maliye 
Bakanlığı'na harcama yapma yetkisi veren avans kanunu çıkarılmıştı. (50) Bütçe kanunu ise 26 

. Şubat 1922 günü çıkarıldı. - ---- ---- -- -----·- ···. 
1921 yılı içinde aç büyük muharebe olmuştu. Bu mali yıl içinde vuku bulan savaşlar, fi. 

lnönü, Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Muharebeleriydi. Kurtuluş Savaşı 'nın en önemli nitelikteki bu 
muharebeleri, herbiri bir sadme olarak Anadolu'yu sarstı. 

Sakarya Savaşı bir dönüm noktası olmuş, ltalyanlar Antalya ve çevresi ile, Söke'ye kadar 
Ege kıyılarını, Fransızlar Adana, Mersin, Maraş, Antep ve Urfa dolaylarını Türk silahlarına terke

derek çekilmeye başlamışlardı. Bütün bu karmaşa ortamında, devletin gelir ve gider tahminlerini 
yapmak tabii ki oldukça zordu. Bu nedenle kabul edilen 13 maddelik 1921 yılı bütçe kanununda 

gelir ve giderlerin kesin hesap kanun tasarısının incelenmesi sonunda belirleneceği, . 1920 yılı büt
çe kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9. maddelerinin 1921 yılı bütçesi için de geçerli oldu()u, önceki büt

çelerde kaldırılmamış hükümlerin bu bütçe için de geçerli olduQu belirtilmekteydi. Bu bütçe olaOa
nüstü bir savaş bütçesiydi ve Milli Savunma Bakanlığı'na 1920 yılında ayrılan 27.576.039 liraya 

karşın 54.160.058 lira; diğer dairelere ise 1920 bütçesinde ayrılan 35.442.315 liraya karşın 

25.000.000 lira ayrılmıştı. 1921 yılı bütçesi, 63.018.354 lira olan 1920 yılı bütçesine karşın 
79.160.058 lira olmuştu. (51) 

50. 2B Şubat 1921 gün ve 104 sayılı kanun. 
51. 26 Şubat 1922 gün ve 197 sayılı kanun.Savaşlar için bkz.:Tanseı, A.g.e., s.: iV., s.: 7S.160; Belen, Fahri: Tark Kurtu

luş Savaşı, s.: 308-3TT; Gencer-Özel, A.g.e.,s.: 137-144; Heyet: Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi, s.: 120 vd., Deniz 
Harp Okulu Y., Tuzla, 987 EroQlu, Hamza, A.g.e., s.: 240 vd.; Kara, A.g.e., s.: 113 vd.: Çavdar, Tevfik: Mili/ Milcadele
nin Ekonomik Kôken/eri, 1st. 1974. 
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Bütün vergi düzenlemelerinin yanında, Yunanlılarla verilecek son büyük savaş hazırlıOı 
için 7-8 AOustos tarihlerinde Tekalif-i Milliye adı altında birtakım emirler çıkarıldı. Buna göre: 

1- Her ilçede bir Tekalif-i Milliye komisyonu kurulacak, 
2- Yurtta her hane bir kat çamaşır, bir çift çorap, bir çift çarık hazırlayıp komisyona vere

cek, 
3- Tüccar elinde bulunan her türlü bez, kumaş, pamuk, yün, tiftik, kösele, meşin, kundura, 

urgan vb. bütün giyim, kuşam malzemesinin %40'1, bedeli bilahare ödenmek kaydıyla alınacak, 

4- Yurttaki yiyecek maddelerinin tamamının %40'ına aynı şekilde el konulacak, 
5- Tüm taşıt araçları, ayda 100 km. askeriye için taşıma yapacak, 

6- Sahipsiz mallara ordu adına el konulacak., 
7- Bütün teknik araçların %40'ına ordu adına el konulacak, 

8- Marangoz, demirci vb. teknik ustalar ordu emrinde çalıştırılacak, 
9- Binek hayvanlarının %20'sine ordu adına el konulacaktı. Bu emirlerin hızla yerine geti

rilmesi için, ilgili bölgelere istiklal Mahkemeleri gönderildi. (52) 
Bütün bu hazırlıklardan sonra 30 AQustos 1922 zaferi ile sonuçlanacak 26 AQustos taar

ruzuna geçilmiş, birkaç gün aralarla tüm batı illeri düşmandan geri alınmış, 9 Eylül'de Yunan lz
mir'den denize dökülmüştü. Ancak düşman kaçarken dahi, akıl almadık zulümlerle tüm terkettiQi 
kent, kasaba ve köyleri ateşe vermiş, halka da olmadık zulümler icra etmişti. Geride muzaffer, an
cak tüm madd7 varlıQmı yitirmiş bir Anadolu bulunuyordu. (53) 

b. Dış Yardımlar 
Kurtu luş Savaşı'nda çeşitli ülkelerden alınan dış yardımları da küçümsememiz doğru ol

maz. Bu ülkelerin başında Rusya gelir. Fakat Rusya'dan gelen yardımların çoğunlukla, Sovyetler 
Birliği sınırları içinde yer alan Türk Devletlerinden geldiğin i vurgulamamız gerekir. 

BilindiQi üzere Rusya, ı. Dünya Harbi'ne müttefiklerin yanında girmişti. Ancak 1917 Ekim 
Devrimi'nden sonra Brest•Utovsk Barışı ile savaştan çekildiler. Yeni hükümet, lngiltere'nin önlene-
mez ilerleyişi karşısında, lngilizlere karşı savaşan Türk aydınlarını ve Kuvayı Milliye hareketini 
desteklemeyi, gerek boğazlar gerekse Hind politikaları açısından zaruri gördü. ·13 Eylül -1-9-19 günü - ----· - · -

Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin'in yayınladığı bildiri, bu politikayı açıkça gösterir. Çiçerin bu bildi-

risinde, lngiltere'nin lstanbul ve Boğazları ele geçirdiğini, Türkiye, lran, Afganistan ve Kafkasya'yı 
egemenliQi altına almak üzere oldu{ıunu, bu durumda Türkiye'nin kurtarılmasının ancak Türk işçi 

ve köylülerinin çabasına bağlı olduğunu bildiriyordu. (54) 

Bu bildiride yine "Rus içşiler ve köylüler Hükümetinin" Türkiye'ye kardeşlik elini uzatmaya 
hazır olduğu vurgulanmıştı. 

T.B.M.M. açıldıktan hemen sonra, 26 Nisan 1920'de B.M.M. Başkanı imzasıyla hazırla
nan önerinin kabul edilmesiyle birlikte 11 Mayıs 1921 günü 8.M.M. Hükümetl, Bekir Sami Bey 

başkanlıOında bir heyetin, Sovyet Hükümetiyle görüşme ve sözleşme yapmak için Moskova'ya 
gönderilmesini kararlaştırdı. Bu heyet, istiklal Harbi için kullanılacak bir kısım malzeme ve gerecin 
Rusya'dan teminini isteyecekti. (55) Rusya bu öneriye olumlu cevap vermiş, ilk planda iki parti ola-

52. M. Kemal: Nutuk, c.: il, s.: 653 vd., MEB Y., lst., 1973; Tansel, A.g.e., c.: iV, s.: 121 vd.; MOderrisoğlu, A.g.e., s.: 485 
vd. 

53. Bkz.: Halide Edlp•Yakup Kadri-Falih Rıfkı-Mehmet Asım: lzmir'den Bursa'ya Hikayeler, Mektuplar ve Yunan Ordusu
nun Sorumluluğuna Dair Bir inceleme, Atlas K .. lst., ı 980; Mısıroğlu, Kadir: Yunan Mezalimi (Turk'Qr.ı Siyah Kitabı), 
Sebil Y., lst., 1973. 

54. Bkz.: Armaoğıu, Fahir. Siyasi Tarih, s.: 630 vd; Melek, Kemal: Doğu Sorunu ve Milli Mücadels'nin Dış Politikası, s.: 41 
vd.; Saray, Mehmet: Atatürl<'ün Sovyst Politikası,s.: 13 vd., Acar Y., lst., 1987. · 

55. Türle istiklal Harbı; c.: VII, idari Faaliyetler, 15 Mayıs 19~9-2 Kasım 1_923, s.: 113 vd., Genelkurmay Harp Tarihi Bşk.lı
ğı, Ank., 1975. 
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rak Trabzon'a sevkedilen cephane cepheye gönderilmişti. Daha sonra cephane gönderme işi bir 
müddet oyalanacak, bir müddet sonra tekrar hız kazanacak, il. lnönü Zaferinden sonra bu işe hız 

verilecektir. (56) 
Gelen cephane ve techizat yanında, Rusya'dan 1920 yılında 2.316.412 lira karşı lrQı olan 

Ruble yardım saQlanmıştır. (57) 1921 yılında ise, 5.997.600 lira karşı hQı Ruble gönderilmiştir. 
16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması'nrn 10. maddesinde "H}21 yılından başlanarak, 

birçok yıllar sürmek üzere, Türkiye'nin iktisaden yükselmesi için 1 O milyon Ruble verilmesine 
(Ruble 0,59 llra-1 Osmanlı aftın lirası ise 5,07 kaQıt lira tutuyordu) Rus hükümetinin karar verdiQi 
belirtilmekteydl. Ancak bu yardım vaadinin antlaşmada öngördüQ0 miktarda hiçbir zaman gerçek
leşmedlQini söylemek mümkündür. işte yapılan 1921 tarihli yardım, Yusuf Kemal Bey ve beş arka
daşıyla birlikte, 28 Nisan 1921 tarihinde Kars'a getirilmiştir. (58) 

1922 yılında ise, Sovyet Rusya'dan 2. 714.000 lira tutarında yardım alınmıştır. Böylece 
1920-22 yılları arasında Türkiye'ye Rusya'dan saQlanan yardım toplamı, 11.028.012 liradır. (59) 

Bu yardımın Orta Asya Türk devletlerinden temin edilerek Türkiye'ye transfer edildi9ini 
başlang ıçta söylemiştik. Şimdi iddiamızı daha da ileri götürerek, Orta Asya Türklerinden toplanan 
yardımların tamamının de9i1, bir kısmının Rusya'da, Moskova hükümetince alıkonulduktan sonra 
Türkiye'ye gönderildiQini belirtmek istiyoruz. Bu konuda Buhara Cumhuriyeti ilk ve son Cumhur
başkanı Osman Kocaoğlu'nun hatıraların ı dinlemek yeterli olacaktır: 

"1920 yılında Buhara Cumhuriyeti kuulduktan sonra Cumhurbaşkanı olarak yanıma baş
bakanımı da alarak Sovyet Rusya büyükleri ve Lenin ile temasta bulunmak üzere Moskova'ya git
miştim. Bizden bir müddet önce temmuz ayı ortalarında Türkiye'den de Bekir Sami Bey başkanlı
ı}ında bir kuru! milli hükümet için yardım konusunu görüşmeye gelmi şti. Kremlin sarayında kendi
siyle görüştüQümüz gün Lenin, önem verdiQini hissettirdiQi Türkiye'den söz açarak, Ankara'dan bir 
kurul geldl, acele yadım istiyor, bu hususta sizin fikriniz nedir? dediler. Hiç tereddüt et,:neden, el
bette yardım etmek gerek, ve vakit geçirmeden yapılmalıdır, deyişim üzerine bu i şe zaten kararlı 
olduklarını, fakat bazı zorluklarla karşılaştıklarını, belirten bir ifade ile, yardım problemi için bizi dü
şündüren iki zorluk vardır. Birisi Türklerin istedikleri altın para bizde pek azdır deyince sözünü kes-
tim, bizde altın para var, verebiliriz, dedim. Lenin memnun oldu. · Di~er-zorluky'ol problemidir:- ÇO-n~---- - -·
k0 Türklere yalnız para degil, cephane, harp gereçleri ve silah ta vermemiz gerekiyor. Bunları An-
kara'ya ulaştıracak yol lazım, halbuki Kafkaslardaki durum dolayısıyla, yollar kapalıdır ve ne za-
man açılacagı da belli deQildir. Ben de cevap olarak, Kafkas'ta bulunan Cumhuriyetlerle anlaşmak 
mümkün, Çünkü bu bölgede bulunan müslümanlar çoQunlukta, aynı zamanda Gürcüler de çıkarla-

rı gere9i müsl0manlara yakındır. Çalışı lı rsa, müşterek bir yol bulma imkanı vardır, dedim. Esas 
sorun paranın miktarını tespit etmekti. Bu işi aynı zamanda Drşişleri Bakanım olan Başbakan Fey-
zullah Hoca ile Rus uzmanlardan oluşan bir kurula havale ettik. Uzun görüşmelerden sonra kurul 

yardım miktarını en az, 100.000.000 altın Ruble olarak saptadı. Leninle ikinci defa görüşmemizde 
yardım miktarını söyledim ve hemen bu parayı verebilirim dedi. Çarlık zamanından kalma altın 
Aublelerimiz çoktu. Buhara bir Çar eyaleti (BeyliQi) oldu9u halde, idari ve mali işlerde ba9rmsrz idi. 
Onun için bizde altın, haddinden fazla çoktu. 

Lenin'le bu şekilde anlaştıktan sonra, Buhara'ya döndüm. Durumu Mecl!s'e intikal ettir
dim. Meclisin itirazsız 100.000.000 altın Rublenin gönderilmesini kabul etti. Vakit geçirmeden far-

56. A.g.e.: c.: VII, s.: 112-114, 263-269, 313 vd., 347 vd., 405 vd. 
57. Taı1< istiklal Harbi, c.: vıı, s.: 167-168. • 
58. A.g.e., s.: 168; Tenglrşenk, Y. Kemal: Vatan Hizmetinde, s.: 190 vd., Bahar Mat., lst., 1967. Karabek!r, Kazım: fstiklaJ 

Harbimiz, s.: 964 vd. Yüce Y., lst., 1990; Cabasoy, Ali Fuat: Moskova Hatıra/an, Vatan Naş., lsı., 1955. 
59. Türk istiklal Harbi. c.: VII, s.: 170-171; Saray, A.g.e., s.: 85, Nur, Rıza: Hayat ve Hatıratım, c.: 111, s.: 759 vd., AJtındaQ 

Y., lst., ı 966. 
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maliteleri tamamlattım. Rubleleri derhal Ankara'ya yetiştirilmek üzere Rus hazinesine teslim ettik.• 
(60) 

Bu beyana göre, 100.000'.000 altın Rublenin Moskova'ya açıkça gönderildiği belli. Fakat 
Ruslar bu parayı Türkiye'ye yollamamışlardır. Çünkü: 

O zamanki rayice göre bir ruble bizim paramızla 59 kuruş etmekteydi. Buna göre 
100.000.000 ruble, 59.000.000.000 yani 59 milyar lira tutmaktadır. Bu para eksiksiz olarak Türki
ye'ye gelmiş olsaydı, her halde ordu ve gerekse Türk halkı, gerekse sanayiin o zamanki durumu 
bütünüyle düzeltilmiş olurdu. Bu para yerine Rusya'dan gelen toplam yardım 11 milyon lira civarın

dadır ki bu para, Buhara Cumhuriyetinin Türkiye için Moskova'ya gönderdiği paranın bile çok kü
çük bir kısmıdır. (61) 

Rusya bu parayı lngilizlerin Ortadoğu siyasetini baltalamak yanında, Türkiye'ye yeni be

nimsedikleri Komünizm ideolojisini sokmak için de bir karşılık olarak kullanmak istemiştir. ilkin 
Rusya Türkiye Komünist Partisi Başkanı olarak saydığı Mustafa Suphi ve yoldaşlarının yönetimi 

ele geçirmesi için çaba harcamış, muvaffak olamayınca, Türkiye'ye çeşitli yollardan komünizmi 
empoze yolunda çaba harcamıştı. (62) 

Rusya'nın harp içinde Türkiye'ye sağladığı malzemenin dökümü yapıldı{ıında ise şu so

nucu alırız: 
Tüfek toplamı : 37.812 adet, ağır ve hafif makineli tüfek: 324 adet, bunlara ait mermi top

lam 44.578 adettir. Top toplam: 66 adet, bunlara da toplam 141.173 adet top mermisidir. (63) 

Milli Mücadele döneminde Türkiye'ye yard ım sağlayan tek ülke Rusya de~ildir. Hind Müs

lümanlarının ve Fransa' nın bu dönemde yaptıkları yardımı -da kaydetmek gerekir. Şimdi kısaca 
bunları görelim. 

1. Dünya yenilgisinin ardından Fransa da lngiltere gibi Anadolu'nun paylaşımına ortak ol

muştu. lngiltere Aralık 191 B'de Adana'yı, 1919 yılı başında da Antep ve Urfa'yı işgal etm!şler, daha 

sonra işgal alanlarını Maraş'a kada genişletmişlerdi. 15 Eylül 1919 tarihinde lngiltere ile Fransa 
aralarında bir antlaşma yapmış, lngi!tere, ald ıgı Irak ve Musul karşılı0ında, işgat ettiği bu yerteri 

Fransa'ya devretmişti. 
·- Fakat bu Antlaşmada Fransa'nrn nazara atmadı!)r blrşey vardı. Bu yöreterin ··ınsanı 

Türk'tü. Fransızlar, bu illerde azınlık olan Ermenilere dayanarak hükümran olacaklarını zannede
rek, yönetim kurmaya çalıştılarsa da işgal altındakl yörelerin kahraman halkı, hiçbir zaman işgalci
leri tasvip etmedi ve esarete boyun eQmedi. Nitekim yapılan şehir mukavemet harplerlyle Fransa 

buralarda tutunamayacaQrnı anladı. Yunanlılara verilen başarılı savaşlardan sonra da Anado

lu'dan bütünüyle çekilmek gerektiOini hissederek, barışa razı oldu. Düzenlenen Londra Konferan
sında Fransa Başbakanı Briand ile Türk delegesi Bekir Sami Bey arasında yapılan sözleşme M. 

Kemal ve B.M.M. tarafından kabul görmedi. Bundan sonra yapılan görüşmelerle, 20 Ekim 1921 ta
rihinde Ankara Antlaşması imzalanmış, bu antlaşmaya göre Fransa işgali altındaki güney illerimiz 
kurtarılmış, Hatay için de özerk bir statü belirlenmişti. (63) 

60. Türk lstikfaı Harbi, c.: VII, s.: 172•173; Saray, A.g.e., s.: 85-87; Togan, Zeki Velldl: Bugünkü Türl<i/i Türkistan ve Yakın 
Tarihi, s.: 378 vd., Enderun K., 1st, 1981; Haylt, Baymirza: Türkistan Rusya ile Çin Arasında. s.: 259-274, Çav.: Ab
dulkadlr Sadak, OtaQ Y., lst., 1975. 

61. Türk istiklal Harbi, c.: Vll, s.: 173. 
62. Aralov. S. I.: BlrSovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, s.: 114 vd., Çav.: H. Afi Ediz, Burçak Y., lsl, 1967; Kandemir, 

Feridun: Atatürl<'ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası, s.: 9 vd., Yakın Tarihimiz Y., lst., 1965; Ilgar, ihsan: 
Rusya'da /. Müslüman Kongresi Tutanakları, s.: 1 vd., K.B.Y., Ank., 1990; Altaylı, Enver: Komünist T6ariler VB Sovyet 
Yayılma SlyasBti, s.: 12 vd., Yeni Y., lst., 1980; TevetoQlu, Fethi: Türklye'de Sosyalist v.e Komünist Faa/lyetfer (1910. 
1960), s.: 118 vd., Arık., 1967; Sayılgan, Aclan: Tarkiye'de Sol Hareketler, s.: 104 vd., OtaQ Y ., lst., 1972; Darendell
oQlu, ilhan: Türk/ye'de Komünist Hareketleri, s. 73 vd., Toker Y., /st., 1979. 

62. Ôzalp, Kazım: Milli Mücadele (191-1922), c.'I, s.: 219, TTK Y. Ank., 1971; M0derriso~lu, A.g.e., s.: 549. 
63. M. Kemal: Nutuk, c.: il, s.: 620 vd. 
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Fransızlar, işgal ettikleri bölgelerden çekilirken birtakım silah cephane ve askeri malze
meyi Türk ordusuna bırakmıştır ki bunlar toplam 10.089 tüfek ve 1.505 sandık mermiden ibarettir. 
Bunlardan ayrı olarak 1 O adet uçak ta Türkiye'ye terkedildi. (64) 

Rus ve Fransız yardımları dışında, bilfiil Türk Ulusuna yardım amacıyla Hind müslüman

larının gayretini de gözardı etmemiz tarihe sadakatsizlik olur. Gerçekten fiilen lngiliz işgali altında 
bulunan Hind müslümanlan, Türkiye'nin, lslam'ın sancaktarlı{ıını yüzyıllar tıoyu yapmış Türk ulusu
nun lngiliz, Fransız vs. emperyalist çizmeleri altında ezilmesi konusunda kalemleriyle, konferans
larıyla, batılı ülkelere yaptıkları protestolarla ve yaptıkları mail yardımlarla bu işgal ve emperyaliz

min kaldırılması yolunda destek olmaya çalışmışlardı. Bu konuda Türk milletinin kaderi ve Türkiye 
ile yakından ilgilenen Pakistan devletinin manevi kurucusu sayılan Muhammed lkbal'i örnek vere

biliriz: 
ikbal, bu kardeş milletin önce acıları, sonra zaferleri ile neşideler söylemiş, ewela Trab

lus-Garp harbinde şehid düşenler için Bang-i Dera adlı kitabındaki "Huzur-u Risalet Meab'da" adlı 

şiirinde, manevi alemde huzuruna çıktıQı Hz. Peygamber'in O'na ne hediye getirdiQini sorması 
üzerin ikbal: "Efendimiz, bir kase sunuyorum. Bu kase içindeki şey, Cennette bile bulunmaz. Bu
nun içinde ümmetinin namusu parlıyor, Trablus şehitlerinin kanları onun içindedir." der. Yine aynı 
ikbal, Edime kuşatmasında Türk askerinin kahramanlıQını, mertliQini anlatırken, 9 Eylül 1922 tari
hide lzmir'in kurtuluşuna da tarih düşürür. Mustafa Kemal'in zaferlerini şiirl erinde över. Yine Şikve 
(Yakınma) adlı şiirinde de tı pkı M. Akif' in "Ya Rab, bu u{ıursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde 
mi biçarelerin yoksa felahı dedi {ıi gibi,• {65) Cenab-ı Allah'a yakararak müslümanların niçin bu ka

dar zulüm altında bulunduğunu sorar. 
Hind müslümanlarının Türkiye ilgisi, daha çok "Hilafet" kurumu ile ilgilidir. Onlar, binlerce 

kilometre uzakta olsalar da kendilerini müslüman halifenin tabaası olarak görmekteydiler. Hilafet 

kurumu aynı zamanda, dünya lslam birli~inin de timsali idi. Milli birlik mevcut olmasa bile, ideal ve 
müstakbel ümmet birllQi ancak hilafet kurumunun yüceltilmesiyle sa{ı lanabilirdi. Nitekim Hind müs

lümanları, halifeli~in kaldırılmasını istememişler, hal!feliQin kaldırılmasındaki Türklye'nin kararlı tu
tumuna karşı da M. Kemal'in halife olmasını dahi teklif etmişlerdi. (66) 

· Emir Ali başkanlı~ındaki Hind Hilafet Komitesi (lndian -Committee of the -Caliphate) orga----·-•-----·· --·· 
nizesiyle açılan yardım kampanyasında toplanan ve Ankara'ya ulaştırılan para miktarı 125.000 

Sterlin idi. Bu para yardımı, Maliye Bakanlığı kayıtlarına ve hazineye girmemiş, Mustafa Kemal 
Paşa'nın emrinde durmuş, Osmanlı Bankası'nda muhafaza edilmiştir. Büyük taarruz öncesinde 
bütün mali imkanlar tükenince, Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp ve Maliye Bakanı Hasan Feh-

mi Bey bu parayı kullanmak istemişler, durumu M. Kemal'e iletmişler, bu para M. Kemal'ln emriyle 

geçici olarak Maliye Bakanlığı emrine verilmiş, bir kısmı Garp Ordusu'nun techizine ve savaştan 
sonra da Batı Anadolu'nun imarına harcanmış, daha sonra da iade edilerek, M. Kemal tarafından 

64. Özalp, Kazım: A.g.e., c.: 1, s.: 221. Kazım Özalp o dönemde MIIII Savunma Bakanlığı yapmıştır. 
65. Bkz.: Ersoy, M. Akif:Safahat, s.: 213, ikbal için bkz.: Karahan, Abdülkadir. Dr. Muhammed ikbal ve Eserlerinden Seç

meler, s.: 23 vd, Gençlik 8., lst., 1974; ikbal, Muhammed: Cebrail'io Kanadı, Çev.: Y. Salih Karaca, Furkan Y., 1st, 
1983; Kul Sadi (Yüksel): Doğunun Uyanışı, ikbal, s.: 11 vd., Vahdet Y., 1st, 1985; en-Nedvl, Ali El-Hasen: Dr. Mu• 
hammed lkbal'in Mesajı, Çev.: Y. lşıcık, s.: 27 vd., H. Hizmet Vakfı Y., Konya, 1979; Şerlali, Ali: Biz ve ikbal, Çav.: E. 
Kılıçtutan, s.: 20 vd. Burhan Y., lst., 1964. 

66. Geniş Bilgi için bkz.: Öke, Mim Kemal: Hilafet Hareketleri 'Güney Asya MOsJOmanlarının istiklal Dava,sı ve Türl< Mil// 
Möcsdelesi, s.: 37 vd, T. Diyanet Vakfı Y., Ank., 1991; A{ıaoğlu, Ahmed: lngi/tere va Hindistan. lst., 1929; Berkes, Ni
yazi: Türl<iya'de Çağdaşlaşma, s.:140-143, 496-507, Doğu Batı Y., lst., 1978; Jaschke, Gottnhard: Yeni Törl<iye'da ls
lamlık, Çav.: Hayrullah Örs, s.: 107-127, Bilgi Y., Ank., 1972; Goloğlu, Mahmut: Halifellk Ne idi? Nasıl Alındı? Niçin 
Ka/dınldı?, Ank., 1973; Uluğ, Naşit Hakkı: Halifeliğin Sonu,s.: 19 vd. T. iş Bank. Y., 1st, 1975; Seyyid Bey: Hilafetin 
Mahiyet-/ Şer'IY'Jesf. Haz.: Suphl Menteş, s.: 7 vd., Menteş Mat., lst., 1969. 
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kurulan iş Bankası'na sermaye olarak kullanılmıştır. (67) 

Kimi belgelerde Türkiye'ye gönderilmek için toplanan paranın 1.500.000 Sterlin oldugu 
kayıtlıdır. (68) 

Yeri gelmişken Lozan'da da ele alınacak olan Hind müslümanları ile hilafet arasındaki or-

ganik ilişkiye de değinelim: · 

lngiliz lmparatorluğu'nda o tarihte 60 milyon civarında müslüman yaşamaktaydı. 1. Dünya 

harbinde, lngilizler Türklere karşı müslüman askerleri de savaştırmışlardı. Sultan Abdülhamit 11. 
Döneminde yürütülen Pan-lslamism politikası, dünya müslümanları için bir ısınma kaynağı olmuş, 

1. Dünya Harbi'nde de halife tarafından ilan edilen cihad, lngilizleri epeyce telaşlandırmıştı. 

lngilizlerin telaşı iki sebepten kaynaklanıyordu. Birincisi, müslüman askerler arasında çık
ması mümkün olan karışıklık lngiliz saldırılarının bu nedenle sekteye uğraması, ikinci sebepte 

Türklerin ilan ettikleri cihada uyabilecek dünya müslümanlarının emperyalizme savaş açmaları idi. 

Bunu bertaraf etmek için lngilizler ilkin, Türklerin fikir ve ideolojilerine aynı şekilde karşıt 
bir hilafet ideoolojisi geliştirerek bir Arap halifesi çıkarmaktı. lngilizlerin Şerif Hüseyin'i destekleme 

politikasının bir nedeni olarak ta hilafet sorununu nazara almamız gerekir. (69) 

işte bu Arap halife fikrine Hind müslümanları pek rağbet göstermedi. Ağa Han bunun ola

mayaca{ıını lngilizlere açıkça bildirdi. Hatta lngilizler, bu fikirde ısrar ettikleri takdirde, karışıklıklar 

bile çıkabilirdi. Türklerin savaşa girmeleriyle birlikte, lngiliz hegamonyası altındaki Dakka ' lı müslü
manlar, her zaman olduQu gibi Türk halifesinin adının cuma hutbesinde zikredilip edilmeyeceğini 

merakla camilere hücam ettiler. Bu, heyecan ve galeyana sebep olmuştu. Kimi müslüman gazete

ciler, lngiliz!er aleyhine yazılar yazdılar. Bu olaylar, lngilizler _ tarafından Basın Kanununda yapılan 

deOişikliklerie önlenmeye çalışıldı. Dünya müslümanları , Türklerin yenilmesi durumunda, sömür
geci devletler tarafından, lslam ilkelerinin de kaldırılacağı fikrine inanmaya başladılar. Bu, lngilizler 

için daha büyük bir sorun olarak ortaya çıktı. lngilizler, geleneksel bölme politikalarıyla, bunu 

mümkün mertebe önlemeye çalıştılar. Haydarabat Nizamı ile temasa giren ve bir Arap Halife tekli

finde bulunan lngilizler, lstanbul'un düşmesi ile Türk halifeyi tanıyıp tanımayacaklarını sordukların

da, aldıkları cevapla daha da şaşırdılar. Nizam, başka bir halifenin kabulünü düşünemeyeceOini, 

söyledi. (70) 

67. Müderrlsoğlu, A.g.e., s.: 558-559; ôzalp, K.: A.g.e., c.: 1, s.: 233; M. Kemal: Nutuk, c.: il, s.: 837 vd.; Atalay, Mustafa; 
Türk Mili/ Bankacı/ığı, Bankacılık ve Tarihçesi, Yıldız Mat., Ank., 1954; Akg0ç, Ôztln: 100 Soruda Türklye'de Bankacı• 
/ık, s.: 22,Keyder, Çağlar: Dünya Ekonomisi içinde Türkiye, s.: 151-152, Yurt Y., Ank., 1982; iş Bank. (Haz.): Kurulu
şundan Bu Yana T. iş Bankası, Ank., 1976; "iş Bankası Hangi Parayla Kuruldu?" Yakın Tarih Ansiklopedisi, c. VI, s. 
267-300, Yeni Asya Y., lst., 1990; Gençosman, K. Zeki: Atatürk Ansik/op9disl, T.C. Siyasi Tarihi, c. 8, s. 199-200, 
May. Y., lst., T.y.; Keskin, Mustafa: Hindistan Müslümanlarının Mil// Mücadelede Törklye'ye Yardımları (1919-1923), s. 
87 vd., Erciyes Üniv. Y., Kayseri, 1991. · 

68. Ôke, Mim Kemal: A.g.e., s.:121; Mısıroğlu, Kadir: Lozan Zafer mi Hezimet mi?c.: 111, s.: 184 vd., Sebil Y., lst., 1992. 
69. Melek, Kemal: A.g.e., s.: 79-82; Öke, a.g.e., s.: 22-37. 
70. Melek, A.g.e., s.: 81-82; Ôke, A.g.e., s.: 37 vd.; L.awrence, T.E.: Bilgeliğin Yedi Direği, Çav.: Y. Kaplan, Rey Y., Kay

seri, 1991. 
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B. SEVA ANTLAŞMASI 

1. Türkiye'nin Paylaşımını isteyen Devletlerin Amaçları: 

a. lngiltere: 
1. Dünya Savaşı'ndan önce lngiliz dış politikasının ana amacı, Brttanya Adaları ile kurdu

Qu imparatorlu~un güvenliQini, refahını ve geleceQini korumaktı. Bu amaca ulaşılabilmesi için, üç 
önemli ilkeyi hedefliyordu. Birincisi açık denizlerin lngiliz donanması tarafından denetlenmesi, ikin
cisi, Avrupa'daki kuwetler dengesinin lngiltere lehine devam etmesi, üçüncüsü de lngiliz lmpara
torluQu sınırlarının ve ulaşım yollarının savunulmasıydı. 

1870 yılında Fransa'nın Almanya tarafından yengiliye uQratılması, lngiltere'nin dengesini 
Almanya karşısında olumsuz engellemişti. lngiltere bunu önlemek için Avrupa'da bir dizt Antlaşma 

yaptı. 

lngiltere'nin OrtadoQu'daki politikası ise, Rusya'nın yayılmasını önlemekti. Almanya'nın 

Berlin-BaQdat Demiryolu projesi ile ortadoQu'da güçlenmesi de lngiltere'nin politikası ile baQdaşmı
yordu. Almanya bu proje ile Basra Körfezi'ne inerek, lngiltere'nin Hindistan ile ulaşımını engelleye
bilirdi. Yine bu girişimle, Hindistan, Avrupa baQiantısını yapan Süveyş Kanalı'da tehlikeye girebilir

di. Bu şekilde Almanya, lngiltere'nin deniz egemenliQine meydan okuyabilirdi. Fransa da Alman
ya'ya yenilmiş olduQundan, bu denge Almanya lehine deQişmekteydl. Avusturya-Macaristan ile bir
leşmiş bulunan Almanya, bu haliyle Rusya'ya da meydan okuyabilecekti. (71 ) 

Yine, OrtadoQu'da ortaya çıkan petrol, lngiltere'nin en büyük hedeflerinden biri idi. Rus
ya'nın savaştan çekilmesiyle birlikte Bakü ve Batum petrollerine dahi göz diken lngiltere'nin sonuç
ta en karlı ç ı kan devlet olduQunu söylemek mümkündür. (72) 

b.Rusya 
Rusya'nrn savaşta ilk amacı "Güneye DoQru" politikas ıyla , s ıcak denizlere inme politikas ı 

nın ilk basamağı olan boğazları kontrol altına almaktı. 1453 yılında lstanbul'un Türkler tarafından 
fethi ile birlikte, Rus Ortadoks kilisesis lstanbul Patrikanesi'nden ayrılmış, .bu politlka.Ruslann.dini ----· --····- - ·- -

planada güçlendirip, Slavlaşma politikası için dinf bir dayanak olmuş, aynı zamanda Balkanlardaki 

Ortadoksların savunucusu durumuna getirmişti. Rusya lstanbul'un da kurtarı lması amacını güdü-
yor ve lstanbul'a Çargrad adını veriyordu. Çariçe il. Katerina'nın Kırım'ı alması, bu politikanın ilk 

basamağı oldu. Kafkaslar ve özellikle Balkanlar'daki ulusçuluk politikaları, Rusya'nın iştahını ka-
bartmaya devam etti. Rusya'nın ihracatının üçte birinin Boğazlardan yapılmak durumunda olması, 

boQazların Rusya için ehemmiyetini yeterince belirler. (73) 
DoQu Anadolu'da ise Rusya, belirsiz hedefler güdüyor, Ermenilere ve Kürt unsurlara sa

hip çıkmaya çalışıyor, ilk planda doğu vilayetlerinin Rusya'ya katılmasını istiyordu. (74) 

71. Melek, Kemal: A.g.e., s.: 7-9; Uçarot, Rıfat Siyasi Tarih, s.: 376. 
72. Olcay, Osman: Sevres Andlaşmasına Doğru (Çeşitli Konferans ve Toplantıların Tutanak/an vs Bunla,:a llişl<ln Belge

ler), s .: Xll-XIII, AÜ SBF Y .• Ank, 1981; GOral, ŞOkrü S.: Orta Doğu Petrolünün Uluslararası Politikadaki Yeri, s.: 36 
vd., AQ SBF Y., Ank., 1979; Karada(), Raif: Petrol Fırtınası, s.: 40 vd.; KOrkçüoOlu, K. Edip: Tark-fnglliz {llşkilerl (1919-
1926)Taz, AÜ SBF Y. Ank., 1978. . 

73. Melek, A.g.e., s.: 9·10. 
74. Okyar, A.g.e., s.: XII. 
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Ancak 1917'de yapılan Ekim Devrimi, Rusya'nın politik hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

ertelemiş, Rusya savaştan çekilmiştir. (75) 

c. Fransa 
Osmanlı Devteti'nin Kanuni'den itibaren geleneksel ve soylu ilişkileri Fransa ile kurulmuş

tu. Fakat Endüstri devriminden sonra Fransa Emperyalizme yöneldi. Napoleon'un Mısır'ı işgaliyle 
birlikte Osmanlı Devleti, Fransa ile ilişkilerine sınır koymak yolunu tuttu. Ancak, mali ilişkiler, yine 
de Fransa ile küçümsenemeyecek düzeyde devam ettti. Hatta batı kurum ve kültürünün Osmanlı 
Devletl'ne giriş kapısının Fransa olduQunu söylemek mümkündür. Fransa ve lngiltere, Osmanlı 
Devleti'ne verdikleri borçlarla onu müflis ve sömürge bir ülke haline soktular. 26 Nisan 1915 yılın
da lngiltere, Fransa ve Rusya ile yapılan Londra'daki gizil antlaşmada Fransa'nın da Osmanlı Dev
leti topraklarından pay talep etti{)i bilinmektedir. (76) 

d. ltalya 
ltalya'da diQer müttefikleri gibi, Savaş sonunda Türkiye'den ne koparılabilirse kArdır, fel

sefesiyle güney-batı Anadolu'ya yönelik toprak isteklerini dile getirdi. ltalya'nın Balkan Harbi'nden 

önceki Trablusgarp (Libya)'yı işgal etmesi hatırlanırsa, O'nun da emperyalist amaçlar için hazırlan
dıQı kolaylıkla anlaşılır. (77) 

e.A.B.D. 
Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek savaşta, gerekse savaştan sonra talebi yoktur. An

cak Wilson, llyod George ve benzeri lngiliz politikacılarının tesiriyle, Padlşah'ın tarafsız bölge hali

ne getirilecek BoQazlar bölgesinden uzaklaştırılmasını, yine Türklerin Balkanlardan, Trakya'dan, 
Mezopotamya'dan, Suriye'den ve Ermenistan'dan atılmasını istemektedir. (78) 

2. Sevres Barış Andlaşması Hazırlık Çalışmalarında Mali Konular 

Sevres Andlaşmasının Türkiye ile ilgili hazırlık çalışma belgelerini, Büyük-Britanya-Hükü-.. ··· -· 

meti'nln resmi yayınlarından olan "Documents on British Foreing Policy 1919-1939 First Series 

cilt: VII ve cilt VIII" (79) adlı belgelerden Mümtaz Soysal'ın önerisi ve Seha L. Meray'ın teşviki ile 
Osman Olcay Türkçeye çevirerek kazandırmıştır. Türkçeye çevrilen bu belgelerin özellikle 7. cildi 
incelendiQinde, Osmanlı Devleti'nin parçalanması için ne sinsi planlar düşünüldüQü kolayca görü-

lür. Özellikle lngiliz Başbakanı D. Uyod George ve Kedleston Kontu ve lngiliz Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon'un konuşmaları takip edildiQinde, savaşın da hazırlanmak istenen barışın da tümüyle Türk-
lerin yok olmasıa yönelik, bütün mali ve ekonomik kaynakların da emperyalist devletlerin paylaşı-

mını gerektiren planları ihtiva ettiQi gözlenir. 
Andlaşmanın hazırlık metinlerinde, Türkiye'ye yönelen kötü niyetin ve aynı zamanda müt

tefikler arası çıkar çatışmalarının en açık belgelerine mali hükümlerin, ekonomik sorunların ve ka
pitülasyonlar konusunun tartışıldıQı tutanaklarda rastlanmaktadır. 

75. Bkz.: Lenin, V.l.: Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Çeıı.: M. Ardos, s.: 151, Sol. Y., Ank., 1969; Toker, MeUn: Orak /Ja 
çekiç Arasında Kalanlar, s.: 1 vd. Akis Y., Ank., 1973: Shub, 0avid: Har Yönüyle Lenin, Çev.: Vedat Günyol, s.: 126 
vd., Çan Y., 1st, 1977. Meram, Ali Kemal: Türle-Rus ilişkileri Tarihi, s.: 205 vd.; Burçak, R. Selim: Türl<-Rus-ngillz Mıı
nasebatlerl, (1791-1941), Aydınlık B. lst., 1946. 

76. Melek, A.g.e., s.: 11: Olcay, A.g.e., s.: XI 11-XIV. 
n. Olcay, A.g.e., s.: XIV. 
78. A.g.e., s.: XV-VI. 
79. Edlted By Rohan BuUer, M.A. {Fellow of Ali Souıs College Oxpord) and J.P.T. Buıy, M.A. (Fel1ow of Corpus Chrlstl 

College, Cambridge) London. Türkçe çevirisi: ·oıcay; Osman: Sevres Andlaşmasına Doğru, bkz.:dlpnot 72. 
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MalT hükümlerin dış görünümü, Osmanlı Devleti'ni ayakta tutacak, daha do(ırusu ayağa 

kalkabilecek hale getirecek önlemlerin alınması iste{li ise de, bu konudaki görüşmelerin en yüzey

sel incelenmesi bile, bunun altında yatan amaçların de{lişik olduğunu göstermeye yeter. 

Bilindi{li üzere Osmanlı -Oevleti'nin ilk borç alma ve borca alıştırılma işlemi, bu müttefik 

devletlerin Kırım Savaşı'ndaki katkıları döneminde başlamıştı. Çünkü Fransa ve lngiltere, Babıa

li'ye borç edinme yöntemlerini bu dönemde öQretmişlerdi. (80) Osmanlı Devletinin malf bakımdan 

batık duruma düşüşü ve Düyun-u Umumiye Yönetiminin kurulması ile Kırım Savaşı arasında ge

çen süre sadece 20 yıl idi. Osmanlı maliyesinin denetimini böylece ellerine geçiren Batılı kapitalist 

devletler, büyük yatırımlara başlamışlardır. Şimdi 1. Dünya Savaşı ile birlikte Almanya da aradan 

çıktı0ına göre, savaş sonrası düzeninin yeniden ele alınması gerekiyordu. Müttefik devletlerin 

amaçlarının ilki, Devletin yönetimine el koymaktır. Şöyle bir mantık yürütülmektedir: Türkler, kendi

lerine saygıları yüksek olan bir ulustur. Bağımsızlığa alışkındırlar. Onurlarına dokunulmadıkça al

datılabilirler. Hatta pohpohlanmaktan hoşlandıkları için, biçimsel tavizler verilerek kandırılabilirler. 

Bu durumda yapılacak şey, Türkiye yönetimine bir sömürge yönetimi gibi et koymamak, Türklerin 

kendi kendilerini yönettikleri kanısını sürdürmelerine imkan vermektir. Bu arada hatırlanmalı ki, 

Türkler, bir süredir, maliyelerinin başkalarınca yönetilmesine de alışmış bulunuyorlar. Nasıl olsa 
geleneksel olarak küçümsedikleri (81) para ve ticaret işlerinin yabancılar elinde olmasından pek 

gocunmazlar. Önemli olan, bu yönetimi, ş imdi art ı k eskisi gibi, özel kesimin temsilcisi otan Osman
lı Borcu (Düyun)'un, Osmanlı elinden alınıp, do{ırudan doQruya müttefik devlet temsilcilerinden 

oluşan bir kurula vermektir. işte, kurulacak olan maliye komisyonun görevi bu olacaktır. Görünüşte 

Osmanlı borcu yönetiminin biçim de{ıiştirmes i , aslında ise, yavaş yavaş, duyurmadan, devletin tü

münün yönetimine ele geçirme arac ı olan bu Maliye Komisyonunun görevlerinin saptanmasına 

ilişkin hükümlerin o luşmas ını, görüşmeler boyunca sürdürmektir. Görüşme tutanakları ola{ıan sey

rinde incelendi{linde, bu sinsi plan açıkça görülür. Örne{ıin Lord Curzon, bu planı ve Türkiye'nin 

mali denetimini üç basamaklı bir merdivene benzetir: ilk ve en önemsiz basamak Türk Hükümeti, 

ikinci basamak Türk Maliye Teftiş Kurulu, üçüncü ve en önemli basamak ise, Maliye Komisyo

nu'dur. {82} 

Güdülen başka bir amaç ta, Osmanlı borcu hisse senedi hamillerinin Avrupa para ve kre"' -· 
di piyasasındaki güçleri ile orantılı siyasal güçlerini de Müttefik Hükümetlerinin gücendirmemesini 

sa~lamaktır. Bu kaygının., lngiltere'den de çok, Fransa'da oldu(ıu, görüşmelerde açıkça ortaya çık
maktadır. Özellikle Osmanlı Borcunu ve Osmanlı Düyun-u Umumiye Yönetimini, örgüt olarak, ku

rulacak yeni Maliye Komisyonu içinde eritmek konusu, müttefikler arasında ciddi çekişmelere yol 

açmıştır. (83) 
Mali konunun bir başka yönü de savaş tazminatları konusudur. ilke olarak Osmanlı Dev

leti'nln savaş tazminatı ödeme gücü olmadıQı kabul edilmekle birlikte, özellikle lngiltere, savaşın 
Osmanlı cephesinde kendisine pek pahalıya mal oldu{ıunu ikide bir dile geürdi~i gibi,. işgal giderle

rini de ne yapıp yapıp, en geniş ölçüde Türklere yükleme çabası içindedir. Sonuçta .Osmanlı Dev

leti'nden koparılacak toprakların giderlerini bile Türklere ödetme yönündeki bu lngiliz girişimleri, 
zaman zaman ltalya'nın, hatta Fransa'nın bile duygularını rahatsız eder hale gelmiştir. 

80. Howard, Harry N.: The Partltion ofTurl<ey, s.: 47, Howard Fertg N.Y., 1966. (Olcay, A.g.e., s.: XXVll'den.) 
81. Bu düşüncenin felsefi ve toplum psikolojisi açılarından geniş bir tahlili için bkz.: Ülgener, Sabri: iktisadi Ç6zülmenin 

Ah/Ak ve Zihniyet Dünyası, Fikir ve Sanat Tarihi Boyu Akisleri ile Bir Portre Denemesi, s.: 176-208, Der Y ., lst., 1981; 
Aynı yazar: Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din lsıam, Tasavvuf ve Ç6zülme Devri iktisat Ahlıfü, s.: 47-118, Der Y., 
lst, 1981, Karşılaştırmak için bkz.: Weber, Max: Protestan Ahlakı ve Kapitallzm Ruhu, Çav.: Zeynep Aruoba, s.: 27 
vd., Hll Y., lst., 1985; Rodinson, Maxime: lslam ve Kapitalizm, çav.: Orhan Suda, s.: 29...,,d., HOr Y., (si., 1978; Nakvl, 
N. Haydar: Ekonomi ve Ahlak, Çav.: ilhan Kutluer, s.: 51 vd., insan Y., 1st, 1985. · 

82. Olcay, Osman: A.g.e., Bölüm: 1, Toplantı no: 48/2, s.: 203 vd. 
83. A.g.e., Bölüm: 11, Toplantı no: 77. 



76 

Azınlıklar da Konferanslar boyunca türlü başvurularla, savaş yıllarındaki yitiklerini, Os

manlı Devleti'nden tazminat yoluyla karşılamak yolunu tutmuşlardır. 

Tazminat almanın bir başka yolu da yenik tarafın mallarına el koymaktır. Bunun en tipik 

örneği, Osmanlı Devleti'nin birkaç parça gemiden oluşan donanması üzerinde yapı lan acımasız 
tartışmadır. Fransa ve ltalya'nın Türkleri bu kadarcık olsun deniz taşımacılığından yoksun kılacak 

birkaç parça geminin alınmasına karşı çıkmalarına rağmen, lngiltere, bu birkaç gemiyi ele geçir

mek konusunda sonuna kadar direnmiştir. (84) 

Büyük mali yatırımların korunması, yeni ayrıcalıklar elde edilmesi, kapitülasyonların diril

tilmesi, Sevres andlaşmasının başka mali amaçları arasında sayılabilir. Demiryolu, madenler, pet

rol ve ticaret üzerindeki savaşım, müttefikler arasında, belli başlı anlaşmazlık konuları olmuştur. 

Batılı sermaye çevrelerinin Osmanlı topraklarında Demiryollarını bir yatırım aracı olarak özet bir 

önemle benimsemeleri, hem gelir sağlama, hem de siyasal ve askeri amaçları gerçekleştirme gibi 

hesaplara dayanmaktadır. 

Yıllarca sonra, savaşların temelinde ve bunların sonuçları olan andlaşmalarda, karşımıza 

yine bir demiryolu ortaklıklarını, özellikle de Bağdat Demiryolu ortaklığı sorununu görmekteyiz. işin 

daha ilginç bir başka yönü de, devletlerin çıkar bölgesi ya da etki bölgesi olarak bu demiryollarını 

seçmiş olmalarıdır. (85) 

lngiltere, daha kurnaz ve ileri görüşlü davranarak, bugünün petrol yataklarına doğru, da

ha çok erken dönemlerde yönelmeye başlamışt ı r. Kuveyt'e 1899 yılında yerleşmesi bu ileri görü

şün örneklerinden sadece biridir. (86) 

Tüm bu girişimlerin kolay başarısı da elbette kapitülasyonlarda verilen haklara dayan

maktaydı. Savaşa g i rişle birlikte kapitü lasyonları n ilga edilm iş olması gerçeğini müttefikler kabule 

yanaşmıyorlar, bunu, bir oldu-bitti tertibi sayıyorlardı. 

Sevres Andlaşmasının hazı rlık çalışmaları olarak nitelenebilecek Konferansla_rda alınan 

mali kararlar ve andlaşma hazırlığ ı tasarılar bunlardan ibarettir. Tutanakların derinlemesine ince

lenmesi Emperyalist devletlerin örtülü amaçları hakkında araştırmacıya ayrıntılı bilgi verir. Görüş

melerin 12 Şubattan 11 Temmuz 1920 tarihine kadar süren toplam 5 aylık bölümleri, Osman Ok

yar'ın hazırladığı eserde derli toplu olarak, altı bölüm halinde ve 600 büyük sayfa halinde sunul- · -

muştur. 

3. Sevres Andlaşması ve Mali Hükümler: 

a. Andlaşmanın imzalanma Süreci: 
Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 191 S'de i mzalandığını belirtmiş ve maddeleri hakkında 

genel bir bilgi vermiştik. 

Bu mütarekeden sonra Barış antlaşması tasarısına Osmanlı Hükümeti Paris Barış Konfe

ransı'na sundu~u yazılı cevapta tasan hükümlerinin çok ağır olduğu, bu tasarı ile devletin en temel 

haklarının bile zedelendiği, varolma hakkının ortadan kaldırılmak istendiğ i , ulusların kendi yazgıla

rına egemen olmalarının temel ilke olduğu, koparılmak istenen vatan parçaları ve mali hükümlerle 

devletin köle kılınmak istedi~i iddialarında bulunmuştu. (87) Bu cevapta Babıali, Osmanlı hüküme-

84. A.g.e., BOium: 11, Toplantı no: 75/3, 78/1, 79. 
85. Earle, E. Mead: Ba~dat Demiryolu Savaşı, s.: 130 vd.; Ôzyüksel, Murat: Osmanlı-Alman ilişkilerinin Gelişim Sürecinde 

Anadolu ve Bağdat Demlryo/farı, s.: 193 vd. 
86. Dipnot 72'de verilen kaynaklara bkz. . 
87. Melin, o gOnkü gazeteler, Peyam-ı Sabah'ın 16 Temmuz 1336 (1920) tarihinden itibaren; yine Vakit Gazetesinde aynı 

tarihten itibaren Osmanlıca çevirisiyle yayınlanmıştır. Günümıiz Tür1<çesiyle çevirisi için bkz.: Meray, Seha Levi-0s
man Olcay: Osmanlı imparatorluğunun Çôküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr Andlaşması, ilgili Belgeler, s.: 7• 
30, AÜ SBF V., Ank., 19TT. 
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tinin, andlaşma gereği kendisine düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için, Os
manlı malt i şlerini denetlemekle görevli bir komisyonun kurulmasını kabul etmekte, komisyonun 
yetkisinin yasama ve yürütme güçlerinin yasal haklarına aykırı düşmeksizin geniş yetkilerle mü
cehhez olmasını da kabullenmekteydi. Anlaşmazlık haline çözüm için Milletler Cemiyeti'nin ha
kemliği önerilmekteydl. 

Yine aynı cevapta, komisyon ve yetkileri kabul edilirken, ekonomik ve mali kapitülasyon
ların yeniden kurulması reddedilmekteydi. (88) 

Müttefiklerin Osmanlı Devleti'nin cevabına tepkisi sert oldu. (89) Müttefikler, cevabi yazı

larında savaşın devamında ve kapsamında Osmanlı devletinin payının çok büyük olduğunu, bu 
nedenle sonuçlarına da katlanılması gerektiQlni bildirmişlerdir. 

Müttefiklerin Osmanlı hükümetinin düşüncelerine Ültimaton niteliğindeki bu kesin cevabı 
üzerine, Barış Andlaşması tasarısına karşı nasıl davranılacağı konusunda, 22 Temmuz 1920 Per
şembe günü, Yıldız Sarayı'nda, Padişah Sultan VI. Mehmed Vahidüddin başkanlığında bir yüce 
kurul (Meclis-i Ali) toplandı. Tevfik Paşa (Ayan Başkanı), Sadr-ı Esbak Ali Rıza Paşa, Sadr- ı sEs
bak Salih Paşa, Mustafa Sabri Efendi, Müşir Osman Paşa, Müşir Ömer Rüşdi Paşa, Abdurrahman 
Şeref Efendi, Seyyid Abdülkadir, Rıza Tevfik {filozof), Mustafa Asım Efendi, Abdülhak Hamit, Ferik 
Hamdi Paşa gibi isimlerin kat ı ldığı, bir buçuk saat süren toplantıda andlaşmanın kabulüne ve im
zalanmasına karar verildi. (90) 

Barış Andlaşması Türk Heyetinden Ayan üyesi Hadi Paşa, ayan üyesi Rıza Tevfik Bey ve 
Osmanlı Devleti'nin Bern'deki olağanüstü temsilcisi ve tam yetkili ortaelçisi Reşad Halis Beylerin 
de katılım ıyla, 10 Ağustos 1020 günü Serves'te imzalanmıştır. Peyam-, Sabah ve Vakit gibi ga
zetelerin 12 Ağustos 1920 günlü nüshasında matem günü olarak nitelenen başlıklarla verilen ha
berlerle halka duyurulan Andlaşmanı n duyurulduQu an, önceden belirlend iği üzere yas ilan edil
miş, tüm taşı tlar, bunun simgesi olarak 5 dakika durmuş, tüm Türk-lslam kurumları kapalı tutul-
muştur. (91) . · 

Anlaşma müttefik Devletler olarak bilinen, Britanya, Fransa, ltalya ve Japonya ile bunların 
müttefiki sayı lan Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Polonya, Romanya, Sırp-H ı rvat-Sloven 

devletleri, Çeke-Slovakya bir tarafta olmak-üzere, diğer yanda Türkiye ·olmak · üzer-e · 1-0- ·Ağustos----- --·---
1920 öğleden sonra saat 16.08'de imzalandı. (92) 

b. Andlaşmanın Genel içeriği: 
Andlaşmanın 1. Bölümü "Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) Misakı" metninden ibarettir 

ve 26 maddedir. (93) Bundan sonra, 27. maddeden itibaren, il. bölüm olarak adlandırılan metinde, 
Türkiye'nin sınırları çizitm iştir. 27. maddeden 36. maddeye kadarki bölümleri içeren bu bölümde 
sınırlar genel olarak çizilmiştir. 111. VI. bölümlerde, Siyasal hükümler, bu meyanda lstanbul, Boğaz
lar, Kürdistan, lzmir, Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Irak, Filistin, Hicaz, Mısır, Sudan, Kıbrıs, 
Fas, Tunus, Libya, Ege Adaları gibi bölgelerin statüleriyle uyruklar, azınlıklar, kara, deniz ve hava 

kuwetleri, okullar, eğitim kurumları, dernekler, emniyet teşkilatı, silahlar, cephane, gereçler, tahki
matlar, boğazların statüler!, savaş esirleri, mezarlıklar gibi konular ele alınmıştır. Bu bölümler, 

andlaşmanın 36-225. maddelerinde işlenmiştir. (94) 

88. Meray-olcay, A.g.e., s.: 29. 
89. Peyam-, Sabah, 21 Temmuz 1336 (1920); Vakit aynı tarihli n0shalar. (Meray-Olcay: A.g.e., s.: 31-34'den) 
90. Meray-Olcay, A.g.e., s.: 35-40. 
91. a.g.e., s.: 41. 
92. A.g.e., s.: 41-45. 
93. Meray-Olcay, A.g.e., s.: 47-56. 
94. a.g.e., s.: 61-113. 
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VII. Bölüm, yaptırımlar dlyebileceQimiz hükümleri içermekteir ki bu bölüm 226. maddeden 
230. maddeye kadar süregelen kısımlardır. 231. maddeden itibaren başlayan VIII. bölüm Mali hü
kümleri ihtiva etmektedir. Bu bölüm, 260. maddeye kadar sürmektedir. IX. Bölüm, Ekonomik hü
kümleri kapsamaktadır. 261. maddeden, 267. maddeye kadar yer alan bölümler, Ticaret ilişkilerini, 
269. maddeden 280. maddeye kadar yer alan maddeler Ticari andlaşmalan, 2B1. maddeden 286. 
maddeye kadar yer alan bölümler endüstri mülkiyetini, 287. maddeden itibaren mallar, haklar ve 
çıkarları, 304. maddeden 309. maddeye dek mahkeme kararları, zaman aşımları ve sözleşmeleri, 
31 O. maddeden itibaren ortaklıklar ve ayrıcalıkları, bundan sonraki bölüm ve maddeler ise, hava 
ulaşımı, limanlar, demiryolları, deniz ulaşımı konularını ele almakta andlaşma 433. madde ile ta
mamlanmaktadır. (95) 

c. Sevres Andlaşmasındaki Mali Hükümler ve Osmanlı Dış Borçları 
Daha önce belirttiQimiz gibi, Sevres Andlaşmasının 231. maddesini takip eden maddeler, 

mali konuları ihtiva etmektedir. 260. maddeye kadar devam eden bu maddelerde, genel olarak 
Osmanlı Dış Borçları üzerinde durulmuş, bunların kalan bölümlerinin nasıl ödeneceQ! konusunda 
çözümler getirilmiştir. 

ilkin, Osmanlı Devletinin savaşa katılmakla, Müttefik devletleri zarara soktuOu beyan edil· 
mekte, topraklarını n büyük bir kısmını kaybedece{ıi nazara alınarak tazminat isteminden IX. bö
lümde sayılan sınırlamalar çerçevesinde vazgeçilmekte, ancak, Osmanlı Devletinden de danışma 
oyu kullanabilen bir komiserin iştirak edebileceQi bir komisyon kurularak, Osmanlı Maliyesinin de
netleneceOi belirtilmektedir. 

Kurulacak Maliye komisyonu borçların ödenmesini amaçlayarak Türkiyenln gelir kaynak
larını kontrol altına alacak ve bu hususta gerekli önlemleri de alacaktır. Maliye Bakanlı{ıı tarafın
dan meclise sunulacak olan yıllık bütçeler, ilkin bu komisyona sunulacak, komisyonca uygun bulu
nacak bir biçimde Meclise sunulacaktı. Parlamento tarafından uygun bulunacak de~(şiklik, Maliye 
Komisyonu tarafından onaylanmadıkça yürürlü{ıe girmeyecekti. Yine bu komisyon, Türkiye'nin tüm 
mali yasa ve diOer mevzuatını denetleyecektir. Bu denetleme Maliye Komisyonu'nun doOrudan 
-buyru~u altında olacak. bu konuda atanacak müfettişlere Osmanlı hükümeti gerekli -kolayl~ı gös~ .. - - ·-·-· 
terecekti. (96) 

Maliye Komisyonu aynca, Osmanlı Düyun-u Umumiye Konseyi ve imparatorluk Bankası 
ile anlaşmış olarak, Türkiye'de para tedavülünü sa~lamakla yükümlü olacaktır. 

234. maddeye göre, Osmanlı Hükürneti, Maliye Kornisyonu'nun izni olmadıkça, hiçbir iç 
veya dış borçlanmaya giremeyecekti. 

236. maddede, Osmanlı Düyun-u Umumiyesi'nin faiz ve anapara ödemelerinin güvencesi 
olarak ayrılmış ya da verilmiş bulunan I sayılı ek'te sayılan gelirler dışındaki tüm kaynakları, Mali

ye Komisyonu denetleyecek ve yönetecekti. Bu kaynaklardan saQlanacak gelirlerle ilkin müttefikle
rin zararları giderilecek, Osmanlı Devletinin kişilere verdi~i zararlara ait tazminatlar yerine getirile
cekti. (97) 238. maddede, savaşa müttefik devletler karşısında katılmış devletlerin alacaklarının 
müttefik devletlere geçti~inin kabul edildi~i belirtilmektedir. 239. maddeye göre Maliye Komisyonu 
uygun bulmadıkça, Osmanlı Hükümeti kimseye yeni ayrıcalık vermeyecekti. 240. maddeye göre, 
Türkiye'den toprak almış bulunan devletler, bu topraklar üzerinde Osmanlı lmparatorlu{ıu ya da 
Hazine-i Hassa adına kütü~e yazılmış her çeşit malı ve mülkü parasız elde etmiş sayılacaklardı. 
Ancak, Türkiye'den toprak almış olan devletler, Osmanlı borçlarından kendi paylarına düşen bö-

95. A.g.e., s.: 113-184. 
96. Bkz.: SevresAndlaşması, madde: 231-232 (Meray-Olcay, Ag.e., s.: 114-115'den) 
97. A.g.e.,s.:115-116. 
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lümleri ödeyeceklerdi. 
242. maddede borçların kapsamı belirtilmiş, Düyun-u Umumiye'nin şimdiye dek Muhar

rem Kararnamesi'ne bağlı bölQmQ ile, sözleşmeye Ek:l'de belirtilecek borçların, bu kapsamda ol
duğu kabul edilecekti. 1 Kasım 1914'den önce yapılan borçlanmalarda, Türkiye'den ayrılan Balkan 

ve Asya'da yeni kurulan devletlere ait paylar, bu devletlere taksim edilecekti. 
243. madde, ödemelerin yıllık taksit biçimini saptamaktadır. 246. ·maddeye göre Osmanlı 

HükümeU, Muharrem Kararnamesi ile, onu izleyen kararnamelerdeki bütün haklarını, Maliye Ko
misyonu'na aktarmış sayılacaktı. Düyun-u Umumiye idaresi, lngiliz, Fransız ve ltalyan temsilcile
riyle imparatorluk, Osmanlı Bankası temsilcisinden kurulacak ve görevini eskiden olduğu gibi ya
pacaktır. Muharrem Kararnamesi ve diQer kararnamelerde kendisine verilen yetkilerle, görevini 
sürdürecektir. Yine eskiden olduğu gibi gelirlerini toplayıp, yönetecektir. Düyun yönetimince doğru
dan toplanan ve işletilen gelirler, kurulacak Maliye Komisyonu tarafından, tüm gelirlere teşmil edi
lip genişletilebilecek, bu durum, tüm illerde uygulamaya konulacak, Gümrük görevlileri Maliye Ko
misyonu tarafından atanacak, Gümrük yönetimi de komisyona karşı sorumlu bir genel müdürün 
yönetimi altına konulacaktır. Gümrük gelirleri tarifeleri de Maliye Komisyonu'nun uygun bulmasıyla 
değiştirilebilecektir. 

Düyun-u Umumye ldaresi'nin görev süresi sonunda, devam etmesi ya da yerine Maliye 
Komisyonu'nun getirilmesi konusunda, Fransa, lngiltere ve ltalya hükümetleri, hisse senedi sahip
lerine danışarak oy çokluQuyla karara varacaklardır. {98) 

Maliye Komisyonu 247 madeye göre, Türkiye'nin bütün gelirleri üzerine ipotek koymaya 
yetkili olacaktı. 248. maddeye göre Düyun-u Umumiye ldaresi'nin bütün taşınır ve taşınmaz malla
rı bu komisyonun yararlanma yetkisi altında olacaktı. 

250. maddeye göre, Osmanlı hükümeti, işgal altındaki bölgelerde bulunup ta Düyun-u 

Umumiye borçlarını n ödenmesi için gelirleri tahsis edilmiş yörelere ait borçları ödemek!e yükümlü 
olacak, ancak bu ödemeleri mali durumu ölçüsünde yapacaktı. 251. maddeye göre, 1. Dünya S~
vaşı boyunca Düyun idaresine ödenmesi gereken bütün borçlar gözden geçiri lecek, aksatılan ve 
ödenmeyen bütün gelirler, Osmanlı Hükümetl tarafından Düyun yönetimine ödenecektir. 

· .. Bunlardan ayrı olarak Türkiye, Almanya'dan ve ·di{ıer ülkelerden olan bütün-alacaklarını, - · - ------

253. ve 259. maddeler gere{lince, Müttefik devletlere aktarmakla yükümlü tutulmaktadır. Alman-
ya'nın savaş içinde andlaşmalarla ödemeyi taahhüt ettiği tüm para ve altınlar, Düyun-u Umumiye 
yönetiminin emrine verilecektir. 

Kurulacak Maliye Komisyonu'nunn görevi, müttefik devletlerin istekleri bitene ve Türki
ye'nln bütün dış borçları ödenene kadar devam edecektir. 

Ek: ll maddeleri, kurulacak Maliye Komisyonu'nun kuruluş ve yönetim tarzını belirlemek• 
tedir. Buna göre Komisyonun başkanlığı yıllık olarak Fransız, lngiliz ve ltalyan temsilciler tarafın
dan dönüşümlü olarak yürütülecektir. Çalışacak personelin konum ve ücretleri yine komisyon tara
fından saptanacak, Türkiye'de çalışanlar diplomasi ayrıcalıklarından yararlanacaklardı. Türkiye bu 
ajanlara her yeri görmek ve denetlemek konusunda yardımcı olacak, vergilerin denetiminin komis
yon tarafından yapılmasını sa~layacaktır. 

Sevres Antlaşmasının 258. ve müteakip maddeleri, Türk donanmasının ve gemilerin müt
tefiklere teslimiyle ilgilidir. (99) 

98. A.g.e., s.: 116-118. 
99. Bkz.: A.g.e., s.: 118-124; Melek, Kemal: A.g.e .. s.: 108; Baytok, Taner: lngiliz Belgeleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, ·s.: 

115-118, Başnur Mat, Ank., 1970; Eııans, L. : Türkiya'nin Paylaşılması. (1914·1924), Çav.: Tevfik Alanay, Milllyet Y., 
lst., 1972; KürkçüoQlu, Ömer: Türk-lng/1/z /Jişkilarl (1919-1926), s.: 20 vd., AÜ SBF Y., Ank., 1978. 
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Bütün bu mali hükümler, üzerinde düşünüldüOünde, Osmanlı Devletinin özgürlü~ünü ta
mamen kaldıracak nitelikteki yaptırımlarla doludur. Bu andlaşmaya imza koymuş bir devletin ba
QımsızlıOından deQil, varlıQından söz etmek mümkün olmayacaktır. 



111. BÖLÜM 

LOZAN ANOLAŞMASI DÖNEMiNDE OSMANLI DIŞ BORÇLAR! 

A. SEVRES SONRASI GELiŞMELER 

1. Sevres Sonrası ve Anadolu Hareketinin Başarısı Karşısında Batılı Devletler: 

Anadolu Hareketinin başarıya doOru yürümesi karşısında Serves Antlaşması'nı lstanbul 

Hükümeti'ne dikte ettiren müttefik devletler, iddia ve tutumları ayrılıklar gösteren iki kampa ayrıl

mışlardı. lngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiyenin vesayet altına alınmasını, Anado
lu'nun da Rum, Ermeni vb. yönetimine verilmesini isterlerken, Latin grubunu teşkil eden devletler 

ise, Yunan işgaline kuşku ile bakıyorlar, Türkiye'nin devamını istiyorlardı. Fransızlarla yapılan An

kara Andlaşması'nın sebeplerinden biri de bu anlayıştı. (1) 
Esasen Serves Andlaşması da Türkiye üzerinde söz söylemeye yetkisiz, baskı altında bir 

hükümetin taraf olarak imza attıQı bir antlaşma olduOu gibi, hukuken de yürürlüQe girmeyen bir 

protokol olarak kalmıştı. Zira Serves Barışı, murahhaslarca imza altına alındı!)ı halde, Osmanlı 

Devleti'nin iç hukuk kurallarına göre tasdik ve kabul edilmiş bir antlaşma olmamıştır. (2) iç hukuka 

göre And!aşmanın önce meclişte tartışılması ve Padişah tarafından da tasdik edilmesi gerekirdi. 

Oysa o dönemde meclis feshedilmiş ve yeni meclis te henüz teşekkül etmemişti. (3) Böylelikle 

sevres Antlaşmasına geçerliliQi olmayan bir antlaşma gözüyle bakmamız mümkündür. · 

Ancak lngiltere, Yunanistan'ın üstünlOOüne dayanan bir teori ile, Türkleri Avrupa'dan bü

tünüyle silmek, Anadolu'nun da stratejik ve ekonomik verimliliQi bulunan alanlarını Yunanlılar baş
ta olmak üzere azınlıklara peşkeş çekmek politikasını sonuna kadar sürdürdü; Avam kamarasın--

daki birkaç sosyalist mebus dışında, lngiliz kamuoyu ve basını Türkler aleyhine ittifak halindeydi. 

lngiliz Başbakanı Lloyd George şunları söylüyordu: 

"Akdeniz bizim için hayati bir menfaat arzediyor. Yunan milletinin dostluQuna itimadımız 

vardır. Bu dostluk, dünyanın bu kısmında bizim için esaslı bir unsurdur ... EQer Yunanistan kendi

sini savunmaktan aciz ise , eQer Kemal Paşa, duvarları dibinde gördüQünde derhal büyük kaleyi 

teslim ederse, bu memleket, kaderiyle ilgilenmemize !Ayık deQildir. Fakat Britanya lmparatorloQu 

için hayati olan prensipler ve bir siyaset üzerine antlaşmaları yırtmakta acele etmeyelim. "(4) 
Bu sözler, lnönü Zaferleri döneminde söylenmişti. lngiltere Yunanistan'dan hala güç ve 

hakimiyet bekliyor, Türkleri edebi esarete mahkOm edebilmenin şartlarını arıyordu. Ancak zaferle

rin Yunan taarruzunu durdurması sonrasındadır ki Londra'da bir Konferansın toplanması kararlaş- _ 

tırıldı. 

1. Sagay, Reşat: XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve M/1/etlerarası Önemi/ Meseleler, s. 
187, T.lş Bank. KQltOr Y., fsl, 1972, Evans, Laurance: Türkiye'nin Paylaşılması (1914- 1924), s, :265 vd. , Milllyet Y., 
lst.,1972. 

2. Crozat, Charles: Devletler Umumi Hukuku, c. ; 1 (Umumi Prensipler ve Tarihçe), Çev. : 'Edip F. Çelik ,s.:399, !.O.Hu-
kuk Fak. Y.,lst., 1950. . 

3. Mısıroğlu, Kadir: Lozan Zafer mi Hizmet m/7c.:I, s.:106, Sebil Y .,lst, 1971. 
4. Sagay, A.g.e.,s.:190-191. 
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2. Londra Konferansı : 

Londra Konferansı 21 şubat 1921 'de Saint James Şatosunda saat 16'da açılmıştı. Top
lantıda lnglltere, Fransa, ltalya ve Japonya müttefik devletler sıfatıyla bulunmakta!ardı. Konferan
sa Türkler de davet edilmişlerdi. Yalnız, çağrı lstanbul Hükümetine ya~ılmıştı. Bunun yanında 
T.8.M.M. hükümetini de görmemezlikten gelmemişler, Türk heyetinde, Mustafa Kemal'in veya uy
gun göreceği kişilerin de bulunmasını şart koşmuşlardı. bunun üzerine Sadrazam Tevfik Paşa, 27 
Ocak 1921 tarihli telgraf ile, M.kemal Paşa'ya murahhaslarını lstanbul'a göndermesini, bunların, 
lstanbul heyeti ile Londra'ya gideceklerini bildirmişti. 

B.M.M. 'nde Londra Konferansına delege gönderilip gönderilmemesi konusu hayli tartış

malara sebep olmuş, konferansa katılmamayı savunanlar, yunan ordusunun Anadolu'nun ortasın
da dururken, Londra'dan sonuç almamayaca{ıını belirtmişlerdi. Konferans Yunan ordusunu güç
lendirmek amacıyla, zaman kazanmaya yönelik bir tuzak ta olabilirdi. Katılmak taraflısı olanlar 
ise, orada en az ı ndan milli davanın anlatılabileceğini belirtiyorlar, delege gönderilmesinin yararlı 

olacağını savunuyorlardı. M. Kemal. Tevfik Paşa'ya, Türk milletinin yegane temsilcisinin B.M.M. 
Hükümeti olduğuna dair telgraflar çekerek, 20 ocak'ta kabul edilen 1921 Tarihli Teşkilat-, Esasiye 
Kanununun bir suretini de göndermişti. Aynı zamanda konferansa da bu mealde telgraf çekmiş 
fakat Konferansa iştirakin geçikmemesi için de zamanın D ı şiş le ri bakanı Bekir Sami (Kunduh) baş

kanlı~ı'nda bir heyeti Antalya ve ltalya üzerinden Londra'ya göndermişti. (5) 
Konferans 21 Şubat 1921 'den 11 Mart 1921 'e kadar devam etti. Konferansta lstanbul ve 

Ankara hükümetlerini temsil eden iki heyet, düşmanların umduğunun aksine, uyum içinde oldu. 23 
Şubatta ilk söz Tevfik Paşa'ya verildi~inde, kendisi, Türk ulusunun gerçek temsilcilerinin Anka
ra'dan gelen delegeler o ldu{ıunu söyleyerek, sözü Ankara delegesi Bekir Sami Bey'e bıraktı. Bekir 

Sami Bey'e verilen talimat, Misak-ı Milli'de ifadesini bulan sınırların tayini ve tam bağırpsız!ık dü
şüncesi idi. itilaf Devletleri ise, özünü Sevres Antlaşmasında bulan birtakım önerilerle gelmişlerdl. 

Yunanlılar ise batı lı devletlere, Sevres barış Antlaşmasının, türklere zorla kabul ettirilebileceğini 
anlatmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla Londra konferansı kesin bir sonuca ulaşmadan da~ıldı ve 
Yunanlılar da müttefiklerinin deste~iyle, Anadolu'da: yeni bir saldırıya ·geçtiler. - -- ·-- · · -- · -

Mustafa Kemal, esasen böyle bir sonucu bekliyordu, Çünkü, konferanstan bir barışın çık
masını beklemiyor, fakat bu vesile ile Misak-ı Mllli'nin dünyaya duyurulması amaçlıyor, yine Türk
lerin barıştan yana olmadıkları yolundaki batılı devletlerin propagandalarını etkisiz hale getiriyor
du. En önemli sonuç ise B.M.M. Hükümetinin uluslararası platformda tanınmış olmasıydı. 

Bekir Sami Bey, Londra Konferansı'nın bir sonuç vermeden daQılması üzerine, itilaf dev
letleriyle yaptıQı ikili görüşmelerin sonunda, bu devletlerle bazı konularda ayrı ayrı antlaşmalar im
zaladı. bu antlaşmaların yapılmasında en önemli faktör, daha önce, 1920 yazında Ruslarla yapı

lan görüşmelere katılması, bu devletle bir antlaşma yapmaktan ümidini kesmiş olmasıydı. (6) Di
ğer taraftan BMM'deki bazı üyeler, konferanstan eli boş dönmemesi yolunda Bekir Sami Bey'e tel
kinlerde bulunmuşlardı. 

Ancak Bekir Sami Bey'in kendi insiyatiflyle imzaladı(ıı bu antlaşmalar, karşılıklı eşitlik ve 

tam baQımsıztık ilkelerine ters düşmekteydi. Öme0in, lngilizlerle yaptı{ıı esirlerin değişmesine iliş
kin antlaşmaya göre, lngiliz esirlerinin tamamı serbest bırakılacak, buna karşılık lngilizler, Türk 

5. Bkz.:M.Kemal: Nutuk, c.:ll,s.::554-593; Gencer- Özel, A.g.e.,s.:133; Sagay, A.g.e.,s.:191; Bayur, Hikmet XX. Yüzyılda 
TDrklüOün Tarih ve Acun Siyasası Ozerindekl l=tkilerl, s.:189-199, TTK Y.,Ank., 1989; Mş!ak, Kemal :Doğu Sonınu ve 
Mrıtf Mücadelenin Dış Politlkası,s.:140-149, . 

6. Bu antlaşma, Moskova'da 16 Mart 1921 günü imzalanmıştır. Bkz.: Sosyal, lsmail: Tarihçeleri ve Açıklama/an ile Birlik· 
te Türkfye'nin Siyasal Antlaşma/an, c.:I (1920-1945),s.:27-38, TTK Y.,Ank., 1983; Ôkçün. A. Gündüz- A.A.Ôkçün: 
Türk Arıt/aşmaları Rehberi (1920 • 1973), s:7, AÜ SBF Y.,Ank., 1974; 
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esirleri arasında, Ermenilere ve lngilizlere kötü davrandı~ı iddia edilenleri serbest bırakmayacak
lardı. Bu, türk vatandaşları üzerinde yabancı devletlerin yargı yetkisini tanımak anlamına gelmek

teydi. Fransa ve italya ile yapılan sözleşmelere de ekonomik konularda bu devletlere yeni ayrıca

lıklar tanımaktaydı. Bu nedenlerle B.M.M. Hükümeti ve Meclis, yapılan bu antlaşmaları onaylama

dı. Bu arada Türk ordusu, il. lnönü savaşını kazanmıştı. Bekir Sami Bey, Hariciye VekilliQi'nden 

ayrıldı. Yeni Dışişleri Bakanı olarak Yusuf Kemal Bey (Tengirşek) seçildi. (7) 

3. Parls Konferansı 

Londra hükümeti yunan taaruzunu beklerken, siyasal alanda da büyük bir faliyet sergili

yordu. Bir yandan Yunanlılara destek verirken, dl~er taraftan, Türklerle anlaşma aşamasında olan 

Sovyet- Türk ilişkilerini bozmaya çalışıyordu. (8) Fakat gelişmeler, lngilizlerin aleyhine ceyeran 

ediyor, Türk ordusu Yunan karşısında kesin zaferler kazanıyor., Ankara hükümeti Sovyetlerle, Af

ganistanla münasebetler kuruyor, lngiltere'ye karşı Hind müslümanları arasında rahatsızlıklar 

oluşmaya başlıyor, nihayet Türkiye, Rusya ile 16 Mart 1921' de Moskova'da antlaşma imzalıyordu. 

(9) Di~er taraftan Fransa, Yunan egemenliğinin maceradan başka birşey olmadığını görmeye baş

lamış ve tek çarenin, lzmir ve Edirne'nin Türklere verilmesiyle birlikte, müstakil bir Türk devletinin 

tanınması gerektiQi fikrine sahip olmaya başlamıştı. (10) 
Fikrini yarı yarıya deQiştirmiş olan Lloyd George, Lord Curzon'u Paris'e göndermiş, Fran

sa Başkentinde müttefikler, yeni bir barışın yolunu aramaya başlamışlardı. 

22 Mart 1921 'de toplanan Paris Konferansı, üç müttefik devletin dışişleri bakanlarının işti

rakiyle oluşmuştu . 26 Mart günü Atina, lstanbul ve Ankara hükümetlirene iletilen barış şartlarına 

göre, Türkler Anadolu'yu alacaklar, Ermeni yurdu için Milletler Cemiyeti'nin devreye sokulması, ik

tisadi ve mali programlar için Sevres'e göre bazı yumuşatıcı şartların kabulü, Trakya'd~ bir takım 
toprakların daha Türklere verilmesi, padişahın gücünün yeniden tanınması, kapütilasyonların da 

bir takım kolaylaştırmalarla yeniden idameslni önermektelerdi. Ankara Hükümeti bu tekliflere lz

mit'te bir konferansın toplanması teklifiyle cevap verdi. (11) 

4. Moskova Antlaşması: 

Rusya'da ÇarltQın yıkılması ve Sovyet rejiminin kurulması neticesi Sovyetlerin itilaf dev

letleriyle barış yaparak savaştan çekildiQini daha önceki konularımızda yeri geldikçe anlatmıştık. 

Yeni Sovyet rejimi, yapısı itibariyle anti- emperyalist bir politika izlediğini savunuyor, rejim 

ihracı, Orta Asya Türklerinin sempatisini kazanmak, Türk devletlerinin Bolşeavikleştirilmesi, batılı 

devletlerin bo~azları işgalinin Ausyların sıcak denizlere inme politikasına ters düşeceQi korkusu gi

bi sebeplerden, Ankara hükümetine ters düşmeyen bir politika izledi. Esasen Orta Asya Türklerin

den gelen yardımların bir kısmını Anadolu'ya aktarmak suretiyle, Yunanlılara ve lngilizlere karşı 

7. Gencer•Ôzel, A.g.e.,s:134; M.Kemal: Nutuk, c.:11,s.:snvd.;Sagay, A.g.e.,s.: 191·195; Bayur,A.g.e.,s.:197•199; Melek, 
A.g.e.,s.:143-148; Göze, Ayferi: inkılap Tarihimiz ve Atatürk lıketeri, s.:123-126, Fakülteler Mat.,lst., 1984; Karal,E.Zl
ya:T.C. Tarihi (1918-1965),s.:103,MEBY., lst.,1974; Su, M.Kemil-A.Mumcu:Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi, 
s.:144, MEB Y.,lst.,1981; Ero~lu Hamza: Türl<lnkılap Tarihi,s.:237-240, MEBY. fst.,1982. 

8. Bkz.: Sagay, A.g.e.,s:199-200; Saray, Mahmet:Atatürk'Qn Sovyet Politikası, s.:67-68; Meram, Ali Kemal:Türk- Rus 
fllşkileri Tarihi, s.:232vd.; Kocabaş, Süleyman : Kuzey'den Gelen Tehdit Tarihte Türle• Rus Müça.de/95/, s.:399, Va
tan Y.,lst., 1989. 

9. M.Kema! :Nutuk, c.:ll,s.:579 vd.;Bayur, A.g.e.,s.:259 vd., Melek, Kama! :Ag.e.,s.:79 va'.;Sagay, A.g.e .. s.:200; . 
1 o. Sagay,A.g.e.,s.:200; Kocabaş, Süleyman: Paris'ln •oo~u Yolu'nda Yaptıkları Tarihte Türkler ve Fransızlar, s.:379 

vd.,Vatan Y., lst.,1990. 
11. Sagay,Ag.e.,s.:201-205; Kocabaş. A.g.e.,s.:379 vd. 
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verilen savaşa kısmen destek oldu. Anadolu hareketinin ilk günlerinde Moskova'ya sefir olarak ta• 
yin edilen M.Kemal'in Harbiye'den sınıf arkadaşı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ve daha sonra Rus
ya'ya gönderilen Bekir Sami, Yusuf kemal, Rıza Nur gibi delegeler, bir barış için zemin aradılar. 

Ruslar , batılı emparyalistler gibi, Ermenileri bir sorun olarak karşımıza çıkard ı kları gibi, 
çoQu kez de ikili politikalarla Anadolu temsilcilerini bir müddet oyaladılar. Ancak Ermenilere ve Yu
nanlılara karşı verilen başarılı savaşlardan sonradır ki, 16 Mart 1921 'de Sovyetler ve Türkiye ara
sında Moskova'da Moskova Antlaşması imzalanarak, Türk - Rus ilişkileri yeni bir safhaya girdi. Bu 
Andlaşmaya göre, her iki hükümetin anti emperyalist karakterleri dile getiriliyor, karşılıklı yardım 
vaad ediliyor ve Rusya ile Türkiye arasındaki doQu sınırı ile Nahçivan meseleleri çözüme baQlanı

yordu. (12) 

5. Ankara AntJaşması: 

Milli Mücadele döneminde Bolşevik Rusya'dan sonra Ankara Hükümeti ile iyi ilişkilere gi
ren büyük devletlerden ikincisi Fransa olmuş, Fransa'nın Yunan muzafteriyetinden umut kesmesi 
buna etken oldu{ıu gibi, Fransa'nın lngiltere'ye karşı tutumu da bunda rol oynamıştı. Fransa'nın 
Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istemesinin temel sebebi, mali yatırımlar ile, Türkiye'ye en fazla borç 
veren ülke o lması itibariyle, borçlarını kurtarmak istemesiydi. lstanbul hükümeti açıkça lngillz yan
lısı bir politika izliyor, Fransa hükümeti ise bo{ıazların lngiltereye kaptırılmamas ı için bundan rahat
sızlık duyuyordu. Suriye'deki Fransız yüksek komiseri Georges Picot, memleketine dönerken S1-
vas'ta M.Kemal ile görüşmüş, M.Kemat'in Urfa, Maraş ve Antep'in Mondros hükümlerine aykırı şe
kilde işgal ed i ldiı'.li ve boşaltılması gerekti{ıi fikrine karşı , bu illerin iade edilebilece~ini ima etmi şti. 

(13) 
Fransız lar Londra Konferansı'na önem vermişler, ancak Ankara Hükümeti'nin ?naylama

dıQı Bekir Sami Bey'in yaptı{ı ı antlaşmalar üzerine Ankara'ya gayri resmi olarak Franklin Bouillon'u 
göndermişlerdi. 9 Haziran 1921 'de Ankara'ya gelen Bouillon Ankara'da Fevzi Paşa, Y.Kemal (Ten
girşek) ve M.Kemal ile iki hafta süren görüşmeler yaptı. Bu tür çalışmalar sonucu, 20 Ekim 1921 
tarihinde, Fransa ile Ankara H Okümeti arasında-Ankara Antlaşması I mzalandı. ·Antlaşmaya -göre-- -- -·- · · · -· · · 
iki taraf arasındaki harp hali son bulacak, esirler karşılıklı olarak takas edilecek, Fransız kuwetleri 
tespit edilen Güney Anadolu hatlarının güneyine çekilecek, Hatay için müstakil idare tesis oluna-
cak, Caber Kalesi Türk Topraı:)ı tanınacak, Ba{ıdat demiryolunun işgal bölgeleri Fransızlara devre-
dilecek, ancak Fransızlar Türklere taşımada kolaylıklar tanıyacaktı. (14) 

12. Geniş bilgi için bkz.: Kocabaş, Süleyman:Kuzey'den Gelen Tahdit Tarih'te Tür/< Rus Mücade/es(s.:399 vd.; Meram, 
A.g.e.,s.:251 vd., Sagay,A.g.e.,s.:210-214; Cebesoy, Ali Fuat: Moskova Hatıra/an , Vatan Neş.,lst., 1956; Kurat, Ak
des Nimet :Türkiye ve Rusya,s.:258 vd., Melek,Ag.e.,s.:69-77; Antlaşma için: Düstur, 111. Tertlp,c.:11, s.:102; Sosyal, 
lsmail: A.g.e.,s.:5-17; Aralof, A.g.e.,s.: 74-82; Armao{ılu, Fehlr:20. Yüzyıl Siyası Tarihi, s.: 163-171, iş 
Bank.Y.,Ank., 1984; Belen, Fahri:TCırk Kurtuluş Savaşı, s.:306-308; Tansal,A.g.a.,s.:60-77; Saray, M.: Atatürk'ün Sav
yet Polltikası,s.:67-73; Nur, Rıza: Hayat ve Hatıratım,c.:111,s.:680 vd.,Allında~ Y.,lst., 1968. 

13. Melek, A.g.e.,s.:90-91; Tansel,A.g.e.,c.:ll,s.:218-219. 
14. Sagay,A.g.e.,s.:205-210; Nutuk,c.:ll,s.:624 vd.,Tengirşek,Y.Kemal : Vatan Hizmetinde, s.:238 vd., Kültür 

B.Y.,Ank.,1981; ·Kocabaş, Süleyman: Paris'ln "DoDu Yolu"nda Yaptıkları Tarihte Türkler ve Fransızlar,s. :384-389; 
TansaJ,A.g.e.,s.: A.g.e .. c.:JV.s.:47 vd. 
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B. LOZAN KONFERANSl'NIN TOPLANMASI 

1. Konferansı Hazırlayan Etkenler: 

Batılı ülkelerin desteğine dayalı Yunan Harekatı Sakarya'da yenilgeye u{ırayınca, batılı 
devletler, bu kez son olarak diplomatik bir taaruzla Türk ulusunu masaya ça{ıırarak şansını dene
mek istemişti. Türkleri barış masasına çaQı rmamak, eldeki imkanların da kaybına vesile olabilirdi. 
Bu nedenle gerekli temaslar sa{ılanarak, murahhaslar 2 Ekim 1922'de Mudanya'ya hareket etmiş
ler, Konferans' ta 3 Ekim ~ 922'de öQleden sonra açılmıştı. 

Boğazları bırakmamak kararında olan lngiltere, Türk ordusunun boQazlara yönelmesiyle 
birlikte sömürgelerden asker istemiş, Türklerle savaşa karar vermişti. Ancak Başbakan Lloyd 
George'un bu fikirleri ne lngiltere kamuoyunda ne de müttefikleri Fransa ve ltalya'da revaç bulmu
yordu. Sovyetler rejimi de boQazın savunması ve lngilizlere bırakılmaması konusunda Türklere 
her türlü deste{ı i vaad etmişti. Bu şartlar altında Türklerle ateşkes ve barışın zorunluluk oldu!:)unu 
idrak eden lngiltere, lstanbul'un, Trakya'nın Türklere geri verilmesi konusunda ayakları yere de{ıer 
bir politika izlemeye başlamıştı. 

Türk heyeti olarak ismet Paşa başkanlı{ıı nda komutanların iştirak ettiQi Mudanya mütare
kesine, lngiltere Fransa ve ltalya'nm lstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanları katı ldılar. ismet Pa
şa'nın doğu Trakya 'nın hemen boşaltılması konusundaki ültimatomu üzerine konferans 5 Ekimde 
çıkmaza girdi. itilaf devletleri temsilcileri hükümetlerinden dr~ktif almak üzere lstanbul'a geri dön
düler. Bu defa Batı Cephesi kumandanlıQı Türk ordusuna BoQazlar yönünde ileri hareket emrini 
verdi. Ortaya çıkan gergin durum, Fransa'nın arabuluculuQu ile ve temsilcilerin 6 Ekim'de Mudan
ya'ya geri dönmeleriyle giderildi. 7 Ekim'de tekrar başlayan görüşmeler sonunda 11 Ekim 1922'de 
Mudanya mütarekesi (ateşkesi) imzalandı . Ateşkesi imzalamadan ayrılan Yunan delegeleri , lngil
tere'nin baskısıyla bilahare ateşkese imza koymak zorunda kaldılar. 

Ateşkese göre Yunanl ılar 15 gün içinde Trakyayı boşaltacaklar, bölgeye gidecek itilaf 
kuwetleri de Trakyayı en geç 30 gün içinde Türk yönetimine teslim edeceklerdi. Barış. yapılarıa -------· --· · 
dek Türkiye bölgede 8.000. Jandarma bulundurabilcekti. itilaf devletlerinin kuwetleri, barış yapıla-
na dek, bo9azlyar bölgesinde kalabilecekti. (15) 

2- Konferansın Başlaması: 

Lozan Konferansı Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki, iktisadi, malT açılardan , temelini ku
ran, sınırlarını belirleyen uluslararası antlaşmalardır, dersek, mübalağa etmiş olmayız. 

Yine bu antlaşma, Osmanlı lmparatorluQu'nu sona erdirmiştir. Üç kıtaya yayılmış topraQı, 
denizi, malı mülkü, hukuku, alaca0ı ve daha önemlisi borçlarıyla Osmanlı lmparatorluQu, bu ant
laşma ile tarihe gömülmüş, defteri kapatılmıştır. 

Lozanla birlikte yeni Türk devleti tarih sahnesine çıkmış, Anadolu'da emperyalistlere karşı 
verilen mücadele, Lozan ile noktalanmış, ulusal sınırlar, Osmanlı borçlarının tasviye ve düzenlen

me işlemleri, bu antlaşma ile gerçekleştirilmiştir. 
9 Eylül 1922'de Türk Ordularının lzmir'e girişi, arkasından bo{)azların ve lstanbul'un geri 

alınması sorunu gündeme gelince 23 Eylül'de itilaf devletleri Türk Hükümetine ortak bir nota ver

mişler B.M.M. Hükümeti'ni Venedik veya bir başka yerde toplanacak barış konferansına ça~ırdılar. 

15. Tansel,A.g.e.,c.:IV,s.:211 vd.; Sagay, Ag.e.,s.:222 vd.· 
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konferansa, lngiltere, ltalya ve Fransa'dan başka, Japonya, Romanya, Yugoslavya , Yunanistan'ın 
da katılacağını bildirmişler. (16) 

Türkiye 4 Ekim'de müttefiklere vevap verdi. Konferans yeri olarak lzmir'i önerdi. Boğazlar 
meselesi dolayısıyla, Karadeniz'de kıyısı bulunan Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin 

de konferansa çaQrılmalarını istedi. (17) Bu arada 11 Ekim'de mudanya Mütarekesi ve Yunan or
dularının Meriç nehrine kadar doğu Trakya'yı boşaltmaları hükme bağlandı. 27 Ekim'de müttefik
ler, 4 Ekim tarihli Türk notasına cevap verdiler ve B.M.M. Hükümeti'ni lsviçre'nin Lozan Kentinde 
toplanacak barış konferansına delege göndermeye çağırdılar. Konferansın 13 Kasım 1922 günü 
açılacağını duyurdular. (18) 

8 .M.M. Hükümeti ça(ırıyı kabul etti ve delegelerini Lozan'a göndermeye karar verdi. Yine 
27 Ekim günü Garp Cephesi komutanı ismet Paşa, Dışişleri bakanlığına seçildi. 3 Kasım'da 
TBMM, barış konferansında Türkiyeyi temsi! edecek delegeleri belirledi. ismet Paşa Başdelege 
(Başmurahhas), Maliye Bakanı Hasan {Saka) Bey ikinci delege ve Sağlık Bakanı Rıza (Nur) Bey 
de üçüncü delege seçildiler. Ertesi gün yaklaşık kırk kişiden oluşan Türk delegasyonu Ankara'dan 

yola çıktı. Rıza Nur, Hatıratında bu delege seçim işini şöyle anlatır. 
"Konferansa davetliyiz. Murahhaslar tayin edilecek. Heyet•i Vekile bu iş için toplanacak. 

Heyet-i Vekile odasında M.Kemal'i bekliyoruz. Yusuf Kemal beni köşeye çekti. Doktor, Mustafa 
Kemal Fethi'yi reis yapacak. Sen herhalde murahhassın. Herkes bunda müttefik. Fakat Fethi'nin 
reisliğine tahammül edemezsin de{ı i l mi? Ben Hariyiciye vekiliyim, reislik benim hakk- ı tabiimdir. 
Sen benim intihabıma rey ver, başkaların ı da lehime kazan." dedi. Bu adam, unutkan desem, hafi
zası iyidir. Akılsız demek daha do{ıru ama aklı da iyidir. Ayol sen bana ne reislik davası yaptın. 
Rusya seferinde ensemde boza pişirdin. Sonra bilirim ki senin konferans idare edecek adam ol· 
madığını ben bilirim. Sonra bilirim ki senin konferans idare edecek inisiyatif nerede? Sen de kendi
ni bilirsin, ne hırs bu? ... 

Mustafa Kemal geldi, lctimaa başlandı . "Bu~ün sulh konferansına gidecek murahhasları-
mızı tayin edelim. " dedi. Derhal bir nefeslik zaman bile vermeden, Yusuf Kemal "Reis Rauf bey 
olsun" dedi. Mustafa Kemal azaya birer birer sordu, kabul ettiler. Ha dernek ki Fethi'yi reis yaptır
mamak için Yusuf Kemal emrivaki yapıyordu. Belki-Rauf ile bunu kararlaştırmışlardı-. - M.-Kemaı -.~1----. 
Ğer murahhas" dedi. Beni söylediler, herkese birer birer sordu, kabul ettller. Yusuf Kemal intihap 
olunmadı. Müşavirlere geçtiler, ismet Paşa'yı askeri müşavir olarak tayin ettiler. Diğer birkaç mü
şaviri de tayin ettller. "Katip" dendi. Derhal Yusuf Kemal: "Reşid Saffet" dedi. O da kabul edildi. 
Mesala de oldu bitti, celse dağıldı. 

Ben bu intihaba kanaat edemedim. Yusuf Kemal'in riyasetine de{ıil, murahhaslığına bile 
bile razı de{ıildim. Tabansız, sinirsiz, inisiyatif akl-ı selimden mahrum bu adamın, birşey yapama

yacağına kaniim. Lozan, Moskova muahedesi gibi değil. Adeta bütün Avrupa düşman olarak kar· 
şımıza çıkacak. Kimbilir nice mühim diplomatlar, alimler, mütehassılar gelecek. Bunlar ile başa 
çıkmak kolay i ş değil. Lozan'da Yunanlılarla ettiğimiz askeri harpten mütiş diplomatik bir harp ola
cak. Yusuf Kemal Rauf'u teklif etmekle, kendisi intihap olunamadı. A'la, fakat Rauf'u da bizzat gö
rüp öğrenmişim. (19) Cahil, zekası basit, idaresiz bir adam. Hem de hiçbir şeyi mertçe yapmıyor. 
Şimdiye kadar hangi işte bulunmuş ise, ağzına yüzüne bulaştırmış, bir defa diplomatik işte, yani 
Mondros mütarekesinde bulunmuş, kendini dolaba koymuşlar. Bunu kendisine evelce "Yahu Rauf 

16. Kocatürk,Utkan: Atatürk ve T.C. Tarihi Kronolojisi, s.:348-349, TTK Y.,Ank., 1988. 
17. A.g.e.,s.:353; Türkiye Cumhuriyeti Gizli Celse Zabıt/an ,c.:111, s.:860-872. T.lş Bank. Y.,Ank .• 1985. 
18. B.M.M. Zabıt Cerideleri, Devre:l,c.:24,s.:221; Sagay, A.g.e.,s.:222 vd.; Kocatürk,A.g.e.,s.:359; M.Kemal: Nutuk, c.:11, 

s.:379 vd.; Bıyıkoğlu, Tevfik: Trakya'da Milli Mücadele, c.:I, s.:465, lst., 1955. · 
19. Rauf (Orbay) Bey o sırada Başbakandır. Rauf Bey için bla.:Kutay, Cemal: Osmanlı'dan Cumhuriyete Yüzyılımızda bi 

insanımız Hüseyin Rauf Orbay(1881-1964), 5 cilt, Kazancı Y.,lst,1992. · · · · · · 
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bey o müterakeyi hele yedinci maddeyi nasıl imzaladın?" diye sormuştum. Bana:"Namussuz lngi

lizler beni aldattılar. Söz verdilerdi, tutmadılar. "diye anlatmıştı. Amiral Galtrophe'a yalancı, namus

suz diye küfretmişti. Diplomasi, zaten aldatmaktır. Niye namussuz olsunlar? Böyle deQil, sen ken

din dirayetsizsin. Hem daha birşey var. Rauf Abaza. Abaza gayreti güttOQünü gözlerimle gördüm. 

Türküm bu işini görecek bir Türk yok mu? Türkler bu kadar kabiliyetsiz mi de bir abaza böyle mü

him bir işin başında bulunacak. Bunu hele asla hazmedemedim. Vekillerin bir kısmı gitti. Üç, dört 

kişi kaldık. Herkes gitmiş, ben bakıyorum; Mustafa Kemal de kalktı gidiyor. Halbuki onunla yalnız 

konuşmak istiyordum. Kapının yanında kenara çekip, kenara ald ı m. Heyecan ve şiddet içinde de

dim ki: "Paşa. artık hiç deQerli bir Türk yok mudur ki, bir abaza böyle mühim bir mevkie tayin edil

di. Böyle bir şeref bir abazanın mı olacak? Hala. Türk tahkir mi edilecek? ... 

Durdu, durdu; "Hakkın var. Ben bu işi düzeltirim. Kimi yapalım ama?u dedi. "ismet hepsin

den münasiptir, bir Türktür" dedim. M.Kemal: "Peki, ben bu işi düzeltirim." dedi. Ayrıldık. Mustafa 

Kemal gitti. Bir gün Sonra Yusuf Kemal'e "istifa et, ismet Hariciye Vekil! olacaktır. " diye bir telgraf 

çekmiş. Yusuf Kemal istifa etti. Mecliste hariciye vekili intihap edilecek. ikinci grup, lsmet'I intihap 

etmek istemedi. Kara Vasıf grupları namına hariciye vekilliOini bana teklff etti. .. Neyse, ismet pek 

güçlükle hariciye vekili oldu. Bu sefer Mustafa Kemal, Heyet-i Vekile'yi topladı. Sanki önce Heyet-i 

Murahhası hiç intihap edilmemiş gibi "Ee ... Konferansa gidecek murahhasları intihap edelim. "dedi. 

Bu adam yaman adamdı r. Ben olsam, ben de~il kim olsa, böyle söyleyemezdi. Herkes durdu, o 

devam etti: "ismet Hariciye Vekilidir. O reis olmalıd ı r. "dedi. "Hayhay" dediler. Rauf'a baktım, kıp

kırmızı oldu. Sonra "diQer murahhas?" dedi. " Rıza Nur" dediler. Yine "Bir maliye mütehassısı 

ıa.zım "dedi ve Hasan Bey'i ileri sürdü. Kabul ettiler. Mütehassısları, katibini yine eski gibi ibka etti

ler." 

Rauf Orbay da hatıralarında delege seçim işinden şöyle bahseder: 

"Lozan'a gidecek murahhaslar heyetimize benim başkanlık etmemi istiyorlardı. Ben ise, 

karşımıza gelecek olan devletlerin murahhas heyetlerine Hariciye vekilleri başkanlı_k ettiQinden, bi

zim de bu işi Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal Beyi memur etmemizi muvafık buluyordum. Fakat, 

Yusuf Kemal Bey, başkan olarak gittiQim taktirde bana refakat edebileceQini ileri sürerek, bu vazi-
feyi kabul etmedi. Bunun üzerine ben, Mustafa Kemal Paşa'ya, Heyet başkanlı{JHçin k,met- Pa-----· --- --- · - -- -

şa'yı tavsiye ettim. "Mudanya konferansını muvaffakiyetıe idare ederek, matlup olan neticeye ulaş-

tırabildlQI için, Sulh müzakerelerine de O'nun gitmesi münasip olur.• dedim. Bu teklifim üzerine, 

"yapabilir mi, yapamaz mı?" münakaşaları oldu. Bence yapılmacak birşey yoktu. zira sulh esasla-

rımız zaten mal um olduQu gibi, Lozan'da ileri sürüp müdef aa edece!}imiz meselelerin hepsini, çok 

evelden Hariciye Vekaletindeki, yetkili uzmanlar, uzun uzun boylu çalışarak teferruatıyla hazırla

yıpdosyalar halinde tespit etmiş bulunuyorlardı. Bundan başka Rıza Nur, Hasan Saka Beyler gibi 

deQerıı elemanlarla takviye edilmiş olmasına ra~men, murahhas heyeti, daimi surette temasta bu-

lunacaQı Ankara'dan, verilecek talimattan da istifade edekti. 

Nitekim öyle olmuştu. Yusuf Kemal Bey'in rahatsızlıQı sebebiyle istifası üzerine, Hariciye 

vekaletine getirilen ismet Paşa, Murahhas heyeti başkanı olarak Lozan'a gidince, müzakereler es

nasında ne suretle olursa olsun, müşkülata maruz kaldıQı anlarda, Hükümet reisi olarak benden, 

mütalaa ve fikir sorar, ben de vekil arkadaşlarla, ekseriye M.Kemal Paşa ile de iştişare ederek, 

kendisine takip edeceQi hattı hareketi bildirirdim. (20) 

M. Kemal ise Nutuk 'ta aynı konu için şunlan anlatır. 

a ••• Bir taraftan da icra vekilleri heyetinde, Mecliste, Encümenlerde, Sulh könferansına 

20. Nur,Rıza:Hayat ve Hatıratım ,c.:lll,s.:961-963; Orbay, Rauf: Cehennem de~irmeni Siyasi Hatıralarım, c.:ll,s.:11·6, 
Emre Y.,lsl,1993; Kutay, Cemal: Osmanlıdan Cumhuriyete YDzyı/ımızda Bir insanımız Hüseyin Rauf Orbay (1981· 
1964) ,c.;Jll,s.:397-398, Kazancı Y.,lst., 1992. 
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gönderilecek heyet-i murahhasa, mevzubahis oluyordu. Vekiller Heyeti Reisi Rauf Bey, Hariciye 
vekili Yusuf Kemal Bey, ve Sıhhiye Vekili bulunan Rıza Nur Bey gidecek heyeti murahhasanın, ta
bii azası gibi görülüyordu. Ben, henüz bu hususta kat'! kanaat ve kararımı tesbit etmemiştim. An
cak Rauf Bey'in taht-, riyasetinde bulunacak heyetin bizim için hayati olan meselede muvaffak ola
caQına emin olamıyordum. Rauf Bey'in de kendini zayıf görmekte olduQunu hissediyordum. Müşa
vir olarak ismet Paşa'nın kendisine terfikini (yoidaşlıQını) teklif etti. Bu teklife dermeyan ettiQim mü
talaada ismet Paşa'dan müşavir olarak edilecek istifade mahduttur. ismet Paşa reis olursa, azami 
istifade temin olunacaQına kaniim, dedim. Bu nokta üzerinde fazla görüşülmedi. Ondan sonra, Ra
uf Bey, heyeti murahhasa meselesinde, başladıkları terkip ve teşkillere devam ettiler. Ben, buna 
ehemmiyet verir görünmedim. Mudanya Konferansı hitam bulmuştu. ismet Paşa ve Erkan-ı Harbi
ye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Bursa'da bulunuyorlardı. Kendileriyle görüşmek üzere Bursa'ya 
gittim. Beraberimde Müdafaa-i Milliye vekili KAzım Paşa vardı. Şarkta aleyhindeki fikri ve fiili teza
hürattan dolayı, ifay-ı vazifeye imkAn göremedi0inden Ankara'ya gelmeye mecbur olan Kazım Ka
rabekir Paşa'yı ve lstanbul'da kendisine vazife vermek üzere de Refet Paşa'y ı birlikte götürdüm. 
Bursa'da kaldı0ım günler zarfında Refet Paşa'yı malum olduğu vechile lstanbul'a gönderdim. Is
met Paşa'yı da, Heyet- i murahhasa riyaseti vazifesini ifa edebilip, edemeyeceQini, mevcut bunca 

malumatıma rağmen bir daha tetkik ettim. Mudanya konferansını nasıl idare ettiQini teferruatıyla 
anlamaya çalışt ı m. ismet Paşa'nın Heyet-i murahhasa reisi olması için daha ewel Hariciye vekili 
olmasını münasip gördüm. Bunu temin için doğrudan doğruya Hariciye vekili Yusuf Kemal Bey'e 
hususi ve mahrem olarak yazdı0 ım bir şifre te lgrafımda kendisinin hariciye vekaletinden istifa et
mesini ve yerine ismet Paşa'nın intihabına bizzat delalet eylemesini rica ettim. 

Ankara'dan hareketimden ewel Yusuf Kemal Bey, bana, Heyet-i murahhasa Riyaseti va
zifesini en iyi ismet Paşa'nm yapabileceğ ini söylemişti. Yusuf Kemal Bey'den kendisine vuku bu-
lan lş"'arım ı hüsnü telakki ederek icabına tevessül ettiğ ine dair cevap aldım. . 

işte ondan sonra idi ki , ismet Paşa'ya emrivaki halinde, Hariciye Vekili olacaOını ve on
dan sonra da sulh konferansına Heyeti murahhasa reisi olarak gideceQini söyledim. Paşa, birden
bire mütehayyir ka ldı. Asker olduğundan bahsederek, beyan-ı itizar etti. En nihayet teklifimi bir 
emir telakki ederek mutavaat gösterdi. TekrarAnkara'ya-avdet ettim: Bu-esnada 2S-Teşrintevveı·--- - - -- ·

(Ekim) 1922'de itilaf Devletleri tarafından Lausanne'da inikad edecek olan sulh müzakeresine da-
vet olunduk. itilaf Devletleri, halA lstanbul'da bir hükümet tanımak istiyor ve onu bizimle beraber 
konferansa davet ediyordu. 

Bu müşterek davet keyfiyeti, saltanat-ı şahsiyenin lağvı muamelesini kat'I olarak intac etti. 

Filhakika 1 Teşrinisani (Kasım) 1922 tarihli Kanun mucibince hilafet ile saltanat birbirinden tefrik 
olundu. iki buçuk seneyi mütecaviz bir zamandan beri fiilen icrayı hükmeden saltanat~ı milliye te
yid olundu. Hilafet sarih bir hukuka malik olmaksızın bir müddet daha bırakıldı." (21) 

M.Kemal'in Nutuk'ta belirtti~! üzere itilaf Devletleri Lozan'a yalnız Ankara hükümetini de
ğil, lstanbul hükümet temsilcilerini de çağırmışlar, böylelikle tefrika ile amaçlarını daha kolay elde 
etme yolunu seçmişlerdi. 

Ankara hükümetinin buna cevabı ise kat'i ve sert oldu. 1 Kasım 1922 de Mecliste alınan 
"T.B.M. 'nin Hukuk-u Hakimiyet ve Hükümranının Mümessili Hakikisi oldu~una dair Heyet-i Umu
miye Kararı" ile saltanat hilafetten tefrik edilerek saltanatın lağvına karar verildi. (22) 

Lozan Yolculuğunu ismet paşa şöyle anlatmaktadır: 
"Ankara'dan 4 Kasım'da hareket ettik. Yolda köprüler atılmış. Tren, Ankara'dan lstanbul'a 

21 . M.Kemal: Nutuk, c.:ll,s.:681•683. 
22. Bkz.: T.B.M.M. Kanunlar Dergls , c.:l,s.:487; Yalçın, Bekir Sıtkı -ismet GônCılal: Atatürk inkılabı Kanunlar - Kara.rlaı 

Tamimler- bildiriler Belgeler- Gerekçe va Tutanaklanyla• ,s.:286-288 KCıltCır ve Turizm Bakanlığı Y.,Ank., 1984. 
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fasılasız gidemiyordu. Karaköy'den trenden indik. Otomobille Bilecik'e geldik, burada lstanbul'dan 
gelen hususi trene binerek yola devam ettik. Bütün yol boyunca büyük, heyecanlı törenlerle karşı"'. 
!anıp uğurlanarak lstanbul'a geldik. 

lstanbul'da iki gün kaldım. Refet Paşa'nın karargahı halinde bulunan Şark Mahfelinde mi

safir edildim. 
Bir akşam yemeğinde beyanat verdim. Bu beyanatımda, sulh arzumuzu, mukavelelere ri

ayetli olduğumuzu, bir an ewel neticeye varmak istediğimizi belirtiyordum. Mukavelelere riayetli 
olduğumuzu söylerken kastım, Fransızlarla yaptığ ımız Ankara itilaf Mukavelesi idi. Bu mukaveleye 
riayeti, bu fikri belirtmek istiyordum. Aynı zamanda umumi olarak, tafsilata girmeksizin hep 
B.M.Meclislnin yaptığı ve yapacağı mukaveleleri işaret ederek, umumi efkarı teskin etmeye çalışı
yordum. 

Ayın 8' inde lstanbul'dan Lozan'a hareket ettik. Sirkeci Garında yine büyük merasimle 
uğurlandık. 

Trenimiz, lsviçre'ye doğru yol atıyor. Bulgaristan'dan geçerken Bulgar Başvekili Stambo

liyski'nin trende olduğunu söylediler. Temas aradım. Stamboliyski benim vagonuma geldi. Yanın
da güzel Fransızca konuşan tercümanı vardı. Bir bulgar kızı. Bir de eski sefirlerden Strancep is
minde biri vardı. Stamboliyski bir i htilalciymiş. Çok içine dönük, az konuşan, ürkek bir sima, bir tip 
idi. Kendine Bulgaristan'ın ahvalini sordum. Çok güçlükten, perişanlıktan, felaketten bahsetti. 
Stamboliyski'ye cesaret verici sözler söyledim. Müttefiklerin çok tazyiki olup o lmadığını sordum. 
Çok şikayet etti. Hiç nefes ald ı rmad ı klarından bahsetti. Ne yapacaksın diye sordum. Hiçbirşey ya
pacak halimiz yok, dedi. Hiçbirşey yapacak halimiz yok demek olmaz, mutlaka kendi varlı~ınızı 
hissettirmelisiniz, hak sahibi olarak i şgal kuwetleri ile konuşacak bir tavır takınmalısınız, dedim. O 
hep başını sall ıyor ve mümkün deQH, mümkün deQil, diyordu. Stambollyski bezgin bir haldeydi. Bir 
müddet böyle konuştuk. Dikkatimi celbettl, Benimle konuşurken, özür dilercesine, biz siı;in gibi de
Qiliz diyor, bir yandan da durmadan etrafına bakıyor, vagonun içinde, dışında bizi dinleyen kimse 
olup olmadıQı nı merak ediyordu. Benim yanımda bu vaziyette bir müddet sıkıntı çektikten sonra 
Stamboiiyski ayrıldı, kendi vagonuna gitti. Bu suretle tamamiyle bitkin, perişan, ürkmüş bir başve-
kil görmüş oldum. 11 Kasım'da Lozan'a çıktık: O-zamana kadadsviçre·haldunda bitdiklerimiz-ş:urr-- - · - - -

dan ibaret: Muharebe esnasında bütün ekalliyetler lsviçre Muhitleri tamamiyle dolgun bir haldedir. 
Bu sebeple lsviçre'de umumi efkar, umumi temayül, Türkler için elverişli deQildir, deniyordu. Böyle 
bir ortam içine girmiş bulunuyorduk. 

lsviçre'ye gelir gelmez karşımıza çıkan ilk mesele, lsviçre'yi tamamlyle boş bulmamızdır. 
Müttefiklerden hiç kimse, hiçbir heyet, lsviçre'ye gelmemişti. Yalnız biz gitmiş bulunuyorduk. Bu
nun zahiri sebebi lsviçre'de ve lngiltere'de yeni seçimlere gidilmiş olmasıdır. O günler seçim gün

leri idi. lngiliz heyeti lngiltere'deki seçimler bittikten sonra gelebilecek ve konferans başlayacaktı. 
Ben lstanbul'da general Harrington ile görüşmüştüm. O bana birşey söylememişti. Gerek lstanbul' 
da gerek, lstanbul'dan ayırıldıktan sonra yolda veya herhangi bir yerde bana konferansın bize söy
lendiQi gibi ayın 13'ünde toplanmayacağını, bir hafta teehhür edeceğini bildirmişlerdi. Bu durum
dan çok sıkıldım. Gazetecileri topladım. Ewela bu boşluktan, kimsenin bulunmamasından şikayet 
ettim. Bizin ayın 13'ü için buraya çağırdılar. geldik, yoktular. E ... niçin yoksunuz? Bari onu söyleyin. 

Böyle bir hakaretin manasız olduğu kadar, haksızlığını ve dikkatsizliğini de belirtmiştim. Şikayetçi 
olarak lsviçre gazetelerine anlatmaya çalıştım. lsviçre gazeteleri, Türklerle ilk defa temas ediyor
lardı. Şikayetlerimizi biraz uzaktan, ihtiyat ile dinlemişlerdi. Tabii ve sade insanlar olarak bizimle 
temas etmekten, hiç olmazsa ürküntü duymamış bir halde yanımızdan ayrıfmışlardı."(23) 

23. lnönü, ismet Hatıralar, 2.Kitap,s.:48-50, Bilgi Y.,Ank.,1987. 
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lnönü anlatmaya devam ediyor. 
"lsviçre'li gazetecilerle yaptıQ ım basın toplantısından sonra otelde Sayın Ferit Tek'i bekli

yorum. Ferit Tek o zaman bizim Paris'te temsilcimizdi. Kendisinden havadis alacaktım. Bu esnada 
Lozan'daki Fransız konsolosu benimle görüşmek üzere otele geldi. Fransız sefirinin bu akşam be
ni görmek istediQini söyledi. O akşam Fransız sefiri ile görüştüm. Fransız hükümeti beni Paris'e 
davet ediyordu. "(24) · 

ismet Paşa bu daveti kabul eder. Paris'te görüştüQü Fransa Dışişleri Bakanı M.Poincare 
ile yaptıQı görüşmeleri telgrafla Ankara'ya rapor eder. Daha önce Stamboliyski ile yaptıQı görüş
meyi de tellemiştir. ismet Paşa Paris'te üç gün kalmıştır. 

"Poincare'ye, sulh olup olmaycaQını sordum. "Elbette olacak" dedi. Mösyö Poincare, sulh 
için sartların elverişli olduQunu, herkesin sulh arzusunda ve kararında olduQunu söylüyordu. Ko
nuşmamız böyle başladı. Ben sulh olmak için esaslı bir takım noktalar üzerinde aydınlanmak iste

diQimi belirttim, müsait davrandı. "(25) 
"Mösyö Poincare ile konuşmamızın asıl mühim noktasına, kapütilasyoniar meselesine 

geldim. O'na kapitülasyonları laQvettlQimizl söyledim, kapitülasyonların muahedede yeri olmaya
caktır, dedim. bu tarzda konuşmaya başladım. 

Bu mevzu, Türk aydınlarının eski ve aziz bir rüyası idi. Ve daha konferans başlamadan 
ewel her vatanperverin zihnine yer etmişti. Birinci Cihan Harbine girişimizde, müttefikimiz Alman
lara kapitülasyonların kalkmasını şart olarak konuşmuştuk. Almanlar, bu şarta diQer devletler ka
bul ettikleri taktirde razı olacakları nı söylemişlerdi. Yani,!. Cihan Harbine girişimiz bedeli olarak da
hi Almanlar kapitü lasyonların ilgasını mutlak surette ve kendi hesaplarına kabul etmemişlerdi. 

Serv muahedesinde kapitülasyonlar, Patrikanenin i mtiyazlarının artırılmas ı ve azınlı k haklarının 

lslam milletlere de teşmili suretiyle genişletilmişti. Görülüyor ki kapitü lasyonların kaldırı lmaması, 

Türkten başka yerli ve yabancı bütün unsurların müşterek davası idi. Bu davanın bizi~ lehimize 
çözülmesi kadar _muazzam, çetin ve zahmetli bir iş olarak karşımızda duruyordu. 

Gerek Mösyö Poincare ile yaptıQım bu konuşmada, gerek Lozan Kanferansı 'nda anladım 

ki, kapitülasyonlarla ilgili devletler, Türkiye'de bunun kaldırılmasının Çin'e kadar bütün şark millet-
lerini harekete geçireceQi endişesindeydiler. Bu-bakımdan- bütün dünyayt·saran·hakimiyetlerinde--·-···--.. -

bir rehne açıfacaQından ciddi surette sakınıyorlardı."(26) 
Anılarından da anlaşılacaQı üzere diQer devletlere ait delegelerin gecikmesi ismet Paşa 

ve Türk murahhaslarının hoşuna gitmemişti. Gazetecilere bir yandan vaziyeti izah ederken, diQer 
yandan da müttefiklere bir nota verdi. Müttefiklere gönderdiQi notada şöyle diyordu: 

"Sulh konferansının ictlmaı hakkında, Fransa, ingiltere, ltalya Hükümetleri tarafından 
T.B.M.M. Hükümetine resmen yapılan davet ve bu hususta alınıp verilen notalar üzerine konferan
sın açılış tarihi 13 kasım olarak kat'i surette kararlaştırıldıQı cihetle, Lozan'a muvasalat eden Türk 
murahhaslar heyetinin suret-! müşterekede takarrür eden yukarda yazılı tarihte müzakerata giriş
meye hazır oldu0unu zat-ı asilanelerine tebl!Q ile kesb-i şeref eylerim ... (27) 

Paris'ten gelen Ferit Tek ile görüşen ismet Paşa vaziyetin sanıldıQı gibi Ankara Hüküme
tinin bütünüyle aleyhine olmadıQını anlamış, bilahere Polncare ile görüşmeye karar vermişti. 

Ferit Bey, ismet Paşa ile görüştükten sonra ismet Paşa gazetecilere konferansın anlayış
la yürütüldüQü taktirde faydalı sonuçların ahnacaQını, kapitülasyonların kalmasını kimsenin iste
memesi gerekti~ini, Düyun-u umumiye meselesinin de mühim müzakerelere mevzu teşkil edece-

24. A.g.e.,s.:51. 
25. A.g.e.,s.:51 . 
26. A.g.e.,s.:53. . . 
27. Karacan, Ali Naci: Lozan Konferansı ve lsmt1t Paşa,s.:46, Türk lnkilap Tarihi Ens. Y.,Jst, 1843. 
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Qini zannetmediQini, çünkü Fransızlara olan borcumuzun hükümete deQil, esham hamili şahıslara 
olduQunu belirterekDyalnız belki şekilde bazı deQişiklikler yapılabilir." demişti. (28) 

Başmurahhas ismet Paşa'nın beyanatı bitince bir gazeteci Babıali'nin konferansa iştirak 
edip etmeyeceQini sormuş. ismet Paşa'mn buna cevabı ise kat'i olmuştu:~Babıa/i yoktur."(29) 

Gelmeyen diQer devletlerin delegeleri de gelmiş, nihayet Konferans 20 Kasım salı günü 
lsviçre'nin Lozan kentinin Mont Benan Gazinosu'nda açılmış, lsviç're Konfederasyonu Başkanı'nm 
açılış konuşmasından sonra lngiliz başmurahhası Lord Curzon kısa bir konuşma yapmış, arka

sından ismet Paşa'nın yaptıQı konuşma ile açılış töreni bitmiş, diQer günlü müzakereler Uşi Şato

sunda devam etmişti. (30) 

3. Lozan'a lştfrak Eden Türk Delegeler 

Lozan'a iştirak eden Türk Murahhaslarından ismet Paşa ile ikinci murahhas Rıza Nur ve 
üçüncü Murahhas olarak Hasan Saka'nın nasıl seçildiklerini önceki bahiste görmüştük. ismet Pa
şa murahhas seçilmek için önce Hariciye vekilllQine getirilmiş, sonra Başmurahhas seçilmişti. Rıza 
Nur o tarihte Umur-u Sıhhiye ve Muavenet-i lctimaiyye Vekili olarak, Hasan Saka Bey ise Trabzon 
mebusu ve Maliye Vekili olarak bulunmaktalardı. 

Müşavirler ise şu şahıslardan oluşmaktaydı: 
Münir Ertegün: Hayriciye Vekaleti Hukuk Müşaviri. 

Muhtar Çilli: Eski Nafia Vekaleti müsteşarı. 
Veli Saltık: Burdur mebusu. 
Zülfü Tigrel: Diyarbakı r mebusu. 
Zekai Apaydın: Adana mebusu. 
Celfil Bayar:_Sabık iktisat Vekili ve lzmir mebusu. 
Şefik Başman: Maliye Teftiş Heyeti Reisi. 
Seniyüddin Başak: lstanbul Evkaf Hukuk Müşaviri. 
Şevket Dogruer: Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Dairesi Müdürü. 
Tevfik Bıyıkoğlu: Kunnay Yarbay. 

Tahir Taner: Adliye Müsteşarı. 1st. Onv. Ceza Hukuku Profesörü. 
Nusret Meyta: Hariciye Vekaleti Siyai işler Müdürü. 
Zühtü inhan: Üniversite Profesörü. 

Fuat Agralı: Maliye Vekaleti Muhasebat Umum Müdürü. 

Mustafa şeref ôzkan: Eski nazırlardan. Burdur mebusu. 
Şükrü Kaya: Mülkiye müfettişi. 
Hamit Hasancan: Hilal-i Ahmer {Kızılay) ikinci reisi. 

Cavit Bey: (Dönme Cavit) Eski Maliye Nazırlarından. 
Hayim -Nahum: Yüksek Mühendis Mektebi Fransızca Muallimi 

{Sonra Mısı r Hahambaşısı) 

Baha Bey: Adliye Vekaleti Mezhep işleri Müdürü. 
MATBUAT MÜŞAViRLERi 
Ruşen Eşref Ünaydın: Muharrir. 
Yahya Kemal Bayatlı: Şair, Üniversite Profesörü. 

28. A.g.e.,s.:50. 
29. A.g.e.,s.:51. 
30. A.g.e.,s.:54-68. 
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UMUMi KATIP VE MÜŞAViR 
Reşit Saffet Atabinen: Mülga Şüray-ı Devlet Azası. 
MÜTERCiM 
Hüseyin Pektaş: Robert Kolej 2. Müdürü. 
KATiPLER 
Ali Türkgeldi: Hariciye Vekaleti memurlarından. 
Nihat Reşat Be/ger: Paris'te Matbuat mümessili (31) 

4. Maliyeci Türk Delegeler Üzerine: 

Lozan'a katılanların bir kısmı Lozan'dan önce ve sonra mühim mevkiler ihraz etmiş kişiler 
idi. Özellikle konumuz olan DüyOn-u Umumiye meselesinin Lozan'da ele alınması sırasında icra 
edilen görüşmeler, yapılan komisyon çalışmaları ve görev alan delegelerimizin faaliyetleri, başarı
lan, ihmalleri ve hatta ihanetleri konusunda karakterlerin kısa bir tahlillne girişmek istiyoruz. bu 
tahlilimizi daha çok belirtti{ıimiz üzere Maliye komisyonları çalışmalarında görev almış şahıslar 
hakkında yoOunlaştı raca{ıız. 

Bilindi~! üzere Hasan Saka Maliye meselelerinin mümessili olarak 3. murahhaslık göre
viyle seçilmiş ve gönderilmişti. Trabzon ileri gelenlerinden Saka-Zade Hafız Yunus Bey'in o{ılu Ha
san Saka, 1886 yılında Trabzon'da doQup, rüşdiye ve idadi mekteplerini Trabzon'da ikmal ettik
ten sonra mülkiyeyi ttpekiyi " derece ile bitirmiş, 1909'da Maarif nezareti namına Paris'e gönderil
miş, Paris Siyasi ilimler Mektebi'nden diploma afmış, dönüşte Mülkiye mektebi Ulüm-u iktisadiye 
Muallim Muavinli{ıine tayin o lunmuştu. 1913'te Satıştay {Divan- ı Muhasebat) mülazımlıQına, 
191 S'te Hazine-i Maliye Varidat Dairesi'ne, aynı yı l Hukuk Fakültesi iktisat Müderris Muavinliğine, 
1916'da Eskişehir Mıntıka Umur-u iktisadiye Müdürlü{ıü görevine tayin edildi. 

1919'da Trabzon mebusluQuna seçildi. Aynı zamanda iaşe Nezareti Heyet-r Teftişiyye 
MüdürlüQü'nü yürüttü. · 

Meclis'in kapatılması üzerine Ankara'ya gelip, T.B.M.M.'ne Trabzon mebusu olarak girdi. 
19 Mayıs 1921'de Maliye, 1922'de iktisat, 1924'te Ticaret Vekili oldu.1925'.te.tekrar.Maliye.V.ekfü ____ ------··---

oldu. 22 Nisan 1925'te zamanında çıkan bir kanunla Osmanlı Bankası imtiyaz müddeti 10 mart 
1935 tarihine kadar uzatı ldı. {32) 

Sel.inikli dönme ailelerden olan Tüccardan Recep Naim Efendinin oQlu olan Cavit Bey 
(33) l ttihatcıların meşhur Maliye Nazırı, aynı zamanda maliye teorisyenidir. 1876'da Selanik'te 
doğmuş, ilk tahsilini Şemsi Efendi Mektebinde yapmış, (34) lstanbul'da Mekteb-i Mülkiye'yi pekiyi 
derece ile bitirmiştir. Ziraat Bankası'nda muhasebeci, Maarif Nezaretinde istatistik Şubesinde me
mur olarak çalışmış, sonra Ayosofya Merkez Rüştiyesinde Riyaziye muallimi olmuş, 

Darülmuallimin sunüf-u aliyye llm-i Servet Usül-ü Maliye dersi muallimliği yapmış, .1902'de istifa 
etmiş, Selanikte aynı görevi yapmış, 1908 Temmuz ınkılabı ile lstanbul'a gelmiş, Mekteb-i Mülkiye 
llm-i iktisat ve istatistik dersleri muallimi olmuş, bilahare istifa edip, Selanik mebusu olmuş, 
1909'da Maliye Nazırlığı'na atanmıştır. 1911 'de istifa etmiş, 1914'te ikinci kez Maliye Nazırı olmuş-

31. Karacan, A.g.e.,s.:39; MısıroQlu, Kadir: Lozan Zafer mi Hezimet ml?c.: l,s.:233-235. Sayılanlar haricinde bir kısım 
kAtipler daha vardır. 

32. Pakalın, M.Zeki: Maliye Teşkilatı Tarihi, c.: IV,s.:425-445, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Y.,Ank., 1978, 
33. Dönmelik hakkında bkz.: Küçük, Abdurrahman: Dônmeler Tarihi, Rehber Y.,lsl, 1990; Gövsa, 1. Alaaddin: Sabata~ 

Sevi ve Dônmelik, lst., 1939; Gaiantl Avram: Türkler ve Yahudiler, 1st, 194 7; Aynı yazat: Türk Harsı ve Türk Yahucil
si, lsı., 1953; Tanyı.ı, Hikmet: Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, c.:I-11, Bilge Y., lst.,t.y. Cavit Bey'ln dönmeliği hak
kında bkz.: Pakalın, A.g.e.,c.:IV,s.:242; Küçük, A.g.e.,s.:471; 

34. M.Kemal'ln de ilk tahsilini bu okulda yaptıQını hatırlatalım. 
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tur. Fransa h0kümeti tarafından 1914'te başarıyla akdettiği malT mukaveleler dolayısıyla 1. rütbe 
Lejyon Donör ünvanıyla taltif olundu. 1. Cihan Harbi'nin başlamasıyla 1914'te tekrar istifa etti. 
1917'de 3. defa tekrar Maliye Nazırlığı'na getirildi. Mütakereyi müteakip Talat Paşa'nın istifası ile 
izzet Paşa Kabinesinde de Maliye nazırı oldu. 

Sonra Osmanlı Dayinler Vekilliğine getirildi. H.Cahit Yalçın'ı da bu göreve getirtti. (35) La
zan müzakerelerine katıldı. lzmir Suikastı sanığı olarak M.Kemal'in tensibiyle Divan-t Harb'e verildi 
ve 1926'da idam edildi. (36) 

Cavit Bey, maliye mesleğinden yetişmediği ve mektep mualimliğinden Maliye Nezareti'ne 
geldiği halde, zekası, hitabeti ve meslekte ihtisas sahiplerini koruması sayesinde tecrübesizliğini 
pek belli etmemiş, Maliye nazırlığını "ecnebi malını alıp satmakla i ştiğal eden simsar gibi" yönet
miş, bu zihniyet ise kendisini büyük hatalara ve bazı tenakuzlara düşürmüştür. (37) 

Daha sonra M. kemal döneminde çok sakınılan eksik bütçe siyasetini Türkiye'de ilk uy
gulayan Maliye Nazırı Cavit Bey'dir. (38) Hatta bunu formülleştirerek 1327 tarihli Bütçe Layihası
nın başına "Bütçe açığının terbiye-i faziletkarisi vardır" gibi garip bir cümle de yazdı. Gerçi o se

nenin Meclis-i Mebusan bütçe encümeni mazbatasında "Bütçe açıklarını istikrazla kapayanlar, 
lstikla.1-i ma.lTierinin tehdit ederler" diye itiraz edildiği halde, kendi nezaret dönemlerinede Fransız 
hayranı olarak bol bol istikrazlarda bulundu. Hükümetin Almanya yanında harbe girmesinden ra
hatsız olarak istifa etti. memleketin müstemleke olmasında etken olan kurumlardan Oüyun-u Umu
miye Meclisi Türk Dayinler Vekilliğine bütün tahsilat hamillerinin ittifakıyla seçilmiş o lması, Düyun 
mümessillerince ne derece sevilip sayıldığının bariz delilidir. Hatta kimilerine göre Lozan'a müşavir 
seçilmesi de bu takdirin eseri olabilir. Çünkü Lozan'a gitmeden ewel kimi çevrelerin epeyce ta'rizi
ne uğradığı gibi, gittikten sonra da hayli ta'rize uğramıştır. Hatta gitmesine imzadan ewel Gelibolu 
Mebusu Celal Nuri (ileri) Bey gazetesinde şiddetle itiraz etmiştir . 5 Ekim 1921 tarihli ileri Gazete-

si'nde Celal nuri Bey şunları söylüyordu. . 
"Son günlerde Tanin' in imzasız başmakalelerini okuyup ta Cavid Bey'in ne yapmak iste

diğini anlamamak kabil değild i . Cavit Bey haykırıyor ve Lozan'da benim fikir ve malumatımdan isti
fade ediniz diyordu. Nihayet kendini davet ettirdi. Fakat Maliye Nazırı iken memleke milyarlarca bir 
borçtan başka faydası dokunmayan Cavid Bey acaba Lozan'da Türklere nasıl hizmet edecektir? 
Şarabımıza su katmak suretiyle mi? Cavit Bey herçibatabat itilaf taraftarıdır. Fakat hamdolsun, Lo
zan'da maliye Vekili sabıkı Hasan Bey vardır. bu zat ise milli, mali işlerde Nuh der, peygamber de
mez. Biz bu iki zıt şahsiyetin Lozan'da birlikte nasıl çalışacağını bir türlü anlamıyoruz. (39) 

Toplam dört buçuk yıllık Maliye Nazırlığı döneminde 13 kez istikrazda bulunan Cevit Bey 
(40) ile Lozan'da onu frenleyeceği düşünülen Hasan (Saka) Bey'in Türkiye'nin dış borçları konu
sunda müttefiklere Türkiyeyi nasıl peşkeş çektiklerini ikinci murahhas Rıza Nur'un kaleminden iz

leyelim: 
uşimdi yalnız iktisadT meseleler (DüyQn-u Umumiye, gümrük, mevcut ecnebi Kumpanya

lar ilh .. ) Adli iş, karantina işi ve emsali var. Burada mühim bir mesele var, o da kapitülasyonlar. Bu 
devletten asırlardan beri silip geçiren ve ekserisi padişahların ocaktan caba ihsanlarından doğmuş 

35. Yalçın H.Cahit: Siyasal Anılar, Haz.: Rauf mutiuay,s.:162-165. 
36. Bkz.: Cavit Bey:' Meşrutiyet Devrine Alt Cavit Bey'ln Hatiraları', Tanin,3 A§ustos 1943- 22 Aralık 1946, lst.;Pakalın, 

A.g.e.,c.:IV,s.:237-242; Zürcher, Erle Jan: Milli Mücadele'de lttihatcılık, Çav.: Nüzhet Salihoğlu s.:270 vd., Ba§lam 
y.,. lst., 1987; Ennan, Azmi Nihat /zmir Su/kasti ve istiklal Mahkeme/eri, s.:182 vd, Temel Y.,t.y.,y.y.; Cavit Bey: ida
ma Beş kala (Hatıralar), Emre Y.,lst., 1994. 

37. Pakalın A.g.e.,s.:244. 
38. A.g.e.,s.:244; Eksik Bütçe için bkz.:Feyzio§lu, Bedii Necmeddln: Nazari. Tatbiki. Muka'yeseli Bütçe, s.:101 vd., F9r

mül Mat., lst., 1981 
39. Pakalın A.g.e.,s.:244-247. 
40. A.g.e.,s.:247-266. 
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olan bir bela. Bunlar, mali, iktisadi, adil ve sıhhi olarak üç nevi. bu rezaleti herçebatabad atmak la
zım. ismet Allah için Kapitülasyonları kaldırmak hususunda pek heyecanlı ve gayretli. bunlar için 
bizim müşavirlerden muhtelif encü_menler yaptık idi. Encümenlerden her birine bir meseleyi ver
dik. Hasan da başlarında, iki komisyonun işleri yürür olurken bu işlerde Frenklerin müşavir ve mü
tehassısları ile bizimkiler arasında müzakere edilerek yürüyordu. Fakat hemen de hiçbir şey neti
ceye iktiran edemedi. Şaşılacak şeydir. Ben hem kendi işimle yani ikinci' komisyonla hem de ls
met'e nutuk ve cevap hazırlamakla meşgulüm. Hem de fırsat buldukç bu ecnebilerdeki müşavirler 

ile görüşüyor, onlara talimat ve bilhassa cesaret veriyorum.Frenkler zavallıları pek hırpalıyorlar. 
Maneviyatları, cesaretleri kırılıyor. Sulh yapılmayacak, harp oluverecek diye korkuyorlar. Bu da 
mukavemetlerini kırıyor. Onları fedakarlık edip vermeye sevk ediyor. Görüyorum ki cesaret en lü
zumlu iş. Veriyorum. Gayrete geliyorlar. Bu sebeple bu vazifeyi unutmuyorum. 

Benim bu münasebetle temasım az. Vaktim yok. ismet benden ziyade u~raşıyor. bu iş ta
mamıyla ihtisas ve teknik işi. Ben anlamıyorum. Nitekim Gürzon ve di~er delegeler de anlamıyor. 
Her devlet heyeti bunlar için birçok mütehassıslar getirmişler. Biz de gittik. Hasan başlarında. Be
nim bildi~im, bunlara söyledi~im şeyler umumi şeylerdir. Tabii sade asker olan· ismet te bundan 
birşey anlamıyor. itiraf edeyim ki bizde bu sahada mütehassıs diyecek kimse yok. Frenklerin ise 
experleri mükemmel şeyler. 

Düşünüyorum da üçüncü komisyonda henüz hiçbir şey yapı lmamış olması sırf Hasan'ın 

cehalet, dirayetsizlik ve ahmaklığındand ı r. Ben bu kadar sersem, sonra müthiş ihmalci, intizamsız 

adam görmedim. Eğer Hasan dirayetli bir i olsaydı bunlar da diğer iki komisyonun işleri gibi biterdi. 
Veya çok şey halledilmiş olurdu. Frenkler de aşikar söylüyorlar: "Türkler her şeyde iyi, fakat iktisat 
ve maliyede sıfır." 

Lozan adeta Frenkler nezdinde Türk Milleti için bir mi'yar da olmuştur. Kabiliyetimizi, ku-

surumuzu da göstermiştir. . 
ismet, şiddetle Hasan'ın aleyhinde. ikide bir: 0 Bu eşek herifi nerden başımıza aldık." diyor. 

Türlü küfürler ediyor. Yerden göğe kadar hakkı var. Mesela bir gün ismet dedi ki: "Hasan Bey!.. 

DüyQn-u Umumiyenin borcu ne kadar liradır?" Hasan," Hesap yapayım, söyleyeyim.• dedi. Gitti. 
bir müddet sonra geldi. "yüz elit milyon." dedi. Bir·hatta sonra·lsmet bir daha·sordu;-Yine-"Hesap- -- -- -"••·-

yapayım" dedi. Gitti, yapmış geldi. "Doksan dokuz milyon lira.• dedi. ismet kızdı. "Çanını Hasan 
Bey! Geçende yüz elli milyon dedin. Şimdi doksan dokuz diyorsun. Bu nasıl iş? .. Bunun hangisi 
doğru ? .. Fark, yüzler, binler, haydi yüzbinler de olsa ne ise? Müthiş .. Milyonlar var." dedi. Hasan 
ne cevap verse iyi?. Ben ne yapayım o vakit hesap öyle çıktı, şimdi de böyle çıktı" .•. "Şu adam gü-
ya iktisat ve maliye mütehassısı_ Haydi görülüyor ki sanatında sıfır, fakat verdiği şu vevap ne ka-
dar adi ve ahmakça şey. Bu cevap karşısında insanın çıldıraca(Jı gelir. Çıldıracaktır, sinirden kah-
kahayı koyverdim. 

ismet bu adama ahmak diye her gün küfretti. " Başıma nerden getirdim" dedi. Ama konfe
ransın ikinci devresine yine de getirdi. Fakat yine bir düziye küfretti. Onun için ilk ve baş tabiri şed
de vererek "eşşek" idi. Hatta sulhtan sonra Hasan bir düziye nazır, meclis reisi, Avrupa heyetleri 
reisi oldu. Ve oldukça zevcem bana: "Canım ismet Paşa bu adam için Lozan'da bir düziye eşşek 
ve türlü sözler derdi. Nasıl oluyor da bunu bu mevkilerde kullanıyor?."derdi. Hakikaten ismet zev
cem va zevcesi yanında Hasan'a küfrederdi. Fakat Hasan beş dakika sonra gelse yüzüne gülerdi. 
sanki en sevdiQi ve hürmet ettiQi adam Hasan'dı. lsmet'in haline şaşırdım ... " (41) 

" .. Düyün-u Umumiye halledilecek. Harb-i Umumi neticesinde elimizden giden yerlerse 
hissesi verilip Türkiye'nin borcu azaltılacak. 

ismet bu işler için benim şiddetle ve defalarca olan kanaatıma raQmen ve sonunda ben-

41 . Nur, Rıza: Hayat ve Hatıratım, c.:lll,s.:1116-1118. 
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den habersiz Cavid'i de getirmişti. Cavid de mali bir mütehassıs geçiniyor. Hasan, Cavid, Cahid 
DüyQn-u Umumiye işi ile meşgüldürler. Bu üçü bir Trinite halindeler. Bir saç ayağı yaptılar, gece 
gündüz beraberler. Birbirinden hiç ayrıldıkları yok. Hem de daima ve hususi olarak Fransız heyeti 
azası ile dost halde onlarla oturuyorlar. Onlar ile yemekte ve gezmekte beraberler. Onlar ile ye
mekte ve gezmekte beraberler. Adeta bizimle hiç temasları yok. Sanki Fransız heyeti murahhasa
sı azasındadırlar. Halleri şüpheyi dai bir hal çünkü Fransızlar bu işte ilk safta düşman. Bizim onla
rın cephesi karşısında koyduğumuz müfreze ise onlar ile Tratisme etmiş bir halde zaten müterake
de Cavid'i Fransızların himaye ettiğini, Malta'dan kurtardıklarını, vaktiyle Cavid, Maliye nazırı iken 
Fransız Maliye mahfili ile pek sık temas edip ahbab olduğunu, DüyQn-u Umumiyede dAyinler vekil
liği ettiğini de biliyoruz. Nasıl olsa Fransızlara minnettardır. Onlara karşı hiç olmazsa yüzü tutmaz. 

Bunlar da şüphemi artırıyor. 

Bir adam sık sık bana geliyor. Düyün-u Umumiye'nin Lozan'a iki milyon lira yolladığını, bu 
iş için parayı rüşvet vereceğini söylüyor. Galiba bana rüşvet teklif etmek istiyor, fakat cesaret ede
miyordu. Biraz sonra bu para ve rüşvet verilmek istendiği herkesin ağzına düştü. Aynı zamanda 
Cavid'e, Cahid'e rüşvet verilmiş olduğu da söyleniyor. 

Müzakere, müzakere Cavid, Hasan, Cahid Düy0n-u Umumiye'nin sermaye deği, faizinin 
taksimi esası üzerinde karar vermişler. Bu benim havsalama sığmadı. Borcun esasını, sermayesi-

ni taksim edip te Türk'e "Senin borcun şudur. Bunun da senevi faizi ve amortismanı şudur. her yıl 
bu miktarı vereceksin. "demiyorlar da bütün borç Türkiye'nin sırtında duracak. Sade faiz-i senevisi 
bizden arazi alan devletlerle Türkiye arasında taksim edecekler. Ya bu devletler:" Borç bizim değil, 

veremeyiz, borç ahden Türkiye'nindir. O versin .•. Deyiverirlerse ... Felaket!... Nitekim Berlin Muaha
desinde de sermaye değil, faiz taksim edilmiş, Sırp vesair devletler vermiyorlarmış. Türkiye'ye 
haksız olarak o hisseleri de ödetmişler. Böyle vahim bir misal de var. ismet, Hasan Ben görüşüyo

ruz. Dedim ki, yine sermaye taksim edilmiyor. Faizi senevi taksim ediliyor? Hasan: "Çünkü serma-
ye tak~imi fennen mümkün değildir. Onun için."dedi. Şaşılacak şey ... Aklım da bu işe hiç ermiyor. 
Ya Hasan'ın dediği doğru ise ... Fakat buda aklıma birtürlü yatmıyor. Hasanla uzun münakaşa et
tim. Bu münaşakalar bir değil, birçok kereler tekerrür etti. Hasan sebep te gösterip izah edemiyor. 
Sade:"Fennen mümkün değildir. "diyerek kesip atıyor. Bu nakarat ta-beni ikna·için- kafi gelmiyor; · ··· 

ismet hiçbir fikir beyan etmiyor. Sade dalgın bir surette düşünüyor. Müaşewes, şüpheli bir hali 
var ..• • 

" ... Nihayet Cavit'e sorduk." Sermaye taksiminin fennen asla imkanı yoktur" dedi ve onda 
durdu. Söylendik, biz söylendikçe Cavit kızıyor. Pancar gibi oluyor. "olamaz" diyor. Bu adam da 

herşeyde ve çabucacık kıpkırmızı oluyordu. Hatta mağrurane: "Sizin aklınız ermez" de dedi. Bu 
beni tahkir idi. Lakin hakkı var. Hakikaten aklım ermez. Fakat sonra pratik gösterdi ki, o Türki
yen'in yegane mühim ve mağrur maliye alimi Cavid de bilmezmiş. Yahud suikasdi varmış. ikinci 

şık doğru ise, şüphesiz en büyük haindir. Düşman ile beraber çalışıyordu. Cahid'e ayrıca sordum. 
O'ndan da aynı nakarat. Ha, Fransızlar bunu istiyor, Cavid böyle diyor. Demek ki Cavid de Cavid 
de Hasan'la müşterek. Felaket... Ne yapacağız? .. Bazen düşünüyorum. Bunlar bu işi bilirler ben 
cahillik edip itiraz ederek bu işi büsbütün güçleştirmeyeyim. Vazgeçeyim, bildikleri gibi yapsınlar 
diyorum. Fakat yine düşünüyorum, kasten böyle diyorlarsa ... Para dalaveresi oynuyorsa .. iş de 
pek mühim. Cavid'e bir gün yine holde sordum. Aynı temerrüt. Nihayet düşündüm ki, bitaraf Avru

palı maliye mütehassısı bulup ona fikir danışmak hepsinden doğrudur. Zaten ismet Cavid'i göste
receğine böyle birisini bulmalıydı. lsmet'ten habersiz Ahmet lhsan'a böyle birisini bulmasını söyle
dim. Anadolu şimendiferi meselesi için Lozan'a gelmiş olan "Günter"i getirdi. O'na sordum, b_u 

adam sermaye taksiminin pek ala mümkün olduğunu söyledi. "Maamafih ben iyi bilmem tahkikat 
yapabiliriz" dedi. Bu·cesaretle Cavid ve Cahid'i aradım. Holde imişler. "Bir mühim Avrupalı'lı müte-
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hassıs bulduk. Sermaye taksiminin fennen kabil olunduQunu söyledi• dedim. Cavit kızardı. Pancar 
oldu. Bu adam pek kibirli idi. Ufak itiraz karşısında bile kan başına çıkar, kıpkırmızı olurdu. "Müm
kün deQil ya, olsa bile tahvilatı yeniden bastırmak milyonlara mütevakkıftır. Bu da astarı yüzünden 
pahalıya gelir" dedi. Bu bir gedik idi. Demek gedik açtım. Cesaretim de arttı. Demek Cavid bunun 
fennen kabil olduQunu biliyor. Kasden olmaz diyordu. Haindir. 

Günter'i bu işi bütün tafsilatı ile tahkik etmek için Zürih'e yolladım. Oradaki bankerlerden 
tahkik edip geldi. Dedi ki: "Sermaye taksimi teknikçe tamamiyle mümkünmüş, Tahvilat kaQıtları 
parçalanıp taksim edilemeyeceQinden, yeniden basılması da pahalı olduQundan yeniden birer ka
Qıt bastırılarak ilave edlfirmiş. Bu da pek, pek yarım milyon liralık bir iş imiş. "Yerimden zıpladım. 
DoQrusu bu büyük bir hizmet olmuştur. 

lsmet'e anlattım. ismet yine bir fikir söylemiyor. Hasan'a söyledim. Ve sözüme aQır lakır
dılar da ilave ettim. Hole indim, Cavid'le Cahid'i buldum. Onlara da kaQıt ilavesi meselesini söyle
dim. Cavid:"o da milyonlarca masraflı olur" dedi, hayır azami yarım milyon olurmuş, dedim, çenesi 
tutuldu. Bu iş için Hüseyin Cahid de gazetesinde Cavid'ın sözünü müdafaa ediyor, bizimle alay 
ediyor. O da Dayinler vekili ya ... Bu efendiler yıllarla DüyQn-u Umumiye'den çöplenmişlerdl. HalA 
da çöplenmekteler. Biri yahudi, diQeri Arnavut. Türk çalışsın, Frenklere para versin, umurlarında 
mı? 

Artık benim bu teslisten büsbütün sıdkım sıyrıldı. Bu işlerin başında Fransızlardan Bom
par, Dekloneyer, Serre Sos var. Bompar'a behemahal sermaye taksimi olaca0ını söyledim. "Sizin 
Detegeleriniz ( Cavit, Cahid, Hasan) Anninte taksimi kabul ettiler, bile. O geçti. Geri dönülemez. " 
dedi. "Yok onlar kabul edemez, Murahhas biziz" dedim. Hele bak dedim, hele baki.. MeQerse bi
zim reyimize danışmadan Murahhasımız Hasan, müşavirlerimiz Cavit ve Cahid, bunu kabul etmiş
ler. Felaket, vazifeşinaslık, hıyanet ... "(42) 

Lozan'ın bir diQer ilginç şahsiyeti Hayim Nahum Efendidir. . 
Hayim Nahum Karaim yahut Kırımçak adı verilen ve kökü Hazar Türklerine dayandıQı bir 

kısım yazarlarca iddia edilen Kırım Yah udilerindendir. {43) Robert Kollejde Fransızca Muaflimli0i 
yapan Hayim Nahum Efendinin dış mihraklarla arası iyiydi. 

Savaştan az zararla çıkmak konusunda 1915 ve 1919 yıllarında lngiltere ve ·Amerikaya- -· · ···· -· ····· .. . 

gönderilecek türk Temsilcisf olarak seçilmiş ve gizli temaslar yapması istenmişti. 

Nahum, Meydan Larousse Ansiklopedisinin belirttiQine göre Tevrat'ta adı geçen 12 kü
çük peygamberin 7.' sine verilen isimdir. 

Hayim Nahum, belirtilen Amerika gezisinde Hilafetin kaldırılması konusunda lngiliz ve 

Amarikan Yahudileriyle mutabık kalmış ve lstanbul'a dönüşünde 8 Mart 1919 tarihli gazetelere şu 
sahte beyanatı vermişti: 

" Fakat ihtimal bilmezsiniz, ben bundan ewelde memleketime yine bu nevi bir hizmette 

daha bulundum. 1915 yılında Osmanlı Hükümetiyle lngiltere Hükümetinin arasını bulmak husu
sunda da bir hizmetim var. O zaman Sadrazam Salt Halim Paşa, münferit bir sulh yapmak istiyor
du. bunun üzerine lngiliz dostlarım nezdinde yaptıQım teşebbüs neticesinde DedeaQaç'a gönder
dikleri bir diplomatla buradan gönderilen bir diplomat temas ettiler. Fakat lngilizlerin şartları kabul 
edilemez derecede aOır görüldü. Bu meseleden sonra Almanlar beni, itilaf hükümetlerini sevmekle 
itham ettiler. Talat Paşa 'da benden bu hususta izahat istedi. " (44) 

Yazar Kadir MısıroQlu Hayim Nahum'um Lozan'da Lord Gürzon ile ismet Paşa arasında 

42. A.g.e.,s.:1120-1123; (Aydemir), Şevket Süreyya: • Darülfünun lnkllap Hassasiyeti ve Cavit Bey lktisatcıııo,•, Kadro, 
Şubat-1933, sayı:14, say. :5 vd. · . 

43. Geniş Bilgi için bkz.:Kuzgun, Şaban .. Türklerde Yahud/1/k va Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselası Hazar va 
Karay Türkleri, s.:145 vd .,Alıç Mat., Ank., 1993. 

44. MısıroOlu , A.g.e.,c.: 1, s.:272. 
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hilafetin kaldırı lması konusunda ajanlık yaptıQını, diQer delegelerin ise bundan haberdar edilmedi
Qini belirterek şöyle der: 

• lngiliz Heyetinin başkanı Lord Gürzon, Lozan'da ismet Paşa'nın müşaviri sıfatını haiz 
bulunan Hayim Nahum Efendiyi çaQırarak daha önceki taahhütlere uygun olarak hilafet ilga edil
mediQi taktirde sulhQn gerçekleşmeyeceQini söylemiştir. Esasen bu mesele ile öteden beri meşgul 
bulunan Hayim Nahum Efendi, ismet Paşa ile Lord Gürzon arasında bu mesele etrafındaki haber
leri getirip götürmek suretiyle ciddi bir gayret sarfetmişti . O'nun ismet Paşa'yla çevirdiQi dolaplar
dan habersiz olan Dr. Rıza nur, yukarıda alınan satırlarda açıkça görüldüQü üzere bu münasebet
lerden rahatsız olduQunu, ancak onun hilafet gibi mühim bir meselenin pazarlıQıyla deQil de, bir 
imtiyaz koparmak meselesiyle meşgul olduQunu zannetmiştir." (45) 

Aynı hususu Rauf Orbay da hatıralarında teyid eder: 

'"ismet Paşa, anlaşıldıQına göre, Lozan'da lngilizlerle bir nevi gizli arabuluculuk rolü oyna
yan lstanbul'un Haham başısı Hayim Nahum Efendi'nin telkinleriyle, Hilafetin artık ne şekilde olur
sa olsun Türkiye'de devamına müsaade edilmeyip, derhal atılması lüzumu fikrini tamamiyle be
nimsemiş bulunuyordu. Peki ya dört - beş ay önceki hilafete baQlılık hatta hilafetin kuvvetlendiril
mesi düşünce ve kanaati ve bu yoldaki kat'i ifadeler ve lslam alemine duyurulması hususundaki 
telaş ve heyecan ne olmuştu? " (46) 

ikinci Murahhas Rıza Nur'un Hayim Nahurn'un Lozan'daki faliyetleri konusunda yazdık

ları daha da ilginçtir. 
"Bir müddettir istanbul eski hahambaşısı Naum bizim otelde görülmeye başladı.Baktım 

bir gün lsmet'le görüşüyor. Ne yapmış, yapmış.kimi vasıta kı lmış bilmem, lsmet'e yanaşmış. ya
man Yahudi !. .Artık lsmet'ten ayrılmıyor.Yemek zamanını biliyor,ya asansörde bekliyor. Derhal 
lsmet'in kolltu~una giriyor, belinden yakalıyor. O da onun. lsmet'i lüzumu yokken holde dolaştırı

yor. Sonra yemek odasında ismetle şakalaşıyor, gülüyor. Anlaşılıyor ki herkese ismet benim sami
mi arkadaşımdır diye göstermek istiyor ve gösteriyor. Nihayet bütün yahudi sırnaşlıQı iİe yanaştı. 
lsmet'in yakasın ı bırakmıyor.Şimdi odasından da çıkmıyor. ismet bunu müşavir tayin etti. Yevmiye 
de başlamış. Bana da söylemiyor. Heyet-i Murahhasa çiftliktir, keyfi gibi kullan ıyor. Ne diye kandır-
dı bilmem. Bu sadedi! ismet, Yahudinin dolabına girdi. Derken hahambaşını-soframıza-da-aldı. - Bı.ı - · •- •· -- • 
vakte kadar sesimi çıkarmamıştım. 

lsmet'e dedim ki: Bu yahudi de başımıza nerden çıktı?Senin böyle bir yahudi ile laubali 
görüşmen haysiyetini ve Türk Milletinin, Heyetinin haysiyetini kırar. Bu kadar yüz verme! Hiç ol

mazsa herkesin içinde yüz verme! Bana kızdı. 
Herif derken, azdıkça azdı. Heyetten şuna, buna herkesin içinde kumanda ediyor. Benim 

önüme geçip, önümde yürüyor. ihtimal ismet benim sözlerimi ona söyledi. Fakat ben durur mu
yum? Zaten yahudileri hiç sevmem. Hahama önüme geçtiQi vakit hakaret ettim ve kolundan tutup 
arkama çektim. Blrdaha burada yürü! dedim. Bunu otelde holde yaptım. Herkes gör.do. Herif bitti. 
Bir daha önüme geçmek deQil, ben varken lsmet'in yanına bile yaklaşmadı ... 

... Hahambaşı lsmet'e bütün lngiliz Fransız ricalini tanıdıQını, hepsi ahbabı oldu~unu, işle
ri istediQi gibi yaptıracaQını söylüyormuş. Tabi lngiliz, Fransız ve ltalyan delegelerine de ismetin 
avucunda oldu~unu söylüyordu. Derken dedi~im oldu. Bizim hahambaşı lsmet'ten lzmir'de bir imti
yaz, istikraz işi, daha türlü para dolabı istemiş. Nihayet Waşington sefirli~ini de istemiş. Lozan mu
hitinde dolaşıyor. Herkese ismet teklifsiz ahbabımdır. Sözümden dışarı çıkmaz diyormuş. Haberi 
aldım. lsmet'e "gördün mü? • dedim. Cevap yok. "Kov bu herifi! .. " dedim. ismet bu imtiyaz ve em-

45. A.g.e.,s.:272. 
46•. Kandemir, Ferudun: Hatıratan StJyfamadik/eriyle Rauf Orbay s.:96-97,!st., 1965; yine bkz.: Yakın Tarih Ansiklopadlsi, 

c.:11, s.:294, Veni Asya V., 1st, 1990. ·· · ·· 
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sali işleri bana söylememişti. Ben söyleyince doQruluQuna inanmıştır. Fenalaştı. Bu haham sonra 
Mısıra gelip ayan azası olmuştur. " Rıza Nur mani olmasaydı Lozan'da çok iş yapacaktım" demiş
tir ... (47) 

ilerde genişçe temas edileceQi üzere Lozan konferansının ilk dönemi çıkmaza girmiş, 
müttefik devletler Türk delegelerine bir sözleşme taslaQı verip, imzalam~larını istemişler, lngiliz 
delegesi Lord Gürzon , politik ustalıQıyla Lozan'ı terk edeceQini ve gelmeyeceQini belirtip şantajla 
Türk delegelerini metni imzalaması yolunda baskı uyguladıQı, diQer batılı devlet delegelerinin de 
aynı aQzı konuştuQu ve Türk heyetinin ise sıkıntıya girdiQi devre için Rıza Nur, Hayum Nahum'dan 
da bahsederek şunları anlatır. 

" Sonradan haber aldım meQerse ismet, Gürzona ve diQerlerine verdikleri projeyi imza 
edeceQini son hususi konuşmalarında ve son celseden ewel söz vermiş imiş. lsmet'in beni zorla

maları gürzon'un ümidi ve bu beklemeleri hep bundan imiş. Bu adam Şayan-, hayrettir. Bu ne iş
tir? .. ben delegeyim. Bensiz bu sözü nasıl verirdi. Hükümete yazıp ondan muvafakat cevabı alıp 
almadıQını bilmiyorum. Yoksa hususi olarak M.Kemal'e yazdı da muvafakat cevabı mı aldıydı? ... 
Böyle aQır işide o'nun kendi başına yapmamak adetidir. Üstüne mas' uliyet almaz. Bilmem? .• 

... Bu esnada sahneye hahambaşı Naum girdi. Paris gazetelerinden birinde, beyanatını 
gördük, hulasaten diyor ki:• merak edilmesin, ismet benim ahbabımdır. Sözümden çıkmaz. Gider 
işi düzeltirim. " derken Paris'ten lsmet'e hahamdan bir telgraf geldi: "Ben geliyorum, işi düzelttim. 
Size mühim haberim var. Sakın ben gelmeyince işi kesmeyin. " Halbuki yahudiyi Lozan'dan kov
muştuk. Utanmıyor bunu yazıyor. Tabii yahudL.. Utanmaz ... güldüm. Şu yahudinin madrabazlıQına 
baki .. gazeteye ne diyor, bize ne? .. Gazeteye göre, Frenklere; telgrafına göre bize hizmet ediyor ... 
Yahudi dediQin böyle olur ... ismet, ben Münir ve daha birkaç kişi ismet'in odasında oturuyoruz. 
Nefer geldi,"Naum Efendi gelmiş,sizi görmek istiyor."dedl.lsmet'e baOıra baOıra:"Sen hiçbir lakırtı 

söyleme . Bu işi bana bırak! Şu domuz yahudiye göstereyim " dedim. Bu sözleri tabii m~thafde bu
lunan yahudi'de işitti. Nefere • g·etir" dedim_. Geldi. "Otur" dedik, oturdu. "Ne haber var?" dedim. 
Yahudi bu ... Usta .. Sömüzüzü işittiya •Hiçbirşey yok. Sizi ziyarete geldim" dedi. Hiddetim mani ol
masa kahkaha ile gülecektim. Fakat herifin ustalıı)ını takdir ettim. Bu da öfkemi geçirdi. Yahudiler 
böyle lastik gibidir, her tarata uzarlar ince bir kamıfgibi rüzgara·göre e!}illrleCAttia telgrafta ne de

mişti? Onun zararı yok ... Utanmadıktan sonra ... Yahudi habisinin ise utanmamak en büyük sanatı, 
meziyeti ve silahıdır. •Peki0 dedim, "telgrafında mühim bir haber getirdiOini yazıyorsun?" buna ce
vap bulamadı. Kekeledi. Demek tam yahudi deOilmiş ... Tam olsa kekelemez, buna da bulurdu, 
ama zırva ... Zararı yok, söylerdi... (48) 

Hayim Nahum Efendi Lozan'dan sonra Türkiye'ye dönmeye cesaret edememiş, yahudi
lerce en büyük hahambaşılıklardan biri olan Mısır Hamambaşılı~ına nakledilmek üzere taltif edil

miştir. (49) 
Burada maliye konularında ve Lozan'dakl mali meselelerin görüşülmesinde Türk delege

lerinin ne yolda hareket ettikleri konusunda bir fikir vermek için bu üç insan tipinin anlatılması ye
terlidir, sanırız. Lozan'a iştirak eden Türk delegelerinin tamamının aynı düşüncede oldukları gibi 
yanlış bir yoruma girmemek kaydıyla, özellikle mali meselelerin kendilerine tevdi edildlOi Cavid 
Bey, Cahid Bey, Hayim Nahum glbi!erinin, Türkiye lehine çalıştıklarını söylemek doQrusu pek 
mümkün görünmüyor. Bunu ister korkaklıkları, ister rüşvet almaları, ister umursamazlıklarıyla yap• 
mış bulunsunlar, bu konulardaki tüm belgelerin tarih önünde ortaya konularak geniş, net ve objek-
tif doQrulara ulaşılması gerekir. · 

47. Nur, Rıza: Hayat ve Hatıralarım, c.:lll,s.:1081-1083. 
48. A.g.e.,s.: 1157-1158. 
49. Mısııroğlu, A.g.e.,c.:l,s.:319. 
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5. Yabancı Delegeler. 

Lozan Konferansında Türk delegelerinin karşısına çıkan itilaf devletleri temsilcileri ger
çekten kurt politikacılar idi. Bunların başında da lngiliz delegesi Lord Gü~on geliyordu. 60 yaşla
rında olan diplomasinin bu ihtiyar kurdu, Türk delegelerine gerçekten en zor anları yaşatan, diplo
matik oyunlarıyla birçok konuda tavizler kopartmayı başaran Lord Gürzon, tarihe meraklı, Hindis
tan'da lngiliz imparatorluğu genel valiliği yapmış. Şark meseleleri konusunda uzman birisi idi. 

lngilizlerin ikinci murahhası lngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Sir Horaca Georgo Montagu 
Rumbold idi. Bu şahıs lse Gürzon'um yanında Türkiye konusunda uzman olarak bir bilgi dağarcı!')ı 

gibi hizmet görmekte idi. 
ltalya'yı Marki Camille Garroni ile JuHus Cesar Montanya temsil etmekteydiler. Her ikisi 

de Mussolini'nin emrinde bulunuyordu. Bunların biri su katılmamış faşist, diğeri eski Türk büyükel
çisi idi. 

Fransa temsilcileri M.M. Barrere ile Mösyö Bompart idiler. 
Japonya'yı Baron Hayachi ile Otchisi temsil etmekteydi. Yunanistan'ın baş temsilcisi Gi

rit'li avukat olan Venlzelos idi. Yardımcı olarak yanında Kaktamanos bulunmaktaydı. Bulgaristan'ı 
temsil eden kişi, daha önce değindiğimiz Stambuliyski idi. bunlar yanında diğer devletlerin de tem
silcileri bulunmaktaydı.(50) 

C. LOZAN KONFERANSl'NIN iLK DÖNEMi 

Lozan Konferansı'nın ilk döneminin gecikmeli olarak 20 Kasım 1922'de başlad !ğını belirt
miştik. Batılı devletlerin temsilcileri konferansın kolay geçeceği sanısıyla konferansa gelmiş ve 
Türkiye'ye hazırladıkları Sevres Antlaşmasının yumuşatı lmışı olan bir tasarıyı dikte ettireceklerini 
düşünmüşlerse de ismet Paşa'nin ilk günkü konuşmasından da anlaşılacağı üzere, yanıldıklarını 
anlamışlar, karşılarında klasik Osmanlı diplomasini bulamadıkları için sük0t-u hayale uğramışlardı. 

(51) 
ismet Paşa Lozan'a kısa bir talimatla gitmişti. Bakanlar Kurulu toplantısında çarçabuk ka

leme alman talimatta şu maddeler yer almaktaydı: 
1- Do~u Sınırı: Ermeni yurdu sözkonusu olamaz. Olursa görüşmeler kesilir. 
2- Irak Sınırı: Süleymaniye, Kerkük ve Musul Livaları istenecek, konferansta başka bir 

durum ortaya çıkarsa Hükümetten talimat alınacak. 

3- Suriye Sınırı: bu sınırın Düzeltilmesi için çalışılacak ve sınır şöyle olacaktır. Re'sibn-i 
Hani'den başlayarak Harim, M0slimiye Meskene, sonra Fırat Yolu, Derizor, Çöl nihayet Musul Vi
layeti güney sınırına ulaşacak. 

4- Adalar. Duruma göre davranılacak, kıyılarımıza pek yakın olan adalar ülkemize katıla-
cak, olmazsa Ankara'dan sorulacak. 

5-Trakya Sınırı: 1914 sınırının elde edilmesine çalışılacak. 
6- Batı Trakya: Misak-ı milli maddesi (Plesibit) istenecek. 
7- Bo~azlar ve Gelibolu Yarımadası: Yabancı bir askeri kuvvet kabul edilemez, bu yüz-

50. Bkz.: Karacan, A.g.e.,s.:66-69; MısıroOlu, A.g.e .• c.:l.,s.:239 vd. 
51. Ertan, Temuçln Faik; 'Lozan Görüşmeleri Sırasında Türk Heyeti ile TBMM HükOmetl Arasındakl lllşkller', AtatıJrx 

Araştınna Merkezi Derg.,s.:618-619, c.:VI, Temmuz, 1990, sayı:18; Tlmur, Taner: Türk Devrimi ve Sonrası (1919-
1946'),s.:51, ank., 1971. 
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den görüşmeleri kesmek gerekirse, Ankara'ya bilgi verilecek. 

8- Kapitülasyonlar. Kabul edilemez, görüşmeleri kesmek gerekirse, gereken yapılır. 

9- Azınlıklar. Esas mübadeledir. 

10- Osmanlı Borçları: Bizden ayrılan ülkelere paylaştırılacak, Yunanistan'dan alıncak ta

mirat bedeline mahsup edilecek, olmazsa 20 yıl ertelenecek. Düyün-u Umumiye idaresi kaldırıla-
cak, zorluk çıkarsa Ankara'dan sorulacak. · 

11- Ordu ve Donanma: Sınırlama konması söz konusu olamaz. 

12- Yabancı kuruluşlar: Yasalarımıza uyacaklar. 

13- Bizden ayrılan ülkeler. Misak-ı MIIIT 'nin ilgili maddeleri geçerlidir. 

14- lsıa.m Cemaat ve Vakıflarının hakları: Eski antlaşmalara göre sa{ılanacaktır. (52) 

işte Türk heyetinin hükümetten aldıQı talimat budur. Altında tek tek bakanların imzalarını 

taşıyan ve aslı Başbakanlık Özel Kalem Müdürl0Qü başlıklı kaQıda yazılmış olan bu metin, Misak-ı 
Milli'nin biraz genişletilmişi gibidir. Türkiye'nin milli hedeflerini kalın çizgilerle belirler. ismet Paşa, 
Lozan'da bu talimatı yerine getirmekle görevlendirilmiştir.Talimat, Türkiye'nin milli sınırlarını çiz
meyi ve sonra da bu sınırlar içinde devletin tam baQımsızlı{ıını çizmeyi ve sonra da bu sınrlar için

de saQlamayı amaçlar. iki noktada Türk hükümeti tekrar savaşı göze alabilecek kadar kesin karar
lıdır. Bunlardan biri "Ermeni yurdu", digeri ise "Kapitülasyonlar"dır. ismet Paşa, aldıgı talimata gö

re, bu iki noktada Ankara'dan talimat almadan görüşmeleri kesebilecektir. Görüşmeleri kesmek, 

yeni bir savaşı göze almak demektir. (53) 

Konferansta Ankara hükümeti ile ilişkiler telgraflarla sağlanmıştır. Telgrafla yazışmalar 

gerçekten pek yoğun geçmiş, bir günde 10-15 telgraf çekildiQi görülmüştür. Konferansın ilk döne

minde toplam 750 kadar telgraf çekildiği anlaşılmaktadır. (54) ismet Paşa bu durumu şöyle anlatır: 

"Ankara ile telgrafla temas ederdik. Her gün muntazam rapor yazardım. Özel görüşmeler, 
resmi müzakereler, bunların hepsini bir harp raporu gibi her gün Ankara'ya bildirirdim. !3en rapor

larımı doğrudan başvekalete gönderirdim. Başvekil ile muhabere ederdik. Sonraları aramızda kar

şılıklı şikaletler olduğu zaman, BMM reisine yazardım. Fakat özel muhabere vasıtam olmadıQı 

için, onları da başvekalete gönderirdim. Yalnız "TBMM Reisine mahsustur" derdim. Başvekil de 
okur, sonra götürür, BMM Reisine verirdi. M.K.Paşa ·bana yazacağı zaman,~ aynı şekilde · trareket · ·· •- -

ederdi. Yani başvekilin kontrolu altındaydık". (55) 

ismet Paşa böylece üstü kapalı olarak telgraf trafiğinde Rauf Orbay'ın engellemelerinden 

yakınırken, aynı konuda Hatıralarında Rauf Paşa da şunları söylemektedir: 

"Lozan konferansı işte bu şekilde çalışarak belli başlı davalarımız üzerine tartışmalara 

sahne olurken, günün birinde ismet Paşa'nın birtakım mülahazalarla ve belki de orada maruz kal

dığı sıkıntılı vaziyetlerin tesiriyle, huzursuzluklar göstererek, hükümetfe bazı anlaşmazlıklara yol 

açtığı görüldü. ismet Paşa bilhassa, Hükümetten sorduğu şeylere, sıkışık durumlarda istedi{ıi tali

mata, bizim pek geç cevap vererek, kendisini müşkil vaziyetlere soktuQumuzdan şikayet ediyordu. 

Bu şikayetlerini bazan, doğrudan doğruya M.Kemal Paşa yapıyordu. Halbuki ona çektiği telgraflar 

da - şifre yalnız hükümet reisinde bulundu0undan - benden geçiyordu . 

... Sorulan şeylerin hiçbirinin cevabı geciktirilmiyordu. Ancak dünya ile şöyle dursun, 

memleket içinde şehirden şehire dahi telefon ve telsiz gibi süratle muhabereyi sa{ıyayan tesislerin 

mevcut bulunmadığı günlerde, Avrupa ve bilhassa lsviçre yani Lozan ile tek muhabere hattımız, 

52. Şimşir, sııaı N.:Lozan Telgraftan ı. (1922-1923), s.:XIV, TTK Y., Ank., 1990, Cengiz, Kürşat "T.B.M.M.'de Lozan Mu• 
rahhas Heyetine verilen talimatlar, Belgelerle Türl< Tarihi Derg, sayr:34,s.:12-31, Temmuz, 1970 

53. A.g.e.,s.:XIV. 
54. A.g.e.,ı;.:Xlt. . 
55. lnönu, ismet Hatıralar, 2. kltap,s.:115. 
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Köstence yolu ile olandı. Bu yol da yabancıların, dolayısıyla o günkü duruma hakim olan lngillzler

ıe Fransızların elinde idi. 

Şuracıkta istitraden kaydedelim ki, bu yoldan yaptı~ımız muhabereleri, ellerine geçiren 
lngilizlerin, şifrelerini de hal ederek, günü gününe sabah kahvaltı sofralarında olduklarını, bizzat o 
zamanın /ngiltere Hariciye Vekili Mister Çôrçil, son yıllarda yayınladı~ı hatıralarında anlatmakta-
~~ . 

Ankara'da hazırlanmış olan tallmatın Lozan Konferansı için yetersiz olduOu çabucak anla

şılmıştır. işin içine girince, hele yedi düvel ile bo~uşma başlayınca. binbir sorun ortaya çıkmıştır. 
BelirttiOimiz 25-30 satırlık bir talimat bu sorulara cevap veremezdi. Daha önemlisi konfe

ransta düşman cepheleriyle yüzyüze gelince, talimatta öngörülen hedeflere erişmenin pek zor, 

hatta belki imkansız olacaoı anlaşılmıştır. Dolasıyla ismet Paşa, hem hükümete ve M.Kemal'e bilgi 

vermek, hem de onlardan talimat almak üzere sık sık Ankara'ya danışmak zorunda kalmış, kendi

sine Ankara'dan sık sık talimat gönderilmiştir. (57) 
Türk heyeti elde edilen askeri zafere, bir de diplomatik zafer eklemeyi amaçlamakta ve 

bu nedenle Mudanya Mütarekesi'ni esas almaktaydı. Buna karşılık batılılar, Konferansı 1. Dünya 
Savaşı'nın sonuçları ile ilgili olarak görmekteydiler. Bu yüzden de Mondros ruhuna uygun bir ant

laşma için çaba harcamakta idiler. 

Konferansın ilk döneminde hükümetle Lozan heyeti arasında ciddi hiçbir fikir ayrılıOı oldu

~u söylenemez. ismet Paşa, belirtti~imiz üzere hemen her akşam, o günkü gelişmelerle ilgili rapo

runu telgraf metni olarak hazırlar ve Ankara'ya şifre ile teller ve önemli konular için de talimat ister

di. (58) Bu arada mecliste ikinci grup denilen muhafazakarların kat ı tutumları, hükümeti zaman za

man zor durumlara sokuyordu. (59) 

Lozan Konferansı, genel oturumlar ve bu oturumlarda sunulan protokoller ve verilen kon

feranslar haricinde birtakım komisyonlar vasıtasıyla yürütülmüştür. 
Komisyonlardan ilki yani 1. Komisyon askeri komisyon olarak çalışmakta, bu komisyonda 

ülke ve askerlik sorunları ele alınmaktaydı. 
ikinci Komisyon siyasi komisyon olarak çalışıyor, bu komisyonda yabancılara uygulana

cak rejimler, kapütilasyonlar vs. ele alınmaktaydı-:- · 

Üçüncü Komisyon ise ekonomi komisyonu idi. Bu komisyonda iktisadi ve mali meseleler 

ele alınmaktaydı. Bu komisyonların herbiri de yine birtakım tali (ikincil) mütehassıs komisyonlara 

da ayrılmaktaydı. (60) 

1. Komisyona ait alk komisyonların yönetimini ismet Paşa kendi üzerine almış, ikinci ko

misyonun alt komisyonların denetimi ikinci murahhas Rıza NQr'a verilmiş, iktisadi ihtisas komis

yonlarının yönetimi ise Hasan, Şefik, Muhtar, Zekai, Zühtü Beylere verilmiştir. 

Üç komisyonun ortak celselerine "Genel Oturum" (Umumi Celse) adı verilmekte, bunlara 

daha çok alt komisyonlarda söz bilen, hitabeti güçlü murahhaslar gelmekteydi. Genel oturumlarda, 
alt komisyonlarda tetkik olunup incelen işler karara baOlanmaktaydı. (61) 

Her üç komisyona ait genel meseleleri Rıza Nurun kaleminden dinleyelim: 
"Birinci komisyonun işleri zaten ewelce olmuş bir iş idi. Trakya zaten bize terkedilmiş idi. 

Sade hududunun kat'i bir tayini kalmıştı. Adeta bu iş bir hudut komisyonu mahiyetinde idi. BoOaz-

56. Orbay, Raut Cehennem Değirmeni, Siyası Hatıraisrım c.:ll,s.:117. 
57. Şimşir, A.g.e .. s.:XIV-XV; Evans, Laurance: Türkiye'nin Paylaşılması,s.:396 vd; Ertan.Ag.e .• s.:619. 
58-. Nur,Aıza,A.g.e.,c.: 11I,s.:994. 
59. Geniş bilgi için bkZ.: M. kemal: Nutuk, c.:ll,s.:593 vd. 
60. Meray, Seha L.:Lozan Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Takım;l,c.:1-IV, BOtOn cill1erln flhrfstlerlnde komisyon çalışma

lan sunulmuştur. Takım:I, cilt: ı. Kitap: 1-ll'de Birinci Komisyon'un tutanakları, Takım:l,c.:2'de ikinci Komisyonun tuta
naldan, Takım:l,c.:lll'te de Üçüncü komisyon tutanakları yer almıştır. AÜ SBF Y.,Ank., 1969; 

61. Nur, Rıza: A.g.e.,s.:994--995. 
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tarın serbestisini de ewelden kabul ediyorduk. Zaten Misak-ı MillT de kabul etmişti. Esasen bun
suz muahede yapılamazdı. Olacak müzakere ise, teferruatın tayini üzerinde o lacaktı. Türkiyenin 
dl0er hudutları zaten muayyen idi. Ankara itilafnameyi yapanlar, Misak-i Milli'ye darbe vurmuşlar
dır. Yani lskenderun ve havalisi Türklerini Fransızlara bırakm ı şlardır ... Bu komisyonda bir mühim 
mesele vardı. O da Elcezire hududu yani Musul Meselesi idi. 

ikinci komisyonun işleri en pürüzlü, en daQdaQalı, herkesi alakadar eden siyasi mesleler 
idi. Ekalliyetler meselesi Türkiye'yi asırlardan beri giden ve ınkıraza sürükleyen en mühim dert idi. 
Ahali mübadelesi şimdiye kadar hiçbir muahedenin yapmadıQı müthiş bir iş idi. Yüz binlerce halk 
vatandaşlardan alınıp başka topraklara gönderilecek, AQır birşey. Bütün bu işlerde Hıristiyanlık, 
Müslümanlık meselesi, mezhep imtiyazları meselesi, adli aletleri, istedikçe kışkırtılan ihtilal unsur
ları meseleleri yani Türkiyenin ve Türk milletinin hayat ve memnat meseleleri, yani bizim de Türk
çülüQümüzün saikleri ve canımızı kurtarma kaygusu var, müthiş ... 

... Üçüncü komisyonun işleri içinde halli güç işler olmasına raQmen daQdaQasızca idi. Bu 
kısım tamamiyla mütehassıslar işiydi. Ne ismet, ne ben bunda mütehassıs deQildik. Tafsilatına va
kıf deQiliz. Yalnız umumi prensiplere aklımız erebiliyor. Bu işin başında Hasan, fakat birşey bilen 
adam, güya Avrupa'da maliye ve iktisat tahsil etmiş. sonra zekası da k~fi derecede deQil. Hele bir 
hali var, pek fena dimaQı normal deQil. Çok impulsif, kapılıp gidiveriyor. Duruşu ve hükmü muva
zenesiz. Muarız derhal onu hüküm ve tesiri altına alıyor. Neyse bunlar da komitelerde uQraşıyor

lar. burada en mühim mesele Düy0n-u Umumiye mükemmel soyduruyor. Hem de kapitülasyonlar 
namına dikilm iş en mühim ve azametli bir heykel. Bunu yıkmalı .. • (62) 

R ıza Nur un bahsettiQi gibi, 21 Kasım 1922 sabah oturumunda Lord Gürzon'un geçici 
başkanlı!}ıy/a konferansın resmi dilinin Fransızca , ltalyanca ve lngilizce o/duQu belirlenmiş, (63) 
lçt0zük hazırlanıp tasa rı olarak görüşülmüş, aynı gün öQleden sonra içtüzük tasarıs ı yeniden ele 
alınıp belirlenmiştir. lçtüzü~e göre belirlenen komisyon ve alt komisyonlar ele ald ı kla ~ı konulara 
göre çalışmaya başlam ı şlardır. (64} 

Lozan Konferansı tutanakları hakkında kısaca bilgi verelim; 
Konferans tutanaklarının resmi metni Fransızcadır. (65) lngiliz Hükümetl, konferansının 

ilk dönemine ilişkin tutanakların lngilizce çevirisini 1923'te yayınlanmıştır;-(66fi<anferans · Manak:: ---·-- ··-

farı, Türkçe'ye bir kurulca çevrilmiş ve 1924'te yayımlanmıştır. (67} Bu çevirinin dili genç kuşakla-
rın anlayamaca~ı kadar aQır ve aQdalıdır. Bu tutanaklar günümüz Türkçesine uyarlanarak, Fran-
sızca metni esas olmak üzere, ingilizce çevirisinden de yararlanılmak suretiyle yeniden Siyasal 
Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanmıştır. (68) bu tutanakların ilk cildine 30 Eylül 1969'da I.Mu-

62. A.g.e.,c.: I11,s.: 994-996. 
63. Meray, Seha L.: Lozan Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Takım I,c.:I, Kltap:l,s.:5-11. 
64. A.g.e.,s.:12-18. 
65. Confarence da Lausanne sur LesAffairas du Proche - Orfsnt (1922 • 1923), Recueil des Actes de la- Conference, Pa

rls, 1923. lmprfmerfe Nationale (Meray, A.g.e.,s.:Xl'den) 
66-. Lausanns Conferance on Naar Eastem Affairs (1922-1923) London, 1923, Prfnted and Published by His Majesty's 

Statlonery Office, (Meray, A.g.e.,s.:Xl'den) 
67. Şark-ı Ksrib Umuru Hakınds Lozan Konferansı. 1922-1923. Konferansta Tezekk0r olunan SenedAt Mecmuası, 

lst,1340-1924. ikdam mat. Bu çevirinin Prof. Cemli Bllsel, Orhan Şemseddin ve Ahmet Reşit Beylerden kurulan ve 
DarülfQnun müderrislerlyle Hariciye Nezareli'nden bazı zevat ile yapılmış oldui)u, Prof. Or. Cemil Bllsel'ln Lozan Clzert
ne yazdığı kitapta zikredilmektedir. (Bllsel, Cemli: Lozan,c.: ll ,s.:503, lst.,1933). 

68. Meray, Seha L. : Lozan Banş Konferansı Tutanaklar Belgeler ,Tohlam I.Takım 5 cilt olarak yayınlanan bu eserin ilk iki 
c!ldinde (Takım:!, c.: 1, kitap: 1 ve kitap:ll'de) 1. Komisyon tutanaldan, Takım:ı,c.:ll'de 2. Komisyon tutanakları, Ta
kım:l,c.:lll'te 3. Komisyon tutanakları, Takım: l,c.:IV'te ise 1 Şubat - 22 Nisan 1923 dônemine yeni konferansın ınkıtaa 
ui)radıl)ı dôneme ait gôrüşmeler yer almıştır. Konferansın il. Takımı Meray'ın çevirisiyle· 3 ciltte yayınlanmış olup, Ta
kım:11,c.:I, kitap: l'de 1. ve 2. komisyon (Komite) tutanakları, Takım:11,c.:I, kitap:ll'de 3. komite tutanakları ve konferan
sa çağrılan devletler temsilcilerinin gôıiişmelere illşkin belgeler ele alınmış, takım:11,c.:ll'de ise Lozan Banş Antlaşma 
metni çevirisi sunulmuştur. (AÜ SBF Y.,Ank.,1969-1973) · · - · ·· 
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rahhas ismet lnönü, konferansı özetleyen bir önsöz yazmıştır. 
Lozan antlaşmasının Türkçe metni Düsturun 3. Tertip 5. cildinde yayınlanmıştır. 

Resmf yayınlar dışında, Lozan'dan bahseden ve Lozan Antlaşma metnini içeren birçok 
yayın da mevcuttur. Bunlara örnek olarak, lsmail Soysal'ın Tarihçeleri ve Açıklamalarıyla birlikte 
Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları 1. cilt: (1920-1945), s.:67-245, (TTKY.,Ank.,1983); Cemil Bilsel'in, 
Ali Naci Karacan'ın Kadir Mısıroğlu'nun, BilAI N. Şimşir'ln telif eserlerini, ismet lnönü ve Rıza 
Nur'un, Rauf Orbay'ın belirttiğimiz hatıralarını, M.Kemal'in meşhur Nutul<unu verebiliriz. bu telif 
eserler dışında, gerek çeviri gerekse telif makalelerde de Lozan Antlaşması bazen genel olarak, 

bazan da çeşitli konu ve ayrıntılarıyla ele alınmış ve incelenmiştir. Yeri geldikçe bu eserlere temas 
edeceğiz. 

1. ilk Dönemde Düyün-u Umumiye Sonucunun Ele Alınması: 

27 Kasım 1922'de 3. Komisyonun oturumunda bu komisyonun görevleri ele alınmış, 
DüyOn-u Umumiye sorununun bir alt komisyonda ele alınması kararlaştırılmıştır. Bu komisyonda 
konuşma yapan ismet Paşa, Eski imparatorluk dönemi borçlarının, bu imparatorlu~un toprakların
dan parça almış olan devletler arasında bölüştürülmesi gerektiğini söylemiş, 28 Kasım'da toplanan 
oturumda da aynı görüşlerini tekrar etmiştir. Buna karşılık Yunan temsilcisi Venizelos, ayrılan böl
gelerde Osmanlı devlet yatırımları bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiğini, borçların pay

laştırılması sorunun adaletli olmadığını vurgulamıştır. (69) Görülüyor ki DüyOn-u Umumiye konu
sunda ismet Paşa'nın ileri sürdüğü tez, kendisine Ankara'dan verilmiş bulunan talimatın tekrarın
dan ibarettir. 

Kurulan maliye sorunları alt komisyonu hemen çalışmalara başlamış, 6 Ocak 1923 tari
hinde hazırladıOı tasarı maddelerinde, Balkan devletleriyle Asya'da yeni kurtulmuş devletlerden, 
kendilerine gerek 1912-1913 Balkan Savaşları sonucu olarak, gerekse 1. Dünya Savaşi ile toprak 

parçası verilen devletlerin, Osmanlı Borçlarının yıllık taksitlerine katılmaları, taksitleri üstlenen 
devletlerin bu borçlara karşılık antlaşmanın yürürlüQe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde yeterli 
karşılık(rehin) göstermeleri gerektiQi, Türkiyenin 1-Mart 1920 tarihi esas.alınarak başlanacak öde----- . -- -

me proQramından sonra diQer devletlerin üstlendikleri borçlardan sorumlu olmayacaQı, Türkiyenin 
kendisinin üstlendlQi borçlara ilişkin ise karşılık göstermek üzere Borç Meclisi ile üç aylık sürede 
anlaşmaya varacağı, belirtilmiştir. 

Tasarının 3. maddesine göre balkan ülkeleri yıllık taksit ödemelerini 1912-1913 Balkan 
savaşlarında Türkiyeden toprak almış ülkeler olarak 17 Ekim 1912 tarihinden önceki borçlanmala
ra ait olarak yürütecekler, bu bölüşmeden sonra 17 Ekim 1912- tarihi ile Türkiye'nin l. Dünya Sa

vaşı'na girdiği 1 kasım 1914 tarihleri arasında Türkiye'nin yaptıQı borçlanmalara ait taksimat ise 
Lozan Barışı ile Türkiye'den toprak almış ülkeler arasında paylaştınlacaktı. 

Türklye'den toprak almış ülkelerin ödeme esasları, Türkiyeden ele geçirilen toprakların 
gelir durumuna göre saptanacaktı. 

Tasarının 8. maddesine göre, Türk Hükümetl, Türkiye içinde kalmış topraklarda şimdiye 
kadar, Osmanlı Borçlarının ödenmesine ayrılmış ve ödenmesi gerekirken, Henüz DüyOn-u Umu
miye idaresine ödenmemiş gelirlerin tutarına eşit bir para için, kendisini Düyün idaresine karşı 

borçlu kabul edecek, bu borçların ödenmesi için de Düyun idaresi ile anlaşacaktı.(70) 
Maliye sorunları alt komisyonun 8 ocak 1923 tarihinde kabul ettiQi tasarı metnine göre 

ise, Osmanlı devletinden toprak almış devletlerin, Hazine-i Hassa malları dahil bütün mallan kar~ı-

69. Meray,A.g.e., Takım:l,c.:111,s.:1-1 o. 
70. Meray, A.g.e.,Takım:l,c.:l!l,s.:47-50. 
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lıksız elde etmiş sayılacakları, Türkiye'nin l. Dünya Savaşı'nda müttefiklerine karşı yaptıQı tüm 
borçlanmaların itilaf devletlerine intikal edece~i belirtilmekteydi. (71) 

Üçüncü komusyonun Düyun işlerini inceleyen 1. Alt Komisyon Başkam Fransa Büyükelçi
si M.Bompart bu 1. Alt Komisyon çalışmalarını 13 Ocak tarihinde toplanan oturumda sundugu ra
porunda borç ödemelerin Türkiye'den toprak almış devletlere paylaştırılması konusunda ittifakla 
karar verildiQini, ancak paylaştırılacak borçlanmaların başlangıç tarihi kon'usunda Türkiye'nin iste
Qinin Mondros mütakeresi tarihi yani 30 Ekim 1918 olmasını istediQini. müttefiklerin ise, savaştan 
Osmanlı Devletinin sorumlu bulundu~unu, dolayısıyla ayrılan devletler için savaş içinde yapılan 

borçlanmaların ödemesinin mantıki olmadı0ının kabulü gerektiQini belirterek, borcun bölüştürül
mesinin ise, anaparaya uygulanmadıQını, bunun Türk mümessilleri tarafından da kabul edildiQini, 
çünkü anaparaya uygulanması halinde hamiller elindeki kuponların alınarak, her devletin payına 
ilişkin yeni kuponlar bastırmak gerektiQini, bunun da zor olduQunu belirtmiştir. (72) Buna karşılık 
Türk heyeti adına konuşan ismet Paşa, borç tutarına ilişkin esas alınması gereken tarihin 30 Ekim 
1918 olması gerekti?)ini, çünkü bu borcun. tüm Osmanlı halklarının ihtiyacı için alınan borç oldu0u
nu ve taksime girmesi gerektiQinl belirtiştir.(73) 

Bu görüş ve tasarılar, maliye alt komisyonunun 30 Kasım 1922, 2 Aralık 1922, 5 Aralık 
1922, 9 Aralık 1922, 11 Aralık 1922, 19 Aralık 1922 ve 4 Ocak 1923 tarihlerinde yapılan oturum

larla geliştirilmiş, bu oturumlarda, göze göz, dişe diş denilebilecek mücadeleler ceyeran etmiştir. 
{74) Bu mücadelelerde bahsettiQimiz tasarı metni, birçok defa Türk istekleri doQrultusunda deQişti
rilmiş, müttefik devletler temsilcileri ise Türkiyeyi ikna edebilmek için, şantaj, tehdit dahil her yolu 

denemişlerdir. {75) 

2. itilaf Devletlerinin Barış Tasarı Metninde Dünyun-u Umumiye ile ilgili Maddeler: 

Çalışmalar henüz olgunlaşmadan ve ortak bir tasarı ortaya çıkmadan ltilat' Devletleri 

temsilcileri, Türk heyetine bir barış proje metni tevdi ederek, bunun nihai Lozan Barışı olarak ka-
bul ve tescilini talep ettiler. 31 Ocak 1923 tarihinde yapılan iktisat ve Maliye Sorunları Komisyo
nu'nun ortak oturumunda konuşan Türk Murahhaslarmdan ismet, Rıza Nur ve- Hasan-Beylerin-de-·---
hazır bulundu0u toplantıda lngiliz murahhasları heyet başkanı Lord Gürzon şunları söylemekteydi: 

"Şimdi bizler 10 haftayı aşan bir süredir uzayıp giden çalışmalarrmrzın sonuna varmış bu
lunmaktayız; üç gündür, konferansın üyeleri, kendilerine sunmakla onur duyduQumuz barış antlaş

masının metnini ellerinde bulundurmaktadırlar; burada temsilcileri bulunan bütün devletleri bu 
metni imzalamaya çaQırıyoruz. 

Bu andlaşma, birçok maddelerden, toplam olarak 160 maddeden oluşmaktadır. Aynca 
andlaşmaya, birtakım sözleşmeler ve bildiriler de eklenmiştir; bu sözleşmeler ve bildiriler, bu yol

dan düzenlenmesi uygun görülmüş birtakım konulara ilişkindir. Ancak bunların hükümleri, andlaş
ma bütünüyle imzalandıQı zaman yürürlüQe girecekti. Bu andlaşmanın erişmek istedi0i amaç ne
dir? Her şeyden önce, sekiz yılı aşkın bir süredir, DoQu Avrupa'nın ve Asyanın çok geniş bölgeleri
ni acılara boQmuş olan korkunç ve yakıp- yıkıcı bir savaşa son vermek ve çeşitli ordularımızı- bu 
ordular ister müttefiklerimizin , ister Türklerin ya da Yunanlıların olsun - yuvalarına ve ailelerinin 
yanına göndermektedir. Bu orduların oralara dönmekten başka birşey istemediklerine de şüphem 

yok. ikinci olarak, Andlaşma, müttefiklere karşı savaşta yenik düşen, fakat sonunda Yunan kuwet-

71. A.g.e.,s.:58-59. 
72. Meray,A.g.e.,Takım:l,c.:lll,s.:42-44. 

73. A.g.e.,s.:29-30. 
74. A.g.e.,s.:162-272. 
75. Bkz. :Mısıro1)Iu, A.g.e.,c.: l,s.:214 vd. 
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lerine karşı zafer kazanmış olan Türk devletinin birli!:)e kavuşmuş ve güçlü bir devlet olarak, As
ya'da olduQu kadar, Avrupa'da da yeniden yerini almasını ve önceden açıklamış bulunduQu niye
tini şimdi de gerçekleştirmek isterse - uluslar topluluQuna yeniden katılmasını saQlama amacını 
gütmektedir. Andlaşmanın üçüncü amacı, böylece yeniden kurulmuş Türkiye Devleti ile öteki Av

rupa devletleri arasında eşitli~e dayanan, dostluk ve iyiniyet ilişkileri kurmaktır. Böylece barış, bir 
devletin yeniden kuruluşu ve devletler arasında işbirliQi, gütmekte olduQumuz üç amacımızdır. Bu 
Andlaşma ile amaçlarımıza ne ölçüde erişmiş olmaktayız? .. ."(76) 

Curzon, sözlerinin sonunda ise şunları söylüyordu: 
"Ekselans ismet Paşa'nın bu andlaşma konusunda neler söyleyebileceQini kestiremem. 

ismet Paşa'nın bu andlaşmayı hemen kabul edeceQini ve böylece, hem bizim çalışmalarımıza, 
hem de Türkiye ile kendisine dost olmak isteyenler arasında şimdillk süregiden ve kuramsal nitell
~i iyi tanımlanmamış bir düşmanlık durumuna son verceQlni düşünmek isterdim. ismet Paşa, bu 
salonda ve başka yerlerde, bana, içtenlikle duyduQu barış isteQinden söz etmişti r. Sözlerine o za
man da inandım, şimdi de inanmaktayım ... " 

n ... Bir başka olasılık kalıyor; ismet Paşa'nın bunu seçmeyeceQine inanmaktayım. ismet 
Paşa bu antlaşmayı reddetmeyecektir. Çünkü böyle bir davranış, yalnız Lozan'da bulunduQu sü

rece açıklamış olduQu duygularla deQil, aynı zamanda, gözüpek bir savunucusu olarak göründü
Qü, kendi ülkesinin çıkarları ile de baQdaşmaz. Bu, aklıma bile getirmek istemedi!:)im bir varsayım
dır. 

Öte yandan, ismet Paşa cevap vermezden önce, tekliflerimizi tümüyle incelemek için bi
raz daha süre isterse, kendi hesabıma, böyle bir iste!:)i reddetmekte güçlük çekerdim. Fakat uma
rım ki ekselansları , bütün işlemlere yeniden başlamaya hazır oldu~umuzu yeni pazarlıklar ve yeni 
itirazlarla son üç ayda elde edilenleri bozarak, burada ya da başka bir yerde yeni bir konferans 
toplamayı başarabileceklerini düşünemezler. Böyle bir konferansa hiç olmazsa, ben ka!ılacak de
Qillm. Bizler burada pazarlıQı ölünceye dek sürdürmek için deOil, bir çözüme, bir sonuca varmak 
için bulunuyoruz. Burada bir halı alım- satımı işi için, bir doOu pazarında bulunmuyoruz .. (77) 

Konumuzla ilgili olarak konuşan M. Bompard ise kürsüye geçmiş ve şöyle konuşmuştu: 
nrürk temsilci heyeti az önce, bir andlaşmaya varabilmek için, birinci ve ·ikinci·komisyonla- · -· --- -·--

rın katlanmış oldukları çok önemli tavizlere ilişkin bir konuşma dinlemiştir. Oysa Üçüncü komisyon, 
daha da önemlisi tavizlerde bulunmuştur: 

Üçüncü komisyonun çalışmalarının büyük kısmı, Osmanlı Oüyün-u Umumiyesi'nin bölüş
türülmesi konusundaydı. Böyle bir bölüştürmeye girişmek bile, kendi başına, Türkiye'ye pek büyük 
bir iyilikte bulunmak demektir. Çünkü, ilke olarak, bir devlet, borcundan her zaman sorumlu kalır. 
Bir bölüştürme kararlaştırılmış bulunmaktadır. Üstelik bu bölüştürmede, yalnız 1914 savaşının 
meydana getirdiQi ülke de{ıişikliklerinin göz önünde tutulmasıyla yenilmemiştir. Bu savaşla, 1912-

1913 Balkan Savaşlarını birleştirerek, borcun bölüştürülmesinde, o zamana kadar uzayan döneme 
kadar olan ülke deOişikliklerini de göz önünde tutulmaktadır. 1914 yılında altın para ile 140 milyon 
Türk lirasına yükselen Düyün- u Umumiye-i Omaniye, bu andlaşmadan sonra, 87 milyona indiril
miş olmaktadır. Bu da türk hükümeti için, altın para ile 53 milyon liralık kesintisiz bir kazançtır. 

Öte yandan, Türk hükümeti, ertelenmesini umamayacaOı, çok yüklü borçlardan da kurtul
muş sayılmaktadır. 

1- Müttefik ordularının katlandıkları işgal giderleri, altın para ile 50 milyon Türk Lirasını 
aşmaktadır. Müttefikler, Türkiye'ye saygı duygusu ile, Lozan'a gelirken, işgal giderten~ olarak iste

yecekleri parayı altın para ile 30 milyon'a indirmişlerdi. Andlaşma tasarısında, böyle bir para ist~-

76. Meray,A.g.e.,Takım:l,c.:J, Kitap; il. 
77. A.g.e.,s.:38-39. 
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mekten büsbütün vaz geçilmektedir. Bu da Türkiye'ye çok önemli bir tavizdir. 
2- Andlaşma tasarısı, Türklerden ayrılmış topraklarda oturan eski Türk memurlarının 

emeklilik maaşlarının Türkiyeye yükletilmeyeceQini öngörmektedir. 
3- Türkiye'nin eski müttefiklerinin Türkiye'den alacaklı oldukları ve altın para ile 62.5 mil

yon Türk Lirasını bulan alacaklarını, müttefik devletler, Varsay, Saint Germain, Neuilly, ve Tralnon 
andlaşmalarıyla, kendi üzerine çevirtmişlerdi. Bu alacakların ödenmesi g·erekliydl. Oysa müttefik 
devletler. bu alacaklardan tümüyle vazgeçmektedirler, Yülnız, uyrukların, savaşta Türkiye'nin ver
miş oldu0unu zararların onarılmasını istemektedirler. Bu onarım için istenen para çok azdır. Altın 
para ile götürü 15 milyon Türk Lirası olarak saptanmıştır. Bu paraya, savaştaki zoralımları da kap
samak üzere, bütün zararlar girmektedir verilmiş zararların gerçek tutarı bundan çok yüksek
tir ... "(78) 

11 Savaşın nası/ çıktıQını, birkaç sözle hatırlatmak, hiç olmazsa kimlerin sorumlu oldukları
nı belirtmek bakımından, belki de yararsız deQildir. Ben, 1914'te, lstanbul'da Fransa Büyükelçisi 
olarak bulunuyordum. bu sıfatla bu tarihi noktaya ilişkin olarak kişisel anılarımın katkısını getirebi
lirim. 

Almanya'nın bir gün önce Fransa'ya karşı savaş ilan ettiQinl belirtmek üzere, 2 AQustos 
1914'te Sadrazamın Yeniköy'deki yalısına gittim. Sait Halim bana şunları söyledi:" Üzüntüyle kar
şıladıQım bir savaşta, Türkiye tarafsız kalacaktır. La Haya sözleşmesinde öngörülen tarafsızlık bil
dirisined bulunmaları için, Büyükelçilerime hemen telgraf çekeceQim, 11 Saat sabahın 11 'i idi. Aynı 
gün saat 14"te, başka bir deyimle 3 saat sonra, Almanya büyükelçisi de sadrazama gitmiştir. Sanır 
mısınız ki Said Halim tarafsızlık bildirisini Alman Büyükelçisine de tekrarlamıştır? Hiçte deQil; Tam 
tersine. Said Halim bir masaya oturarak, bir belge imzalamış ve bu belgeyi Baron Van Wagenhe
im'e uzatmışt ır. Bu belge, Almanya ile bir ittifak andlaşmasından başka birşey deQildi. Said Halim 
bu belgeyi Alman büyükelçisine uzatırken, hemen sözü, boQazlarda Osmanlı donanm_asını güç
lendirmek için, Göben ve Breslau adlı savaş gemilerine getirmiştir. Şüphesiz savaş hemen patlak 
vermiştir. Savaşa girişmek için bir hazırlık yoktu. Fakat ekim sonunda, seferberlik tamamlanınca, 
Göben Haliç'ten çıkarak saldırılara başlamıştır. 

Bu yüzden,· savaşın bütün sorumlulu0u Türkiye'nin üstüne çökmektedir; O-=rürkiye · kr; · - -· ·-· ·- -· 

1854'te yaptı0ı çaQrıya koşup gelen ve ulusal baQımsızlıQını korumak için, bir buçuk yıl boyunca, 
kendisiyle birlikte savaşmış olan devletlere karşı çıkmıştır. 

Burada, adına konuştuQum Fransa, bu iyilik bilmezliQi, başka herhangi bir ülkeden daha 
derinden duymuştur. Çünkü 1. François ile Kanuni Süleyman'ın aralarında bir ittifak anlaşması im
zaladıQı, çok gerilere giden bir geçmişe karışmış eski zamanlardan bu yana, iki ulus arasında gi

derek artan bir dostluk kurulmuştu. Bu dostluk, Fransız diplomasisinin gelenekleri arasına girmiş, 
diplomasi alanından bu iki hakın ilişkilerine yayılmıştı. bu yüzden 1914'te, 400 yıllık bir dostluk al
datılmış olmaktaydı. (79) 

Barış Andlaşması tasarısını tarihf hakikatleri tersyüz ederek allayıp pullayarak Türk heye
tine kabul ettirmek isteyen batı devlet temsilcilerinin tasarısında DüyCın-u Umumiye için ne gibi hü
kümler getirilmişti? Şimdi bu konuya deQinellm. 

Tasarının il. bölümü teşkil eden Mali Hükümler başlıQı altındaki kesim: 1 bölümü Osman/ 
Devlet Borcu başlıQrm taşımakta ve tasarının 45. maddesinden 70. madde dahil bölümler , 
Oüy0n-u Umumiye-i Osmaniye'yi kapsamaktadır. 

Bu tasarının ilgili maddelerini eynen almakta yarar görmüyoruz. Zira bu tasarı, daha ön
ce belirttlQimiz alt komisyonda hazırlanıp deQerlendirilen tasarıların heme·n hemen aynısıdır. Aı:ı-

78. Meray,A.g.e.,s.:42·43. 
79. A,g.e.,s.:44. 
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cak genel çizgileriyle de~inirsek; 

45. Maddede: Balkan yarımadası devletleriyle, Antlaşmanın 15. maddesinde sözü edilen 
adalar ve Asya'da yeni kurulan Devletlerden, kendilerine gerek 1912-1913 Balkan Savaşları sonu
cu, gerekse imzalanacak olan bu antlaşma uyarınca kendilerine toprak verilmiş devletler, Antlaş
maya ekli çizelgede belirtildiQi üzere Osmanlı Devlet Borcu'nun ödenmesine ilişkin yükümlülüklere 
50. maddede yazılı hükümler saklı kalmak şartıyla katılacaklardır. 

50. madde, kilometre teminatlı demiryolu yapımı için alınan kredilerden, kendilerine de
miryolu kalmış olan ülkeler ile Türkiye arasında borcun nasıl paylaştırılacaoı konusunun ihtilaf 

doQduQu için La Haye'deki Mllletlerarası Daimi Adalet Divanı'ndan sorulmasının karartaştırıldıQı

na ilişkindi. 
Yine 45. maddenin ikinci paragrafında, 51. madde uyarınca, kendilerine yapılacak bildiri• 

mi müteakip 3 aylık süre içinde devletlerin, Borç Meclisi'ne kendilerine düşen borçlar için teminat 
göstereceklerini hükme baQlamaktaydı. 

46. maddede; Bölüştürmenin yol ve yönetimlerini saptamak üzere Paris'te bir komisyonun 
toplanması kararlaştırılmıştı. Bu komisyon, Türk hükümeti temsilcileriyle, taraf devletlerin her biri
nin temsilcilerinden, Osmanlı Düy0n-u Umumiye temsilcilerinden Birleştirilmiş borç ve Türk Tahvil
leri Düyün-u Muvahhide ve Türk Tahvilatı, dışında kalan Osmanlı Düy0n-u Umumiye temsilcilerin
den kurulacaktı. 

47. maddeye göre, Türkiye, yıllık taksitlerinden kendi üzerinde kalmış payların ödenmesi
ni saQlayacak biçimde gösterilmiş bulunan teminatların tamamlanması için, 45. maddede belirtilen 

3 aylık süre içinde Borç Meclisi ile anlaşmaya varacaktır. 
48. maddeye göre; 45. maddede belirtilen bölüştürülmenin nasıl yapılacaQı hükme baQ

lanmıştır. 

Buna göre ilkin, 17 Ekim 1912 tarihinden önceki borçlanmalara ilişkin yıllık taksitler, Tür
kiye ile 1912-1913 Balkan Savaşları sonucunda Türkiye'den toprak almış Balkan Devletleri arasın
da bu savaşlara son veren andlaşmaların ya da sonradan yapılan andlaşmaların yürürlü~e girişle
rinden bu yana meydana gelen ülke deQişiklikleri göz önünde tutularak bölüştürülecektir. 

ilk bölüştürmeden sonra 2. olarak· Türkiye'nin üzerinde kalmış ve 17 Ekim· rn12· tarihi· ile· 
15 kasım 1914 tarihleri arasında Türkiye'nin yaptıQı borçlanmalara ilişkin yıllık taksitlerin de eklen

mesiyle artmış olan yıllık taksitlerin bakiyesi Türkiye ile, yapılacak bu antlaşma ile kendilerine Tür
kiye'den toprak almış Balkan devletleri ve 15. maddede belirtilen adalar ve Asya'da yeni kurulmuş 

devletler arasında bölüştürüleacektir. 
49. maddeye göre, ilgili her devletçe ödenmesi gerekecek yıllık taksit tutarı, Osmanlı dev

let borcunun ödenmesi için gerekli genel borç tutarına göre 1907 yılında konulmuş ek gümrük ver
gisi gelirlerini de içine almak üzere bir devletten ötekine geçirilen, toprak parçasının ortalama geliri 
ile, TQrklye'nin 1910-1911, 1911-1912 mali yıllan süresince ortalama gelirlerinin toplamı arasında

ki aynı oran içinde olacaktır. 
51. maddeye göre, Osmanlı DüyQn-u Umumiye Meclisi , bu antlaşmanın yürürlüQe giriş 

tarihinden itibaren, en çok üç aylık süre içinde, 49. madde ile konulmuş esaslara dayanarak, bu 
devletlerden herbirine düşen yı llık taksitlerin toplamını saptayacak ve bu toplamı sözü geçen dev

letere bildirilecekti. ilgili devletler, Düy0n-u Umumiye Meclisi'nin , kendilerine düşecek yıllık taksit
leri saptama konusundaki çalışmaları izlemek üzere, lstanbul'a temsilciler gönderebileceklerdir. 

Bu antlaşmada yazılı ilkelerin uygulanması konusunda ilgili devletler arasında doQabile

cek her türlü anlaşmazlıklar, bildirimlerin kendilerine yapılmasından itibaren 3 aylık süre içind~, 
Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam} Meclisine sunulacak ve bu meclisin atayaca0ı bir hakem ta
rafından çözüme baQlanacaktır. Bu maddenin uygulanmasr, aynı zamanda ödemeleri aksatmaya-
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caktır. 

52. maddeye göre, ödemelerin Balkan devletlerince başlangıç tarihi, bu devletlere toprak 
kazandıran antlaşmalardan itibaren doOacaOına, yine ödenmesi gereken yıllık taksitlerin de 1 Mart 
1920 tarihinden itibaren başlatacaQ ı hükmünü getirmektedir. 

53. maddeye göre, Türk Hükümeti, antlaşmanın yürürlüQe giriş tarihine kadar ödenmemiş 
olan yıllık taksitlerin (kuponlann) ödenmesi için, gecikmiş bu ödemelerin nasıl yapılacaOı konusun
da DüyOn-u Umumiye Meclisi ile anlaşmaya varacaktır. Bu taksitler, antlaşmanın yürürlüQe giriş 
tarihinden itibaren 20 yıllık süre içinde faizsiz olarak ödenmiş olacaktır. 

54. maddeye göre, Türk Hükümeti Türk kalmış topraklarda şimdiye kadar DüyOn'a ayrıl
mış ve ödenmesi gerekirken, henüz DüyOn idaresine ödenmemiş gelirlerin tutarına eşit bir para 
için, sözü geçen meclise karşı, kendini borçlu kabul edecektir. Türk hükümeti bu paranın ödeniş 
biçimi konusunda Düyun idaresi ile anlaşmaya varacaktır. 

55. maddeye göre, DüyOn'u ödemek zorunda kalan devletlerden her biri, DüyOn-u Umu
miye Meclisine'ne 6 ay önceden bir bildiri göndererek, yıllık taksitin tutarına ya da bu taksitin, sap
tanacak bir faizin de eklenmesiyle paraya çevrilecek bir parçasının tutarına eşit para ödeyerek, bu 
borcun tümünü ya da bir parçasını tasfiye edebilecektir. Bu tasfiyenin şartlarını ilgili devlet ve Borç 

Meclisi (Düyün idaresi) saptayacaktır. Osmanlı Düyün Meclisi'nin ise, bu tasfiyeyi isteme hakkı ol
mayacaktır. 

56. maddeye göre, Muharrem Kararnamesi ile buna ekli 14 Eylül 1903,24 Mayıs - 4 Hazi
ran 1911 tarihli kararnamelerin ve 1 Kasım 1914 tarihinden önce yapılmış kararnamelerin geçerlili
Qi hükme baOlanmaktadır. Yine Türk Hükümeti, Almanya, Avusturya ve Macaristan ile yaptıQı an
laşmalarda üstlendikleri karşılıkları yükümlenecek, ancak Türkiye'nin eski müttefikleri olan bu dev

letler, Türkiye'de mali ya da ekonomik yönetim ve denetim komisyonlarında ya da örgütlerinde 
kendilerini temsil ettirmekten vazgeçmiş sayılacaklardır. . 

Antlaşma ve eski çizelgelerde belirtilen rakamlar Türk altın lirası olarak kabul edilmekte

dir. ÇOnkü o sıralarda kullanılan kaOıt paralar, altın liraya karşı deOer kaybetmiş, altın lira, 5 lira 
kaOıt paraya kadar yükselmiştir. 

- 57. madde onarımla ilgilidir. 1 AOustoş 1914 tarihi ile antlaşmanın yürürlüOe-girdi!)i·tarihe···· 
kadar müttefiklerin uOradıkları zazarların 15 miloyonaltın olarak Türk hükümeti tarafından ödene

ceQi hükme ba!)lanmaktadır. 

58. maddeye göre, Türkiye ile yunanistan'ın birbirlerine karşı harpte verdikleri zararlardan 

vazgeçtikleri hükme baQlanıyordu. 
59. madde, Türk hükümetinln 57. madde uyarınca kendisine düşen tazminatları yerine 

getirmek üzere, altın para 15 milyon Türk lirasından her biri %5 faiz ve %1 amortisman olarak he
sap edilen, 900.000. altın Türk liralık 37 taksiti , her yıl, Osmanlı Devlet borcu Meclisine ödeyeceQi 
hükme ba!)lanmaktadır. 

60. maddede, bu borçlar için gerekli teminatın Türkiye tarafından ne suretle verileceOi 

açıklanmaktadır. 

61. madde, Osmanlı DüyOn idaresinin sahiplerine yani ilgili müttefik hükümetlerine Os
manlı Devlet Borcu Meclisi tarafından gönderileceQini hükme baQlamaktadır. 

62. madde, Bu bonoların hak sahiplerine yani ilgili müttefik hükümetlerine Osmanlı Devlet 
Borcu Meclisi tarafından göndereleceOini hükme baQlamaktadı r. 

63. madde, bu tasfiye bono basım ve hazırlanma masraflarının Türk hükümeti tarafından 
karşılanacaQını hükme baQlamaktadır. 

64. madde, Türk hükümetinin de bu bonolardan alma hakkının bulunduOunu hükme baO
lamaktadır. 
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65. madde, Kendilerine Türkiye'den toprak ayrılmış Devletlerin bu toprak parçasında bu
lunan Osmanlı lmparatorlu{ıu ya da Hazine-i Hassa adına kütü{ıe geçirilmiş her türlü menkul ve 
gayrimenkul mallan karşılık ödemeksizin edinmiş olacaklarını hükme ba{ılamaktadır. 

66. madde, önceleri Osmanlı uyru{ıunda olup, sonradan başka uyruklara geçenler için 
Türk hükümetinin bunlara emeklilik maaşı ödemekten muaf olaca{ıını hükme ba{ılamaktadır. 

67. madde , Türkiye'nin Almanya, Avusturya ve Macaristan Hükü'metleriyle yaptı{ıı anlaş
malara göre alması gereken alacaklarının müttefiklere geçece{ıini hükme ba{ılamaktadır. 

68. madde, Savaştan sonra Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek malların tutarına karşı
lık olarak Alman hükümetince sürüme çıkarılmış ka{ııt paraları kabulden Alman hükümetini kurtul
muş saymaktadır. 

69. madde, Almanya ile yapılmış 28 Haziran 1919 tarihli Barış Antlaşmasının 259. mad
desinin l.fıkrası ve Avusturya ile yapılmış 1 O eylül 1919 tarihli Barış antlaşmasının 210. maddesi
nin 1. fıkrası uyarınca, Almanya ve Avusturya'ya transfer edilmiş bulunan altın paraların belirlenen 
lhtirazi kayıtlarla Türkiye'ye geri verilece{ıini, bu paraların süresinde ödenmesi halinde Türkiye'nin 
de paralan ödenmemiş Düy0n-u Umum!ye-i Osmanıye'nin taksitlerine ödemede kullanaca{ıını be

lirlemektedir. 
70. madde, Türk hükümetinin 1 Kasım 1922 tarihinden önce gerek Osmanlı Devleti ge

rekse Osmanlı Düy0n idaresi ile sözleşme yapmış bütün batılı şirketlerin sözleşmelerinin Türk hü
kümeti tarafından da kabul ve geçerli oldu0unun tasdik edilmiş olaca0ını hükme ba{ılamakta
dır.(80) 

Barış tasarısı metnindeki mali hükümleri hemen hemen bunlardan ibarettir. Ayrıntı ları in
celeyece{ıimiz nihai metinde ele alaca{ıımız için, tasarı metnini oldu0u gibi de~il, ruhu ile vermeyi 
tercih ettik. 

Antlaşma tasarısının belirtilen meselelerine eklenen Ek:11 sayılı bölümüne gör~, La Haya 
Milletlerarası Daimi Adalet Divanı'na iki sorunun sorulması kararlaştırılmıştı. 

Bu sorulardan ilkine göre, Balkan devletleriyle Adalar ve Asya'da yeni kurulan devletler
den, Türkiye'den kendilerine toprak parçası verilmiş devletlerin, demiryolu hatlarından bazılarının 
bugün yararlanmakta oldukları km. başına teminat akçesi yüzünden Osmanlı-Devleti'ne---düşmüş · · 

olan mali borçları, Türkiye ile, kendilerine Türkiye'den ayrılmış toprak verilmiş Balkan devletleri im
zalanacak bu antlaşmanın 15. maddesinde belirtilen adalar ve devletler arasında bölüştürülerek 
Osmanlı Devlet Borcu (Düy0n-u Umumiye) çizelgesine yazmak gerekmez mi ? idil 

ikinci soruya göre de km. başına teminat akçesinden yararlanan demiryollarına ilişkin 
borçların bölüştürülecek borçlar arasında gösterilmesi kabul edilmezse, Ba{ıdat, Soma, Bandırma, 
Hudeyde-Sana demiryollarına ilişkin borçların bölüştürülecek borçlar çizelgesinde çıkarılması ge• 
rekti0i hususu sorulmaktaydı. (81) 

Tasarının Düy0n-u Umumiye'ye ilişkin bölümlerinin Türk heyetince olumlu karşılandı0ı 
pek söylenemez. zira görüldü{ıü üzere, borçların bölüştürmeye esas tarihinin Türk teklifi muvace
hesinde 1918 yılı olması gerekirken, bu tarih, tasarıda 1914 yılı olarak alınmış, birçok konu yine 
muQlak bırakılmıştır. 

3. Türk Heyetinin Tasarı Karşısında Tavrı: 

Türk heyetinin bu tasarıya karşı tavrını birinci eden elden, yani Türk Baş murahhası ismet 
Paşa'dan dinleyelim: 

80. Meray,A.g.e.,Takım:1,ciltl, kilap:2,s.:64-748 
81. A.g.e.,s.:70-71. 
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"Bundan sonra konferansta mali meselelere parça parça girdik ve nihayet, en sona ka
lan düOümler bile mali meselelerden meydana geldi. 

Mali meselelere ilk önce OüyOn-u Umumiye'den başladık, DüyOn-u Umumiye'ye, yani Os
manlı borçlarını görüşmeye, imparatorlu(!un borçları olarak bizim toptan kabul etmemiz, bir müd
det sonra da imparatorluktan ayrılan devletlerle aramızda taksimini düşünmemiz lazım getctıaini 
telkinle başladılar. Biz ilk telkinlerine karşı çıktık. Osmanlı borçlarının tamamını kabul edemeyece
Qimi, söyleyerek, borçların imparatorluktan ayrılan devletlere bizim aramızda taksimi lazım geldi
Oinde ısrar ettik. Tezimiz bu. Bu ısrar uzun sürdü. Mali usuller mucibince olamaz dediler. Güçtür, 
yapılamaz dediler. Emsali yoktur dediler. Bu şekilde uQraştık ve ısrar ettik. Osmanlı lmparatorlu
Qu'ndan ayrılmış devletlerden birisi de yeni Türkiye devletidir. B.M.M. Hükümetidlr. Bunun borçları

nı ayırmak lazım. Bu görüşle tezimizi müdafa ediyoruz. 
Müzakereler borcun hangi para ile ödeneceOi mevzuuna intikal etti. Hissemize düşen 

DüyOn-u Umumiye altın olarak veremeyiz, dedik. Kendi hissemizi Fransız Frangı ne ise olunla 

ödeyeceQimizi söyledik. Şimdi özet olarak söylediQim, bu mevzuları görüşmelerin ilk safhasında, 
konferans kesilinceye kadar halletmek mümkün olmadı. Ve askıda kalan, halledilmeyen bu mese
lelerin hepsinde, lngilizler davanın ilerisinde bulunuyorlardı. 

Bir defa, Lord Gürzon ile, bir gece toplantısında bulundum. beraberdik. ikimiz de vardık. 
Bir de Amerika murahhası Mr.Child vardır. 

Lord Gürzon bana dedi ki: 
nKonferanstan bir neticeye varacat}ız. Ama memnun ayrı/mayacağız. Hiçbir işte bizi 

memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizi makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul et
miyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. En nihayet su kanaate vardık ki, ne reddedersiniz, hepsini 

cebizimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır. imar etmeycek misiniz? Bunun için paraya ihtiyacanız 
olacaktır. Bunun için parayı nereden bulacaksınız? Para dünyada bir bende var, bir de bu yanım
dakinde. Unutmayın, ne reddederseniz, hepsi cebimdedir. Nereden para bulucaksınıi? Fransız
lardan mı?n 

Ben "evet" dedim. Gürzon sôzlerine devam etti: 
"Para kimsede yok. Ancak biz verebiliriz. memnun olmazsak kimden alacaksınız.? -Harap - - -

bir memleketi nasıl kurtaracaksınız. ihtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz 
çöktü/jünüz zaman, bugün reddettiklerinizi cebimden birer birer çıkartıp size göstereceğiz." 

Lord Gürzon'un sözleri kula{ıımda kalmıştır ve sözünün geçtiQi her yerde hatırlamışımdır. 
Lozan konferansı olalı 45 sene geçti. Bu sözleri hiç bir zaman unutmadım. Bu 45 sene içinde para 
almak için müracat ettiQimiz her yerde bu ihtimalleri görmüşümdür. 

Lord Gürzon'un bu sözleri bittiQi zaman, kendisine dedim ki Şimdi meseleleri halledelim, 
para istemek için gelirsem, o zaman gösterirsiniz. Hakikat şudur ki il. Cihan Harbi kapı önünde gö

rününceye kadar, mali bakımdan bize kolaylık gösterilmemiştir. Ve Türkiye kendisinı.kendi alın teri 
ile tamir ederek il. Cihan Harbini idrak etmiştir. 

DüyQn-u Umumiye Lozan Konferansının en çetin meselerinden birisi idi. imparatorluk son 
zamanlarında her sene yedi milyon altından fazla borç ödüyordu. Düyün-u Umumiye'nin görüşül
mesi başladı{ıı zaman müttefikler, imparatorluk bir çok memleketlere taksimini kabul etmek iste
memişlerdir. lddalarına göre, Hukuken Türkiye borçların muhatabı kalacaktı. Ve borçların her iki 
yönü için konferansın başından sonuna kadar mücadele edilmiştir. " (82) 

Şubatın ilk günlerinde bu muahede projesini bize vermişlerdi. (83) Her gün yarın veya 
öbür gün imza etmeniz lazımdır diye bizi sıkıştırıyorlardı. Nihayet 4 şubat günü Beau- Rivage 

82. lnönü, ismet Hatıralar. II.Kltap.,s:89-90. 
83. Tutanaklardaki ifadelere göre projenin (tasarının ) Ocak ayının sonlarında verilmiş olması gerekir. 
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Otelinde, lngiliz karargahında özel olarak toplandık. Bütün başmurahhaslar oradayız. Her devletin 
murahhas heyetleri de Beau Rivage otelinin salonlarını, odalarını doldurmuşlar, heyecanla netice
yi bekliyorlardı. 

Konu şu : Üç ay konuştuk. Çok meseleler ortaya konuldu. Meselerin bir kısmını hallettik. 
Beraber çalışmaya vardık.Bir mühim kısmı da bir andlaşmaya varmadan ihtilaf halinde duruyor. 
ihtilaflı olan meselerin hepsini, müttefikler kendi arzularına göre kaleme almışlar, bunları maddeler 
halinde, teklif ettikleri muahade tasarısında tespit etmişler. Müzakereler bitti. Muahede projesi ha
zırdır. imza edecek misiniz, diye bize soruyorlar. Bunun üzerine münakaşa başladı. 

Muahede projesi iki gün evvel bizim elimize verilmişti. Bu iki gün içinde projeyi tetkik etti-
0imiz zaman gördük ki, bizim arzu etti0imiz, bizim hedef tuttuQumuz bir Türkiye elde edilmiş olmu
yordu, Kapitülasyonlar mevzuunda istedl0imizi vermiyorlar. Mali meselelerde tekliflerimizin hiçbiri
ni nazar-ı dikkate almamışlar. Önümüze bir takım imtiyazlar çıkarıyorlar. Mali mesele olarak müt
tefiklerin diQer bütün muahedelerde yaptıkları, alıştıkları bir zarar ve ziyan hesabından bahsedi
yorlar. Harp dolayısıyla Türkiye'ye tevessül edecek mecburiyetler, mükellefiyetler tespit edilmiş, 
Hulasa, Karlıklı müzakerelerde yapılmış, vücuda getirilmiş manzarası altında tek taraflı olarak ha
zırlanan bir muahedenin imzasına bizi davet ettiler. Uzun boylu konuştuk. Saatler süren bir toplan
tı yaptık. Muahede projesini imza etmemizi istiyorlar. Konferansın devamı süresince, kabul ettir
mek için mücadele ettiğimiz isteklerimiz temin olunmadan galip devletlerin arzularına göre, hazır
lanmış bir metni imza edemezdik. bu bütün tekliflerimizden vazgeçme anlamına gelecekti. 

Lozan konferansının ınkıtaından evvel ve ınkıtadan sonra dokuz aya yakın süren müca
dele devrinde en çok sıkıldığım, konferans ı bölen bu Şubat konuşmas ı ve Şubat kesilmesidir. 4 
şubat akşamı yapt ı ğımız bu uzun toplant ı da en nihayet, Lord Curzon'a biz bunları kabul etmeye
ceğiz, dedim. Müzakereler devam ederken Lord Curzon, arada bir kendisinin tren vaktinin geldi
ğinden bahsederek, çabuk karar verin de gidelim, derdi. Lord Curzon böyle acale ettikç~ ben ken
disene, kabu_l etmeyeceğiz, biz söyleyeceğimizi söyledik, bu suretle konferans ı n kesilmesi mesuli
yetini siz deruhte etmiş oluyorsunuz, cevabını verirdim. Fakat tam bu esnada, murahhaslardan biri 
ortaya yeniden bir mevzu atar ve müzakereye baştan başlarız. Böyle gergin, sinirleri bozucu bir 
hava içtnde konuşuyoruz." (84) R ıza Nur'un· anlattıkları ise, ismet Paşa'nınkinderrbtraz · farkfıdır: · ·--- - - -· · 

"Derken, 21 Kanun-u Sani (Ocak) (85) 1923 de umumi bir celse oldu. Bu üçüncü komis
yon celsesidir. Buna da yine Gürzon riyaset ediyor. Uzun bir nutuk söyledi, Bir muahede projesi 
yapmışlar. Onu bize verdiler. "imza edin" dediler. Onbeş gündür bize ve birlik üzre bir proje hazır
lamakta olduğunu işitiyorduk. 1. ve il. Komisyonların işleri müzakere ile halledildi. Fakat 111. Komis
yona ait işlerin pek azı halledilmiş, diğerleri tamamiyle muallaktadır. Hem de bu porojeye komisyo
na ait bir takım yeni şeyler ilave etmişlerdi. Bu bize empoze etmek idi. Biz ise müsavi muamele 
şartıyla konferansa davet edilmiş ve gelmiştik. Daima celselerde bunu söylerdik, Konferans he
men üç aydır devam ediyordu. çok buhranlar, gayretler olmuştu. Buna raQmen bu komisyonun 
meselelerinin hepsi halledilememişti. Gürzon artık ziyade duramıyor, Hem de acale ediyor.A (86) 

" .. Beş altı gündür Lozan havasında yine siyasi boralar, şimşekler, yıldırımlar başlamıştı. 
Her aQızda Türkler suihü imzalamalarsa, harp olacak, devletler ordu gönderecekler. ismet bu defa 
her defakinden daha ziyade telaşta, yine yemeden, içmeden kesildi. Yine bir takım türediler Lo
zan'a doldu. bunlar g0ya Türk dostlarıdır. Bize behemahal sulh yapmamızı, muahedeyi imzalama
mızı Türklere olan muhabetleri namına tavsiye ve rica ediyorlar ... "(87) 

84. lnönCı, A.g.a.,s.:91 ·92. 
85. 31 Kanun-u Sani Olacak. 
86. Nur, Rıza:A.g.a.,c. :111 , s.: 1143. 
87. A.g.a.,s.:1146. 
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• ... Biz bu projeyi tetkik için bir hafta vakit istedik. Bunun üzerine aralarında konuşmak için 

celseyi bir müddet tatil ettiler. Bir saat sonra tekrar açtılar ... • 
" ... Bize bu kadar bir mühlet verdiler. Lord Gürzon, "işim var Londra'ya dönmek mecburi

yetindeydim. duramam. "diyor. biz de "git l.. diğerleriyle yeni ve muallakta olan şeyleri halledelim.• 
teklifinde bulunduk. "Gürzon, • lngilizlerin, bilhassa benim gıyabımda hiçbirşey yapılamaz: deyip 

kestirip attı. Nihayet 4 Şubat'a kadar mühlet verdiler. Gürzon, bu esnada.Türklerle hususi görüş

meler yaparım." da dedi. Celse de bitti. .. (88) 

• ... Celse bitti, Otele döndük. ismet ilk söz alarak bana: 

"Rıza nur!. Bu Projeyi imzalayalım!.• dedi. Şiddetti itiraz ettim ... " 

• ... Üç gün üç gece yakamı bırakmadı. Yalvardı. Adeti üzre beni kucakladı. Sıkı sıkı sarılı
yor. Yüzümü öpüyor, "Gel imzalayalım" diyor. bende "Olmaz"ı bastırıyorum. 

Bizim heyet de bize kamilen hayrette ... Herkes düşünceli, kederli. AQızlarını bıçak açmı

yor. Oışardaki şayiaları işitiyor, korkup heyecana düşüyorlar. 

Artık sondeme geldik. Ha koptu, ha kopacak ... Bir gece yarıs ı beni ismet beni ça{ıırttı. 

Ankara'ya bir buçuk satırlık telgraf yazmış. Bana: "Şunu imzala!.." dedi. Telgrafa baktım. "başka 

çare yoktur, bu projeyi imzalayacağız." diyor. Halbuki şimdiye kadar Ankaraya yazdığı telgraflara 

bana da imza koydurarak deQil, onları benden sıkı sıkı saklıyordu. Bu , mes'uliyetli şey. itham olu

nursa beni de beraber ettirecek. Bunu görünce isyan ettim. "imzalamam, sanada böyle telgraf 
çektirmem." dedim. "ben çekeceğim" dedi. Hasan' ı da çağırtmış. O'na da arda "imzala" dedi. Ha
san cevap vermedi. Münir de yanımda seyirimize bakıyor. Ben, "o halde siz bunu yollayın, ben de 

ayrı yazıp bir şifre yollayaca0ım." dedim. Hasan' da "bende ayrı yazarım. "dedi. ismet bakti ki ol

muyor, sonunda bu tarza razı oldu. Görüyorum ki bana içinden diş biliyor .. " (89) 

"Pek gergin bir hava içinde, gergin sinirler ile mühlet bitti. Son gün artık şatoda umumi bir 

celse yaptılar. Bizi Lord Gürzon'un odasına ça0ırdılar. Giderken lsmet'e : "imza ederse_n bak ben 

etmem." dedim ... " . 
• .. Gürzon rahatsız iyi yürüyemiyor. Ayaklarını uzatmış. Deyne0ide yanında. lsmet'le beni 

yanına aldı. Hulasa : "imza edin!.." dedi. Bompar da, dl0erleride aynı nakaratı türlü acıklı ve akibe-
tt vahim şekillerde göstererek terennüm ettiler. ismet birkaç kelime söylemeye baştadı:.Pek· heye- •·· - -·- · -- ·• ·

canlıydım. Hatırımda tutamadım. Ne olur ne olmaz diye sözü aQzından ben aldım. Dediğim hulasa 

şudur: 

11 Böyle bir muahade Türkiye'nin istiklalini temin etmez. Hem de kısmen empoze edilmek

tedir. Bunu ismet Paşa imza edemez. Ankara'da bir Millet Meclisi vardır. Bizi imha eder." 

Mesele bitti. Bıçak gibi kesip attım . Gürzom: "Ben bu akşam gidiyorum, düşünün"dedi. 

Düşünülecek birşey kalmamıştı ... "(90) 

• ... Gürzon, ümit ile beklemiş. Akşam trenine binmiş. Muahedeyi mühürlemek için mühür 

mumu ve her şeyi de hazırlatmış, bakmış ki gelmiyoruz. Treni nizde yarım saat tehir -ettirmiş. Yine 

bakmış gelmiyoruz. Gitmiş. Arkasından derhal diğer heyetler de gittiler. Yalnız Montanya ile ltalya 

heyetinden bir kaç kişi kaldı. Bu da galiba bir ümit üzerinde idi. 
Sonradan haber aldım, meğerse ismet, Gürzon'a ve dlQerlerine verdikleri projeyi imza 

edeceğine son hususi konuşmalarında ve son celseden ewel söz vermiş imiş. lsmet'in beni zorla
maları, Gürzon'un ümidi ve son beklemeleri hep bundan imiş ... Bu adam şayan-ı hayrettir. Bu ne 

iştir?! Ben delegeyim. Bensiz bu sözü nasıl verirdi? Hükümete yazıp ondan muvafakat cevabı alıp 

almadı0ını bilmiyorum. yoksa hususi olarak Mustafa Kemal'e yazdı da ondan muvafakat cevabı mı 

88. A.g.e.,s.:1147. 
89. A.g.e.,s.:1148-1150. 
90. A.g.e.,s.:1151-1152 
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aldıydı?!. Çünkü, her şeyi hükümetten ziyade ona yazar, danışırdı. Böyle aQır işi de onun kendi 
başına yapmamak Adetidir. üstüne mes'uliyet almaz, bilmem? .. " (91) 

işte Rıza Nur'un anlattıklarıyla da Lozan'da ilk barış antlaşma tasarısına tasarısına Türk 
heyetinin cevabı böylece olumsuz olmuştur. 

4. Konferansın Kesilmesi: 

Barış antlaşmasından, daha doQrusu empoze etmek istedikleri tasarının Türk heyetince 
kabul edilmeyişinden sonra 4 Şubat 1923 tarihinde barış görüşmeleri kesintiye u~ramış,Türk he
yeti yurda dönmüştür.(92) 

Konferansın kesintiye uQrayarak,TOrk heyetinin Türkiye'ye doQru yola çıkışını ismet Paşa 
hatıratında şöyle özetler. 

" ... Toplantı odasından çıktıQımız andan itibaren, otele gelinceye kadar, koridorda, otelde, 
mütemadiyen murahhaslar ve haberciler bize gelip gitmeye başladılar .. Tren vakti gelmiştir, Lord 
Curzon hareket etmek üzeredir, fakat müdahale etmişlerdir, treninin hareketini bir çeyrek daha te

hir ettirmişlerdir. Böyle söylüyorlar ve eQer biz trene yetişip, muahadeyi hazır şekli ile imza eder
sek, yarım saat, üç çeyrek saat kadar bu şekilde sinirleri bozucu bir çekişme, bir görüşme devam 
etti denilebilir. Ben arac ı lara kararım ızda bir deQişikfik olmadıQını bildirerek, Lord Curzon için uQur
lar olsun dedim. Ondan sonra haber geldi ki, tren hareket etmiş ve Lord Curzon Lozan'dan ayrıl

mıştır. 

Ben de hareket hazı rlıQına başladım. Şimdi ortaya bir mesele çıktı. Konferans kesildi mi 
ınkıta mı etti? Herkes bunun tespitine çal ışıyor. Gerek konferans katib-i umumisi, gerek Fransız 

heyeti, acele ile bu ayrı lmayı , konferans kesilmedi, konferans tehir olundu şeklinde tanıtma gayre
tine giriştiler. Böyle bir gayret sarf ediyorlar. Konferansın kesilmesinden sonraki ilk icraa~ bu suret
le müttefikler taraf ı ndan başladı. Konferansın kesilmesine sebep olan he.sap hatası anlaşı lıyor ki, 

son defa bir kesin vaziyet karşıs ında bı rakılırsa Türkler kabul etmeye mecbur olacaklardır, kana
tinden do{ımuştu. 

Türkiye'ye dönmek üzere hareket ettik:- Romanya üzerinden gideceQiz; Çok· fena ·birkış · ·- ------ · 

hüküm sürüyordu. Nihayet Romanya'ya geldik. Romanya'da yollar kapalıydı. Trenler işlemiyordu. 
Bir gemi istedim. Köstence'ye bir gemi getirdiler ... •(93) 

O. KONFERANSIN ARA DÖNEMi 

ismet Paşa 6-7 Şubat sabahı hareket ettiQi Lozan'dan, tren tekerlerinin buz tuttuQu bir ka
rakış ortasında, Bükreş- Köstence yolu ve Gülcemal vapuruyla 16 Şubat geceyarısı lstanbul'a ge

lebildi. 
ismet Paşa'nın gelir gelmez söylediklerinden bir kısmı şöyle idi: 
" Lozan'a herkes istedi{ıini cebine koyup gelmişti. Çok mücadele ettik."Konferans ınkıta 

bulamadı" prensibini herkes kabul etti. Fakat bu esas benden çıkmadı. Galiba geçen pazar günü 
idi. lngiliz Murahhasları Lozan'dan hareket ettiler. Ertesi sabah mösyö Bompard ile görüştüm, sor-

91 . A.g.e.,s.:1157-1158 
92. Ertan, a g. m. s.: Evans, a. g. e., s.: 410-411. . 
93. lnönü,A.g.e.,c.:tl,s.:93-94; Yine bkz.:Karacan, A.Naci: Lozan Konferansı ve ismet Paşa .. s.:194-217; Demlrgil, Demir: 

"lozan Antlaşması'nda iktisadi BaQımsızlık Çabalan ve Başarıları• Belgelerle Türle Tarihi Derg. sayı:34,s.:50-55, 
Temmuz, 1970; Lozan Konferansı(nda Düvel-/ Müteelllfe Murahhas/an Tarafından Türkiye Heyat-1 Murahhasına Tev •. 
dl Olunan Sulh Muahedesi Projesi, Ank., 1339 (1923), BMM Mal 
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dum: "Ne olacak?u lnkıtaın resmen bildirilmesini istedim. Mesuliyetin ağırlığından bahsederek, va

ziyete göre Mudanya Mütarekesi'nin bitmesi razım geldiğini söyledim. Mösyö Bompard: ffHayır 

konferans ınkıta bulmamıştır. • dedi. Bundan sonra konferansın başka bir zamana bırakılması laf

ları ortaya çıktı. Şimdi vaziyet bu merkezdedir. Konferans umumi ka.tipliğl Lozan'da kalmıştır. 

Görüştüğümüz başlıca meseleler, toprak meseleleri, bilhassa mali ve iktisadi meseleler 

sona bırakılmış, halledilememişti. Nihayet toprak meselelerini bağladık, fakat mali ve iktisadT me

seleler bağlanamadı. 
lktisadT meseleler pek çoktur. Büyük kısmı iki taraf arasında uzun uzadıya görüşüldü. fa

kat aradaki noktai nazar itirafları halledilemedi. Verdikleri muahedeye bu meselelere dair hiç gô
rülmemiş maddeler i/A.ve etmişlerdi. iktisadi meselelerde kati ısrar gösterdim. buna mecbur idim. 

Hakikatte bizce toprak meselesi ikinci derecededir. iktisadi bakımdan kurunuvusta (ortaçağ) mem

leketi olamayız. bizi bu derekede görmelerine tahammül edemeyiz. " (94) 

" .. Ben en son olarak dedim ki: iktisadi meseleleri toptan muahededen çıkaralım ve diğer 

esaslı meseleleri çabucak müzakere ve imza edelim, Evvel& red, sonra kabul ettiler. Fakat ihtirazT 

kayıtlar koymaya kalktılar. bu maddelerin muahede projesinde kalmasını fakat altı ay zarfında hal

ledilmesini istediler. Bu teklife, bu şekilde bir muahedenin tamam olacağı cevabını verdim. 

Evvela Lord Curzon, Sonra birer birer diğerleri gittiler. Ben de harekete karar vermiştim. 

Beni alıkoymak istediler. Mütemadiyen "gitme" diyorlardı. Halbuki diğer taraftan gazeteleriyle be
nim kalmak isted iğ imi yazarak, vaziyet! yanlış gösteriyorlardı. "Türklerin ayakları suya erdi." de

mek istiyorlad ı." (95) ismet Paşa gazeteler vasıtasıyla memlekete bu açıklamaları yaptıktan son

ra, Ankara'ya hareket etti. Giderken yolda o esnada bulunduOu lzmir iktisat Kongresi 'nden hareket 

ederek kendisini karşı lamaya gelen M.Kemal ve Fevzi Çakmak Paşa'larla istasyonda buluştu. Hep 

beraber Ankara'ya döndüler. ismet Paşa Lozan'da lk1isadi meseler üzerinde ısrar ederken, M.Ke

mal' de lzmir'de toplanan ve ilerde geniş biçimde temas edeceğimiz Kongre'de dünyaya şunları 

ilan ediyordu: 
tt Arkadaşlar! 

Biz memleketimizi esirler ülkesi yapamayız. Lozan konferansının son müzakeresi, bu 
nokta ile alakalıdır. konferansın şimdilik talike uğrayışı; hep aynı noktadan~· aynı-meseleden ffert- · ·· ··· ---.. ·· 
gelmiştir. Ordularımız en büyük zaferleri kazanmışlardı. Kendilerini durduracak hiçbir mani yok1u. 

Böyle bir zamanda itilaf devletleri, haklarımızı müzakere ile tevsik edeceklerini söylediler ve bizi 
konferansa davet ettiler. Sulh taraftarı olduğumuz için ordularımızı durdurduk, Murahhaslarımızı 

Lozan'a gönderdik. Aylardan beri müzakereler münakaşalar ceyeran etti. Fakat muhataplarımız bi-

zimle üç-dört senelik bir hesap görmüyorlar. Oç-dörtyüz senelik bir hesabı görmeye başlıyorlar. 
Hala muhataplarımız, eski Osmanlı Devleti'nin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye dev-

leti'nin kurulduğunu ve yeni Türkiye devletini kuran milletin çok azımkar bulunduğunun ve artık 

bu milletin tam istiklalinden ve milli hakimiyetinden zerre kadar fedakarlık yapamayacaQını anla

mamışlardır ... işte bunu anlayamamak yüzünden tereddüte düçar oluyorlar ... "(96) 

Atatürk ve Fevzi Paşaların refaketinde ismet Paşa 20 Şubat 1923'te Ankara'ya ulaştı, 

Mecliste ve ilgili komisyonlarda konferansa ilişkin izahat verdi. Meclis 21 Şubat- 6 Mart tarihleri 
arasında gizli celselerde Lozan'daki hadiseleri müzakere etti. Esasen Meclis, daha önceki gizli cel

selerinde de Lozan'dan gelen haberlere göre, çeşitli görüşmeler yapmıştı. (97) Yine Hasan Bey, 

94. Karacan.A.g.e.,s.:218. 
95. A.g.e.,s.:220. 
96. A.g.e.,s.:221-222; Gençosmon, Kemal Zeki: Atatürk Ansiklopedisi T.C. Slyasr Tarih4 c.:10,s.:11 vd., May Y.,lst., t.y.; 

ÔkçOn: A.Günduz: Türkiye iktisat Kongresi 1923- fzmlr,s. :253, AÜ SBF Y., Ank., 1968. 
97. TBMM Gizil Ceese Zabıta/an, c.:lll ,s.:1166 vd.lş Bankası KültOr Y.,Ank.,1985. 
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bir ara Lozan'dan gelecek 1 ocak 1923 tarihli celsede Lozan'daki gelişmeleri geniş biçimde açıkla
mıştı. (98) ismet Paşa da yukarıda bahsedilen meseleleri ve Lozan konferansının ınkıtaına asıl 
sebep olan DüyQn-u Umumiye ve OiQer malf meseleleri 21 Şubat 1923 tarihli Gizli Celse'de geniş 
biçimde anlatmıştı. (99) Durum, milletvekilleri tarafından 27 Şubat tarihli gizli celsede yeniden gö
rülmüş, M.Kemal dahil, birçok mebus, ortam ve niyetleri hakkında fikir beyan etmişlerdir.(100) Yi
ne 2 Mart 1983 tarihli gizli celsede Rıza Nur, kendi başkanı olduQu komisyon çalışmalarını anlat
mış, diQer mebuslar da görüşmelere katkıda bulunmuşlardır. (101) 

iktisadi mali meselelerin tartışmalarını gizli celse zabıtlarının 3 Mart 1923 tarihli celse za
bıtlarından takip edebiliriz. Gerçekten uzun bir tartışma ortamında oluyşan mali meselelerin konu
şulduQu bu celsede Hasan Bey, Mali komisyonun çalışmaları ve heyetlerin birbirlerine karşı ver
dikleri projeler hakkında geniş bilgi vermiş, Meclis'i bu noktalarda aydınlatmıştı, (102) Lozan'la ilgili 
gizli celselerdeki müzakereler 4,5,6 Mart 1923 tarihlerin de de sürmüş, tartışılan meseleler enine, 
boyuna incelenmiştir. (103) 

Nihayet Meclis, hükümetin verdiQi bütün izahatı dinledikten sonra konuyu münakaşa et

miş ve şu kararı bir resmi tebliQ olarak neşretmiştir: 
1- Müttefiklerin verdikleri sulh projesini olduı;}u gibi kabul etmemize imkan yoktur. Zorlar

larsa kendimizi mes'uliyetten kurtulmuş sayarız. 
2- Hayati meselelerimiz olan Musul'un muvakkat bir zamanda halli lazımdır. 
3- Mali, iktisadi, idari meseleyerde hayat ve istiklfü haklarımızın temini şartıyla sultı te

şebbüslerine devamı için vekiller heyetine izahat vermiştir. (104) 
Meclisin bu itimat reyi üzerine, ismet Paşa, devjetlerin muahede projelerine 8 Mart 

1923'te yazılı bir cevap hazırlayıp bu metni ça{ııran devletler Dışişleri Bakanlarına göndermiş, 
gönderdiQi bu yazıya Türkiye'ye sunulan projenin Türk heyeti taraf rndan tadil edilmiş ve kabul edi
lebilir bir metnini de ilave etmişti.(105) Nota niteliQindeki bu yazıda Düy0n-u Umumiyenin tasfiyesi 
konusunda ismet Paşa dünya devletlerine şunları ilan ediyordu: · 

"(il) sayılı Bölüme (Mali Hükümler) gelince, Müttefik devletler, Osmanlı devlet borcunun 
(Düy0n-u Umumiye-i Osmaniye'nin) nominal ana parasının bölüştürülmesini, son dakikada kendi
leri kabul etmiş olduklarından, 46. maddedeki de~işiklik, bunun sonucu. olaı:ı .bir düzeltmeden baş-. 

ka birşey de0ildir. 

Türk Hükümetiyle Osmanlı Düy0n-u Umumiye idaresi arasındaki ilişkiler salt iç işler niteli
Qinde oldu~undan, Türkiye ile Osmanlı Düyün-u Umumiye idaresi arasında yapılacak andlaşmaya 
ilişkin 47. maddenin (projedeki) Barış andlaşmasında yeri olmamak gerekir. "(106) 

"Müttefik devletler Osmanlı Düy0n-u Umumiyenin -Türkiye dışında- paydaşları olan dev
letlere düşen gecikmiş yıllık taksitlerinin Barış antlaşmasının yürürlüQe girişinden başlayarak yirmi 
yıllık bir süre içinde faizsiz olarak ödenmesini uygun görmektedirler. Böyle olunca, bu konuda, 

Türkiye'ye eşit olmayan bir işlemde bulunmak için de herhangi bir neden söz konusu. olmamak ge
rekir. u ( 107) 

•eorçların faiz ve amortismanlarının hangi para ile ôdeneceQine ilişkin olan mali hükümle-

98. A.g.e.,c.:lll,s.:1169-1 186. 
99. A.g.e.,s.:1290-1301. 
100. A.g.e.,s.:1304-1325. 
101. A.g.e.,c.:IV,s.:2-28. 
102. A.g.e.,c.:IV,s.:30-71. 
103. A.g.e.,c.:IV,s.:74-191 . 
104. Karacan, A.g.e.,s.:224-225. 
105. Meray, S.L:Lozan Banş Konferansı Tutanaklar Belgeler. Takım:1,c.:IV,s.:20-65. 
106. Meray, A.g.e.,s.:22. 
107. A.g.e.,s.:23. 
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rin (1) sayılı ekini açıklayıcı not, önemli iki nedenle tasarıdan çıkarılmıştır. (108} 
1- Türk parasının deQerinin düşürülmesi (devalüasyonu) yüzünden, Türk kaeJıt parasının 

deQeri ile, çeşitli müttefik devletlerin kaeJıt paralarının deQeri arasında pek büyük bir fark olmuştur. 
Bu durum, Türkiye'yi DüyOn-u Umumiye-i Osmaniye'den kendisine düşecek yıllık taksitleri, eski
den olduQu gibi, ayırım gözetmeden Türk parasıyla ya da söz konusu Devletlerin parasıyla öde-
mek imkansızlıQında bırakabilecektir. · 

il· Yukarıda birçok vesile ile belirtildi(Ji üzere, Türk hükümetinin alacaklılan ile ilişkileri 

özel nitelikte oldu(Jundan, bu gibi hükümlerin uluslararası bir belgede pek de yeri olmasa gere
kir ... " (109) 

• ... Bertin Antlaşmasının yapıldı(Jı tarihteki Osmanlı lmparatorlu(Ju borçlarının bölüştürül
mesi büyük devletlerce resmen kabul edilmemişken, bu borçlanmaların, Düyün-u Umumiye-i Os
maniye çizelgesine konulmasında bu konulardaki haklarını saklı tutmakla birlikte- direnemeyerek 
ve iç borçlanmalardan, dalgalı borçlardan vb. doQan mail yükümlülükler gibi, yakarıda sözü geçen 
çizelgede bulunmayan bir çok mali yükümleri de kabul ederek; Türkiye'nin, ayrılan topraklardaki 
Devlet özel mallarına ilişkin, hakkına saygı gösterilmesi isteminden vazgeçerek; Milletlerarası 
Daimi Adalet Divanı tarafından düzenlenecek bir çizelgede hukuk danışmanlarını, ayrıca sa(Jlık 
danışmanı olarak Avrupalı Hekimleri, beş yıllık bir süre için hizmete almayı kabul ederek, son ola

rak müttefikleri özel olarak ilgilendiren bir sorun için mümkün olduQu kadar onların görüşüme uy
gun bir çözüm bulmaya çalışarak, TBMM Hükümeti, barış yararına, elinden glen en geniş tavizler
de bulunmuş olmaktadır ... "(11 O) 

Yazının ekinde de Türkiye'ye verilmiş olan tasarı metninin Türk Hükümeti tarafından tadil 
edilmiş ekli metni yer almaktaydı. Bu metnin Türk hükümeti tarafından tasvip edilmiş olan madde
leri aynen bırakılmış, tadili istenen bölümler ise işaretlenip yahut iptal edilip, hazırlanan yeni metin 

öylece müttefik devletler Dışişleri Bakanlıklarına gönderilmiştl. Türk tasarısında Düyün:u Umumi
y_e-i Osmaniye'ye ilişkin olan malı hükümlerden önceki tasarıdaki 47.,50.,54., maddeler tamamen 
çıkarılarak iptali teklif edilmiş,55. madde oldu(Ju gibi bırakılmış, 4546,47,49,51,52,53 ve 56. mad
deler için tadil edilmiş yeni metinler teklif edilmiştir. Yine önce de bahsettlQimiz üzere, ödemelerin 
Türk altın lirası üzerinden yapılaca~ına ilişkin (1) sayılı ek'e yani borçların · çizelgesine· ait açtklayıct--·--·-··--·· 

not ta teklif edilen metinler çıkarılmıştır. Yine 57. maddede yapılan de(Jiştirilmiş taklit metnine gö-
re: 

• .. Türkiye, Almanya ile yapılmış 28 haziran 1919 tarihli Barış andlaşmasının 259. mad
desinin 1. fıkrası, ve Avusturalya ile yapılmış 1 O Eylül 1919 tarihli Barış antlaşmasının 21 O. madde
sinin 1. fıkrası uyarınca, Almanyanın ve Avusturya'nın geçirmiş (transfer etmiş) oldukları altın para
ların ödenmesini, müttefik devletlerden istemeye razı olur. Türkiye, lngiltere'ye ısmarlanan savaş 
gemileri için ödenmiş bulunan paranın geri verilmesini lngiltere'den istememeyi de kabul eder. 1 

A(Justos 1914 tarihinde Osmanlı egemenliOi altındaki bir ülkede bulunupta ortadan- kalkmış otan 
ya da gerek savaş eylemlerinden gerek zoralımlardan, geçici ya da ya da gerek savaş eylemlerin

den gerek zoralımlardan, geçi ya da sürekli el kaymalardan geçirim tedbirlerinden gerekse zarar 
verici herhangi bir eylem ya da karardan zarar görmüş olan müttefik uyruklarına ait mallara, hakla
ra ve çıkarlara ilişkin olarak Türkiye'ye karşı hiçbir istem öne sürüleyecektir ... " (111) denilmektedir. 

58. maddede teklif edilen metne göre Yunanistan'ın ödeyeceQi savaş tazminatının Türki-

108. Belirtilen tasandaki ek açıklayıcı notun, D0yün-u Umumiye-i Osman!ye'nin ôdenmeslnln altın lira 0zerfnden yapılaca-
ğına ilişkin olduğunu hatırlatalım. • 

109. A.g.e.,s.:24. 
11 O. A.g.e.,s.:26. 
111. A.g.e.,s.:38. 
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ye ile Yunanistan arasında çözümlenmesi gerektiği bildirilmiş, 59. maddeden 64. maddeye kadar 
olan maddelerin metinden çıkarılması önerilmiş, 65. maddeye göre, kendilerine Osmanlı lmpara
torluğu'ndan toprak verilmiş devletlerin Osmanlı devleti adına kütüğe geçmiş her türlü taşınır ve 
taşınmaz mallarını karşılıksız olarak mülk edinmiş olacakları hususu kabul gerektiği teklif edilme

miştir. 66. madde olduğu gibi muhafaza edilmiş, 67. madde genel olarak kabul edilmiş, 68. madde 
oldu{lu gibi kabul edilmiş, 69 madde tadilen kabul edilmiş, 70. madde metinden çıkarılmıştır.(112} 

Türk Dışişleri Bakanı ve başmı rahhasları ismet Paşa vasıtasıyla çağıran devletler dışiş
teri bakanlıklarına gönderilen yazı ve tasarı metinleri üzerine, Çağıran Devletlerle Japonya temsil
cileri Türkiye Dışişleri Bakanı ismet Paşa'ya 8 Mart 1923 tarihli yazıya karşılık olarak, 28 Mart -1 
Nisan 1923 tarihleri arasında bir eş mektup göndermişlerdir. Bu mektupta, Türk karşı tekliflerinin 
titizlikle incelendiği, ele alınan sorunların yeniden incelenmesi gerektiği, bu nedenle Lozan'da ye
niden toplanacak olan konferansın başarılı olacağına inanıldığı belirtilmiş, böylelikle konferansın 
ikinci döneminin açılacağı yönünde adım atılmış ve iyiniyet belirtilmiştl.(113) 

Bununu üzerine Türk Hükümeti ismet Paşa'nın imzasıyla, Çağıran devletlerin birbirlerine 
karşı ve Türk Hükümetine karşı verdikleri eş notalara cevaben 8 Nisan 1923 tarihinde müttefikler 
lstanbul Yüksek Komiserlerine tevdi edilen bir karşılık nota vermiş, Konfernnsın Lozan'da yeniden 
23 Nisan'da başlamasının uygun olacağı ve Türk hükümetinin temsilcilerinin kabul edilmesi halin
de bu tarihte Lozan'da olacak şekilde Lozan'a doQru yola çıkanlacağ ı belirtilmişti r.( 11 4) 

Türk hükümetinin bu notasını ald ı ktan sonra çaQıran devletler konferans çalı şmalarının 

yeniden baş laması için 23 Nisan 1923 tarihinin yeniden saptanmasında, Türk heyeti ile görüş birli
Qi içinde o lduklarını Konferans Genel Sekreterliğine bild irmişler, Genel Sekreterlik te bu durumu, 
12 Nisan'da çeşitli temsilci heyetlerin bilgisine sunmuştur. 

Rus temsilci heyetinin BoQazları n statüsü konusunda Rus delegelerinin ortaya attığı soru
ya karşın, bu sorunun 1 Şubat 1923 tarihinde görüşülmüş olduQunu, deQiş i klik konusunda Türkiye 
tarafından da bir teklifin gelmedi~ini, bu nedenle Rus heyeti metni imzalamaya hazır olduğunu bil

dirdi{li taktirde imza için durumun Rus heyetine bildirileceği yine Genel Sekreterl ik tarafından Sav
yet temsilcilerine bildirilmiş, böylelikle Rusya'nın boQazlar konusundaki ısrarlı tutumunun önüne 

sert bir çizgi çekilmiştir .. (115) ·-· ·· - -·-· -- •·· 

E. LOZAN KONFERANSl'NIN iKiNCi DÖNEMi VE DÜYUN~U UMUMiYE SORUNU 

1. Konferansın yeniden Teşekkülü, Katılanlar ve Ele Alınan Önemli Meseleler: 

Konferans, ikinci defa belirtilen tarihte başladı. Bunu yine 1. murahhas ismet Paşa'nın ha

tıralarından dinleyelim: 
"Lozan Konferansı'nın ikinci devri 23 Nisan 1923'te başlayacaktı. Konferansın toplanma

sı için taraflar arasında teati edilen notalarla bu tarih kararlaştırılmıştı. Biz, 21 Nlsan'da Lozan'da 
bulunduk. Lozan'a indi!)imiz zaman, tanıdık bir muhite gelmiş haldeydik. Yalnız şehri, şartları tanı
makla kalmıyorduk, halkla da yakın tanışmamız vardı. Daha ewel de söyledl0im gibi, ilk konfe
rans başladı~, zaman, bütün Cihan Harbi esnasında Türkler aleyhinde yapılmış olan en kesif pro-

112. A.g.e.,s.:40-41. 
113. Meray, A.g.e.,s.:66-68. (Mektup metni aynen eserde yer almıştır.) Yine bkz.: Karacan, A.g.e.s.:228-229. Evans, Lau-

rance, A.g.e.,s.:404. · 
114. Meray, A.g.e.,s.:69-70. 
115. A.g.e.,s.:71; EroQlu, Hamza:"Şerefll Bir Tarih: Lozan'" Atatürk Araştırma Merkezi Oerg.,c.:ı, Sayı:3,s.:805, Temmuz-

1985, . . . 
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pagandanın tesiri herkesin yüzünden hissediliyordu. Bu sefer, durum değişmişti. Aramızda dosluk 

cemiyetleri kurulmuş.köyde, kentte hepimiz ayrı ayrı tanınmışız. böyle bir sıcak hava içinde Lo

zan'a girdik. Beklenen misafirler gibiydik. 
Konferans, 23 Nisan'da yine Uşitla, Şato Otelinde toplandı. Bu defa ilk açılışta olduQu 

gibi törenler, büyük meraklı topluluğu yoktu. Herkeste doğrudan doğruya çalışmak için gelmiş in

sanların, bir hafta ewel bir toplantıdan çıkıp şimdi ikincisine gider gibi alışik ve tabii bir halleri var
dı. Bununla beraber Lozan Konferansı'nın ikinci devri, bazı noktalarda birinci devrinden ayrılır . 

Bazı noktalarda ondan daha canlıdır. En önemli değişiklik şu: Lord Curzon gibi, Mösyö Poincare 

gibi birinci derece mes'ul ve çok gösterişli insanlar bu sefer yoktu. Buna karşılık biz, ilk konferansa 

nisbetle daha hazırlıklıyız. Görülecek meseleler ciddi bir çalışma devrine girmiştik. Konferans bu 

şartlar içinde açıldı. Konferansta bir tek büyük meseleyi gösteriş ve alayişle ortaya koyup anlat

mak yerine, şimdi elimizde muahede porojesi var. Müttefikler teklif etmişler. Biz mukabil proje tek

lif etmişiz. Bu projeler üzerinde madde madde çalışmaya başlıyoruz. Ama bir maddenin görüşül

mesine başlandı~, zaman, birbiri ile münasebeti olmayan meseleler arka arkaya gelir gibi görünü

yor. Konferansın umumi çalışma tarzını bir konu olarak burada kısaca hulasa etmek isterim." 

(116) 

lnönü'nün bahsettiQi üzere lngiltere, Lord Curzon'un yerine Türkiye Büyükelçisi Horas 

Rumbold'u Fransa da Bompard ile Bareer'in yerine lstanbul fevkalade komiseri Pelle'yi göndermiş

ti. ltalya Marki Garoni'nin işini Montanya'ya vermişti. bu deQişiklikler, Türkiye'nin karşısına, Türki

ye'nin mizacını, şartlarını daha iyi bilen, daha uysal insanları göndermek süretiyle müttefiklerin bir 

andlaşma istediklerini gösteriyordu. (117) 

Konferansın ikinci bölümünde de çok sert, bazen heyecanlı bazan ipleri koparacak dere

cede tartışmalar, kimi zaman da şantajlar vuk0 bulmuştur. Bunlara örnek olarak bir iki olayı belirt

mekte yarar olduQunu sanıyoruz. 
Bunlardan ilki Yunanistan ile aramızdaki savaş tazminatı meselesidir. Bu konuya ismet 

Paşa hatıratında şöyle deQinir: 

" .. Bir gün mösyö Venizelos benimle mülakat istemişti. Geldi, görüştük. 
Mösyö Venizelos umumiyetle kendi durumundan ve bu konferansta ifa- etmekte--oldu'OtJ · ·-· ·-· 

vazifenin güçlüğünden yakınarak konuştu. Konferansta çok müşkülata uQruyor, fikirlerini anlatamı-

yor. Memleketinde askerr bir ihtilal idaresi var. Herkesin aklı, başından bir karış yukarıda. Kimse 

söz dinlemiyor. Bu şartlar altında burada vazife ifa etmek ve sulh yapmak durumundadır. 

Bana bunları anlatıyordu. Söyledikleri dikkatimi celbetmişti. memleketinde askeri bir idare 

var. Herkesin aklı başından yukarı, bundan dolayı da kimseye dert anlatamıyor. bu sözleri başka 

bir hadiseye bağladım. muharebelerden sonra Türkiye'den çekilmiş olan Yunan kuwetleri Garbi 

Trakya'da ve hemen Edime'nin yakınında toplanmışlardı. Bu kuvvetler, zannediyorum, Kondilis is

minde bir generalin kumandasındaydı. General çok ateşli beyanat verir, ordusunu toparlamış oJ
du0undan gösterişli bir şekilde bahsederdi. Bir aralık sözün kesilmesinden istifade ederek mösyö 

Venizelos'a anlattıkları ile irtibat kurduğum durumu izah etmek istedim. kendisine dedim ki: 
"Bir memlekette böyle askeri idare bulunduQu veyahut ordunun başında bulunan kuman

danın siyasete karıştıkları zamanlarda, bunların akılları başlarından yukarıda olursa, akıllarını ken
di tabii seviyesine getirmeye imkAn yoktur. Onlar, akılları neye eriyorsa onu yapmaya, ellerinde ne 

kudret varsa onu kullanmaya çalışacaklardır. Müşkülata u{ırayınca onları kendi hallerine bırakma

lı, akılları neye eriyorsa. ne kuddetleri varsa hepsini tekrar takibe koyulsunlar, tecrübe etsinler. An

laşılıyor ki sulh ancak ondan sonra nasip olacaktır." 

116. lnonu: Habralar, Kltap:11,s.:116. 
117. Karacan, A.g.e.,s.:233. 
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Mösyö Venizelos'a nazik bir tarzda bunları söyledim. Hemen alındıQımı kavradı ve bura
ya tehdit manasına alınacak birşey söylemek için gelmediQini izah etti. Çok rica ederim, böyle bir 
mana. çıkartmayın, aksine iyi münasebetler kurabilmek için ne çare bulabileceQimiz görüşmeye 
geldim, dedi. durumu tamir etti.tt (118) 

"Lozan'da Venizelos'un bize emniyet vermek için tutumuna dair başka bir misal söyleye
ce{ıim. Bir gün Ankara'ya, hükümete müracaat ettim, yakında konferansa · bır madde gelecek, bu
nun için talimat istiyordum. Mesele şu: Muharebeler esnasında taraflar birbirlerinden ganaim ola
rak ne almışlarsa bunlar ellerinde kalsın. Bunun hesabı görülmesin. taraflardan kasıt, bir yanda 

Türkiye bir yanda bütün müttefikler. Böyle bir madde görüşülecek. Ankara'dan cevap verdiler Biz 
kimseden birşey almadık. Müttefiklerle bu tarza bir anlaşma için mutabıkız. Ama Yunanlıları istis
na edeceQiz. Yunanlılar, bizden ne almışlarsa onu iade etsinler. Talimat bu. Makul geldi ilk nazar

da bu. 
Bu madde geldi, görüşülüyor. Yunanlılarla aramızda böyle bir muamele olmuşsa, karşılık

lı bunları iade edelim, dedim. Ne lüzumu var, mühim birşey yok1ur tarzında cevap verdiler. müna
kaşa ettik. Olmaz dedim. bunun için ısrar ediyorum, dedim. benim ısrarım üzerine meseleyi tali 
komisyona havale ettiler. 

Aradan pek az bir müddet geçmişti. Daha bu madde komisyondan gelip görüşülmeden, 
Ankara'dan ikinci talimat aldım: Muharebe esnasında bir Yunan gemisi lnebolu'ya gelmiş. Bizimki
ler Yunan gemisini zaptetmişler, gemiyi de içindeki eşyayı da almışlar. Şimdi biz bunu iade ede
cek durumda deQiliz, meseleyi kapatalım. Müttefiklerle olduau gibi bunun hesabı aranmasın. {119) 

Neticede lnönü'nün anlattığına göre, lnönü bunun ısrarından vazgeçtiğ in i söylemiş, böy
lelikle tazminat olayı kapatılmıştır. (120) 

Olayla ilgili olarak Rıza Nurun anlattıkları biraz daha farklıdır: 
"Biz Yunanlılardan tazminat~, harbiye istedik. Bu babta Yunanlı/arın yaptı kları tahribat ve 

emsalini gösterir birçok listeleri birinci dereceden beri konferansa veriyorduk. Olmadı, harap ettik
leri memleketimizin tamiratı dedik, büyük bir para istedik. Buna mukabil Yunan donanmasını al
mak hayalinde idik. Bu da bizzat Rauf'un fikri idi. Bir kızılca kıyamettir koptu. Yunanistan "ver
mem" dedi. Diğerleri de onu iltizam ettiler. Fransızlar, bize bu parada ısrar edersek, konferansı 
terkedeceklerini tebliğ ettiler. Bize buna mukabil Karaağaç'ı vermeyi vaad ediyor. Biz ise talebimiz
de ısrar ettik. hakikaten bir hak idi, hareketimiz doQru idi. 

O vakit Yunanistan'da general Pangalos ve Plastiras direk1ör idiler. Gotarisleri kurşuna 
dizmiş idiler. işittiğimize göre, Pangalos deli fişek biri imiş. Akıllıdan o kadar korkulmaz, deliden 
korkulmalıdır. Bu adam diline şunu dolamış. "Alçaklar (Kurşuna dizdiQi adamlar) Yunanistan'a bü
yük bir leke sürdüler. Bu lekeyi ben temizleyeceQim. Şarki Türkiye'yi bir ucundan bir ucuda zapte~ 
deceQim. "Hakikaten 40-50 bin kişilik bir ordu vücuda gelmiştir, bunu garbi Tarkya'ya tahşid etmiş. 
Bu tazminat meselesini bahane edip hücuma hazırlanmış. Venizelos yeniden harp istemiyordu. bi
ze hususi surette yalvardı. Fransızlar rica ettiler. Yine dinlemedik. Gerginlik ol hale geldi ki, Pan
galos hücum edecek. Hükümete yazdık, hükümet: "Kat'iyyen vazgeçmeyin" emrini verdi. 

M.Kemal nutkunda Hükümetle Heyet-! Murahhasa arasında itilaf olduQunu, kendisinin bu
na dahil olmadı0ını söylüyor ... "(121) 

Rıza Nur, Hatıratında devamla, şahsi istihbaratlarına nazaran Yunanlıların hücum ede
ceğni ö{lrendiklerini, hükümetle çakışmak pahasına tamirat ve tazminat kunusundan vazgeçtikleri-

118. lnônü,A.g.e.,s.:120-121. 
119. A.g.e.,s.:127-128. 
120. A.g.e.,s.:128-129. 
121. Nur, Rıza:A.g.e.,c.:111, s.: 1200. 
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ni, çünkü böyle olmadıQı taktirde Yunanistan'rn bütün Trakya'yı ve hatta lstanbu!'u alabileceQini, 
çünkü Türkiye'nin Trakya'da 10.000. kadar askeri oldu{lunu, hatta bunların elinde bir tane bile top 

bulunmadıQını izah etmekte ve şöyle demektedir: 
"Hadi kabul ettiler diyelim. Yunanistan'dan bu parayı nasıl alacaktır? işte mübadele işini 

ve gayri mübadillerin parası işini görüşüyoruz. Leytelealler ve bizimkiler de mütemadT Yunan lehi
ne Türkler, yine para yok. Yunanistan zaten müflis bir devlettir. Maliyesi Avrupa kontrolü altında
dır. Nereden verecek? Bu tabii tut kelin perçemindedir ... 

Yunanistan'ın bize tamirat masrafı vermesini kabul etmeyen Frenkler ise, bizden kendileri 
için masarif istemekten çekinmiyorlardı. Ne haksız ve ne cebbar insanlardır. Sıkılmazlar da ... Bu
nun için 15 milyon altın lira istiyorlar. Mahsup takası yaparak güç bela bundan da sıyrıldık. 

Harpte çıkarılan kaQıt paralarımıza garanti altın lar Viyana'da bir bankada imiş. Mütakere 

iptidasında lngilizler zaptetmiş. bu parayı onlar aldılar. Bizim kaQıtlar havada kaldı. yine şaşıyorum 
ki bu garantisiz kaQıtıar para diye geçiyor! Bu garanti parayı almak mümkün olmadı. "(122) 

ikinci olarak deQinmek istediQimiz mesele, mali konularda yeterli uzmanların olmaması 

meselesidir. Gerek Düyün· Umumiye , Lozan'da garanti altına alınması meselelerinde, temsilcileri

miz ve danışmanlarımızın bu konudaki yeterizliQi hemen kendini göstermekteydi. Bu hususu da yi
ne Rıza Nur ve ismet Paşa'nrn hatıralarından takip edelim: 

•r ürkiye'de mevcut ecnebi şirket ve fabrikalar sahipleri Lozan'a doldular. Bunlar haklarını, 
imtiyazlarının devamını ve l<Artarının harbin yaptıQı vaziyete göre art ı rılmasını, harpteki zararlarını 

istiyorlar. Bunun için en ziyade Fransızlar zorlanıyorlar. lsmet'e bunları kabul etmeyelim, dedim. 
Bizim işimiz dei;)il, Ankara'ya gelip orada yapsınlar. dedim .. Muvaffak olduk, oraya gittiler. Anka
ra'da bir heyet yapı lmı ş, bu işler halledilmiş. Bunlar meyanında Osmanlı Bankası da bizden imti
yaz müddetinin temdidini istiyordu. Onu da üstümüze almadık ... 

Mürtekip olsan bu işler karlı i şlerdi. Hepsini başımızdan attık. Ş imdi istedi0ime_ göre, Os
manlı Bankası bile korku vererek, oyun oynayan Yahudi Metr Salem'i göndermiş. Salam tehdide 

muvaffak olmuştur. Epey rüşvet vermiştir. 
Burada yine zikretmeliyiz: iktisadi ve mali işlerde bir adamımız yoktu. Zaafımız görünüp 

duruyordu. Frenkler bunu sezmişlerdi. Bu hususta onların bir çok, mesela-Ser Reyols ·gibi müthiş .... · ·• .. ...... 

adamları vardı. Bu adam Fransa'nın beynelminel mali işlerini görür, böyle konferanslarda hep 

O'dur. Sonunda Fransızlar bize söylediler de: "Birçok işte iyisiniz.Fakat para işine .asla aklınız er-
miyor." Bu sebeple söylerim ki, bu devlet ve millet için herşeyden ewel maliye ve iktisat mütehas-

sısları yetiştirmek hayati bir meseledir." (123) 
ismet Paşa da Hatıralarında aynı konuya temas eder ve özellikle Fransızların önce harp 

dolayısıyla şirketler için zarar ziyan tazminatı istediklerini, bunun Türk heyetince reddedilmesi üze
rine şirket imtiyazlarının şartlara göre tadilini talep ettiklerini belirtmektedir. bu şirketlerden Sam

sun- Sivas demiryolu hattı için mukavele yapıp, savaş nedeniyle işleri bırakan ve adına Chester 
Projesi adı verilen proje ve şirketlerle ilgili tartışmalar ilginçtir.(124) 

Konferansın başarılarından biri de Kapitülasyonların tamamiyle ilgası meselesi olmuştur. 
BllindiQi üzere I.Dünya Savaşına girer girmez Osmanlı hükümeti aldıQ ı bir kararla Kapitülasyonla
rın ilga edilmiş oldu{lunu ilan etmiş, fakat buna karşılık müttefikimiz olan Almanya bile buna karşı 
çıkarak, bunu, diQer bütün devletlerin kabul etmesi halinde kabul edilebileceQini söylemişti. Batılı 

devletlerle pazarlığını yaptığımız ve kaldırılmasının hayati bir mesele olduQunu düşündü{lümüz en 

122. A.g.e.,s.:1203-1204; Geniş bilg! için bkz.: Karacan, A.g.e.,s.:332-350. Lozan'dakl Q0ruşmeler için bk.z. :Meray, 
S.L.:Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım:11,c.:I, kitap:1,s.:275 vd.,AÜ SBF Y.,Ank., 1972. 

123. Nur, A.g.e.,s.:1204. 
124. lnön0, Hatıralar, c.:lll.,s.:141-142; Karacan, A.g.e.,s.:231-241; Tezel, Yahya Sezai:'I. TBMM'de Yabanhcı Sermaye 

Sorunu: Bir ômek Olay' AÜ SBF Derg.,c.:XXV,NO:1, Mart-1970. 
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önemli meselelerden birinin Kapitülasyonlar oldu~u herkesin malumu idi. Nihayet zor tartışmalar
dan sonra bu konu da çözümlenmiş, kapitülasyonların kaldırılmış olduOunu metne konulmuştu. 
Bunu yine ismet Paşa'nın hatıralarından takip edelim: 

•Lozan'da bu ikinci devrede kapitülasyonlar meselesi tekrar karşımıza çıkmıştır. Halbuki 
Kapitülasyonlar üzerinde birinci devrede konuşmuşuz, esas olarak bunların ilgası kabul edilmiş. 
Şimdi yeniden, sanki bu muameleler hiç geçmemiş gibi, kapitülasyonlardan dolayı ciddi olarak 
mücadele yapmışlardır ... Hatta Mösyö Bompard Şubat ınkıtaında yeni teklifler bulmak için çok ça
lışmıştır. Nihayet Montagna formülü adı ile alınan bir hal çaresi bulunmuştu. 

Biz hukukçu ve iktisatçı olmayan vatandaşlar, kapütülasyon belası denince , memleketin 
yüzyıllardan beri mahkOm edilmiş olduQu mali ve iktisadi kısıtlamaları anlar ve bunları kaldırma
nın çok güç olacaQını, adalet sahasındaki kapitülasyonların kaldırılmasının danha kolay olacaQını 
zannederdik. gençliQimden beri kapitülasyonların yalnız iktisadi hükümlerinden dolayı elimiz kolu
muz baQlı bilirdik. işin içinde girdikten sonra anladım kı, asıl ehemmiyet verdikleri, kapitülasyonla
rın adli kısmıdır ... 

Birinci konferansta ınkıta tehlikesini önlemek ve zevahiri kurtaracak bir şey yapmış olmak 
için, Montagna formülü dedikleri teklifi getirdiler. Ben teklifi kabul ettim ... 

ileri sürelen teklife göre, memleketimizde adli idarenin ıslahı için bir zamana ihtiyaç gös
teriyor ve hiç olmazsa, 5 sene müddetle Türkiye'de hukukçulardan müteşekkil bir müşavir heyetin 
bulunması isteniyordu. Bu hukuk müşavirlerinin iştirak edecekleri bir komisyon, Türkiye'de adli 
idarenin, hapishanelerin ıslahına ait projeleri hazırlayacak. Ecnebiler hakında celp, tevkif ve araş

tırma emirleri ancak ecnebi hukuk müşavirlerinin tasvibi alındıktan sonra verilebilecek. 
Teklife göre yabancı müşavirleri beynelmilel Adalet Divanı seçecekti. Mahkemelerimiz 

adeta bunların kontrolü altında bulunacak haklı görmedikleri kararları, mahkeme kararlarını boz

durmak için Adliye vekiline itiraz edebilecekler ... 4 Şubat ınkıtaında biz kapitülasyonlar meselesini 
hallolmuş kabul ederek Türkiye'ye dönmüştük ..• 

Konferans yeniden başladıQı zaman, zaman , kapitülasyonlar meselesi tekrar önümüze 
getirilince, bu mesele hallolunmuştur, diye karşılarına çıktım ... 

1923 yılının Mayıs ayının ilk haftasında kapitülaslonlar meselesi tekrar ·görüşülmeye baş- -

landı. Konferansın 4 Şubat ınkıtaında üzerinde mutabık kaldıQımız Montagna Formülü hiç mevcut 
olmamış gibi, adil usul ortaya getirildi.. . 

.. Hulasa lngilizler, bu sefer kapitülasyonlar için yeni bir adli usOI teklif ettiler, bunu konu
şacağız dediler ... lngillz teklifine göre, kapitülasyonlar adli bakımdan yeni bir şekilde yine devam 
ediyor. Hukuk müşavirleri Türkiye'ye gelecek, Ama lstanbul'da ve lzmir'de bulunarak hakim gibi 

vazife görecek. Müşavirler, bir yabancı hakkında herhangi bir tetkik ve araştırma yapılacaQı za
man icradan evvel meseleyi bilecekler ve onların muvafakati alınacak .. 

.. Ben ısrar ediyorum, eğer adlf usulde ve her hususta müsavi muamele göımeyeceksek, 
bunun müzakeresi tamamen faydasızdır. Bu konuşmalar arasında bir aralık, şöyle dediğimi hatır

larım: 

"Türk murahhas heyetinin adli ıslahatı hedef tutan bir beyanname neşretmesi, BMM Hü
kümetinin Türkiye'de adli ıslahata girişmeye ne kadar istekli olduğunu gösterir. Ama biz, böyle bir 
ıslahatı, yabancı bir isteQe boyun e{ımek için yapacağız. Düşündüğümüz adli ıslahata, Türk adli
yesinin işleyişine yabancı kimselerin karışma hakkını vermek için niyet etmiş değiliz •. • 

" .. Uzun müzakerelerden ve münakaşalardan sonra, nihayet bir anlaşmaya vardık. Mühim 
olan, muahede metni içinde kapütülasyonların ilgasına dair olan maddeyi yazmak meselesi id_i. 

Bana yapılan teklifler daime şu tarzda oluyordu: Taraftarlar, kapitüylasyonların ilgasında mutabık 
olmuşlardır. Ben;· basit bir şekilde cevap verirdim: Mutabık olmuşlar, nedir? Ilga edilmiştir. Niçin 
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böyle söylemiyorsunuz? Nihayet bir gün konferansın nihayetine doQru, maddeleri hazırlayan ya
zan mütahassıslar benim yerime geldiler. Nasıl istiyorsun, diye sordular. "Ilga olunmuştur" veya 
"Ilga olunduQunu beyan ederler'' tarzında yazı lsın, dedim. Müsbet karşıladılar. kendilerine sordum: 

"Ne oldu? Şimdiye kadar böyle yazmıyordunuz?" 
Şimdi emir aldık, cevabını verdiler ... "(125) 

Rıza Nur ise kapitülasyonların ilgası payesini kendisine çıkarır: 
"Devletler tarafından kapitülasyonların ilgasını kabul ettiklerine dair bir madde koydur

dum. Elbet çok mühimdir. Türkiyeyi hakiki bir devlet eden budur. Esaretten kurtarmıştır. Tam müs

takil yapılmıştır. 
Bunları yaparken tabii ecnebi postahanelerini de ilga ettirdim. Bunu da bizzat ben yap

tım ... " (126) 

2. ikinci Devrede Düyün-u Umumiye Sorunu 

a. Oüyün- u Umumiye Konusunda Yapılan Görüşmeler: 
Lozan Konferansı'nın ikinci döneminde Düyün-u Umumiye Konusunu inceleyen komitenin 

ikinci komite ofdu~unu befirtmiştik.l . Devrede DüyOn-u Umumiye meselesinin üçünkü Komite'de ele 
altndıQını da belirtmişti k. il . Dönemde ikinci Komite çalışmalarına hemen 24 Nisan'da başlamış, 
bu komiteye katılan Türk heyetinden Hasan Bey, Antlaşma tasarısının 17. maddesine Türkiye'nin 
Mısır vergisi ile güvence altına alınm ış bütün yükümlerden ve borçlardan ibra edilmesine ilişkin bir 

maddenin eklenmesi teklifinde bulunmuştu. Daha sonra s ı ras ıyla di~er maddeler ele alınmış 
DüyOn-a ilişkin tasarıda belirtilen maddelerden 17, 19,45,46-50,51,52. maddeler çeşitli temsilciler 

tarafından yeniden ele al ınmıştır. 

2 mayıs 1923 oturumunda uzmanlarca önceki toplantıda ele alınan maddeler tartışı lmış, 

53. maddeden 56. mad_cteye kadar ele alınan meseleler, kambiyo ve ödemelerde kullanılacak para 
sorunu, borcun ödenmesi için takip ediyecek yol ve yöntemler ele alınmıştır. Bu toplant ıda Türk 
temsilcisi Hasan Bey, ödemenin kaOrt para ile yapılması konusunda ısrarını sürdürmüştür. (127) 
Bu meselede l nörıü Hatıratında şunları söyler: ·- ----------- -- · - -- --- ·- - - -

"ÖdeyeceQimiz senelik borç hangi para ile ödenecektir? ihtilaflı nokta bu. Harbumumiden 

sonra para değerleri deOiştiQi için, borcu bize altın olarak ödetmek istiyorlar. Vaktiyle de bu Para
lar altın olarak verilmiştir, bugün de altın olarak ödenmelidir, diyorlar. Eğer biz bunu kabul eder

sek, hissemize düşen 91 milyon lira 600 milyon o/acak.Türkiye'nin böyle bir takati yoktur, tarzında 
ısrar ettik. Borçların taksimini gösteren listeye hep altın diye yazı lmış, Asıl müim olan diğer bir me
sele, hisse senedi sahibi alacakları parayı isterlerse Fransa'da Frank olarak, isterlerse lngiltere'de 
Sterlin olarak alabilirler. O zaman ingiliz lirası ile altın başa baş sayılıyordu. Fransız Frangı deva

lüe olmuştu? Herkes alaca~ı parayı lngiltere'den alıyorum diye altın para ile alacaktı. Biz altın ve 
altın muadili olan bir para ile tediye yapamayız, diyorduk ve bunda ısrar ediyorduk.Birinci Konfe

rans esnasında, siz bu borçları tanıdığınıza dair bir beyanname vermeyi kabul etmişsiniz, bunu 

verecek misiniz, vermeyecekmisiniz? Bana hep bunu soruyorlardı. Veririm, ama tediye akçesini 

altın olarak kabul etmediQimi bunun içinde yazarım, diyorum. Onlar da bunu kabul etmeye bizim 

yetkimiz yoktur, biz hamilelerin namına borçların şartlarını görüşmeye, deQiştirmeye selahiyetli de
Qiliz, hiçbir hükümetin buna selahiyetf yoktur, diyorlardı. 

125. lnônü,Ag.e.,s.:ll ,s.:133-137. . 
126. Nur, A.g.e.,c.:lll,s.:1222-1223.; Geniş bilgi için bl<Z.: Karacan, A.g.e.,359 vd.,: Taner, Tahir: "Lozan Muahedesi ve Ka

pitülasyonların ilgası• 10 Hukuk ı:a1<. Mec,.c:VII, sayı:4,ş.:723-730, 1st, 1941. 
127. Meray,Saha L.: Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Takım: il, c.:ı, Kitap:l,s.:212-240, AÜSBF Y.,Ank., 
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Mesele konferansta müzakere ediliyor, devletler arasında müzakereler yapılıyor ve bizim 

vazifelendirdiQimiz memurlar, Fransa'da hamillerle görüşmeler yapıyorlardı. Bir aralık konferans 
buhranlı bir safhaya geldi. Bir adım ilerleyemiyoruz. General Pelle, Fransa'dan talimat geldi, diyor. 
Böylece uzun vakitler geçirmişizdir. Bunlar hepsi, devletler arasında konuşup vakitler geçirmişiz
dir. bunlar hepsi, devletler arasında konuşup çare aramak ve Türklere kabul ettirmek için bir takım 
tedbirler ve tertipler bulmak gayreti etrafında oldu. Ve nihayet bu yüzden tekrar "mise en de mur" 
dedikleri tertipler düşünüldükten sonra sulhu tehlikeye koyacak bir usulden sarfınazar etmişlerdir. 

Bu çekişme, konferansın nihayetine kadar devam etti. En sonunda, tehir ettiler. Biz be
yannameyi vermedik. bu mesele sulh muahedesinin imzasından bir hafta, on gün eweline kadar 
bu şekilde sürmüştür. Nihayet, sulh yapabilmek için, bunları muahededen çıkarmak ne lehte, ne 
aleyhte hiçbir tarafa herhangi bir taahhüt yüklememek gerektiQi anlaşıldı. Bunlar, sulhtan sonraki 

meseleler haline sokuldu. Lozan konferansı bu şartlar altında belirtilmiştir. (128) 
9 Mayıs 1923 tarihindeki toplantıda borç senedini elinde bulunduranların hakları ve ku

ponlar meselesi görüşülmüş, 18 Mayıs tarihli oturumda Hazine-i Hassa mallarının durumu görü
şülmüş, 28 Mayıs'ta Türk-Yunan onarımları, müttefik sermayeli yahut ayrıcalıklı ortaklara verilecek 
olan zarar tazminatı konuları ele alınmış, bundan sonra 25 Haziran tarihli oturumda yeniden tasa
rının 48,49 ve 52. maddelerinde öngörülen mali hükümler ele alınmıştır.(129) 

3 Temmuz 1923 Tarihli oturumda kimi maddeler üzerinde de antlaşma saOlanmış, Hazi
ne-! Hassa malları ve kuponlar konusu üzerinde tartışmış, Türk Hükümeti tarafından Osmanlı 
Düyun-u Umumiye Meclisi'ne gönderilecek 70. madde yerine kaim bir mektup tasarısı komiteye 

sunulmuştur. (130) 

17 Temmuz 1923 tarihli toplantıda 45,48,49,52. ve 58. madde kabul edilmiş, 65. madde 

deQişikllkle kabul edilmiş, 70. madde çıkartılmış, bu toplantıda ismet Paşa General Petle'nin kapa
nış bildirisinden sonra kısa bir bildiri okumuş ve bu bildiride; 

Osmanlı DüyQn-u Umumiye'nin bölüştürülmesi s_ırasında, Türkiye gerekirse borç senetle-

rinin hamilleriyle anlaşarak, rehinli borçlanmaların bu niteliQinin saklı tutulması için gerekli tedbirle-
rin alınacaQını belirtmiş, Pelle bu bildiriyi senet saydıQını söyleyerek 46. maddenin tasarıdan çı
karılaca9ını belirtmiş, 56. maddenin görüşülmesiyle 1lgill olarak ta ismet Paşa şunları söylemişti: · ·· ...... ·· ... - - .. 

"Böyle bir bildiriden 4 şubatta söz ederken, ödemede kullanılacak paranın cinsi konusun

da hiçbir yükümlülük altına girmiş bulunmamaktaydık. Kaldı ki 4 Şubattaki tekliflerimiz kabul edil
memiş ve antlaşma o vakit imzalanmamış bilindiQinden, o zaman öne sümüş olduQumuz teklifler

den şimdi de yararlanmaya kalkışılamaz ... 
.. Görüşlerimizi her zaman açıkça ortaya koyduk ve borçlarımızı altınla ya da lngiliz Lira

sıyla ödememizin mümkün olmadıQı nı genellikle belirttik. Türk temsilci heyeti, müttefik heyetleri
nin bildirisinin, kendisini hiçbir bakımdan yüküm altına sokmadıQını bildirmeyi gerekli saymakta

dır."{131) 

Bu toplantıdan sonra il. komite oturumları bitmiş, Lozan Konferansının en sona kalan, en 

çetrefilli meselesi işte bu DOyQn-u Umumiye meselesi olmuştur. Şimdi Lozan'ın Düyun-u Umumiye 

ile ilgili maddelerini tahlile girmeden önce, Düyün meselesinin Lozan'da ele alışının bir özeti niteli
Qindeki ismet Paşa'nın hatıralarını takip edelim: 

nen sona Kafan Mesele 
Konferansa takılmış ve halli en sona kalmış mesele, kuponlar meselesidir. DOyCın-u Umu-

128. ln0nü,A.g.e.,s.:143-144. 
129. Meray, A.g.e.,s.:240-309. 
130. Meray,A.g.e.,s.:309-314. 
131 . Meray, A.g.e., Takım:11,c.:1, kitap:l,s.:316-318 
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miye denilen Osmanlı Borçlarr'nrn tasfiyesi, önce bu borcun Osmanlı lmparatorluQu'ndan ayrılan 
memleketlerle aramızda taksimi ve sonra da tediye akçesinin tespiti hususlarının halline baQlı idi. 
O tarihlerde, Düyün-u Umumiye'nin 70 senelik bir mazisi vardı. ilk istikraz 1854'te yapılmış, 
1854'ten 1874'e kadar 20 sene müddetle birçok istikraz olmuş. Birçok mali muamele ceyeran et
miş. Borç indirimi yapılmış. bir kere daha borç indirimi muamelesi olmuş. 1890'dan 1914'e kadar 
borçlarının ikinci safhasıdır. Bütün bu 70 sene içinde, devlet kasasına takriben 220 milyon lira ka
dar bir para girmiş. Ve bu müddet zarfında borç ödemek üzere devlet kasasından 170 milyon lira 

kadar para çıkmış. Harb-i Umumi başladQı zaman 140 milyon lira borcumuz varmış. Bu meselenin 
içine girdlQim zaman benim edindiQim fikir şu oldu: Borç alan, borçlandıktan sonra mütemadiyen 
verir. Aradan 50 yıl geçer, hesapfaşıfdıQr vakit, borçlandrQı zamanki kadar borcu olduQunu görür. 
Bilhassa 1854'ten 1874'e kadar yapılan istikrazlarda, 32 kuruş alıp 100 kuruşa senet verdiaimiz ol
muştur. 70 senede borçlandıQımız 220 milyona karşılık 170 milyon ödendiQi halde, yine de 140 
milyon borçlu kalmışız, Osmanlı lmparatorluQu'nun gerek mutlakiyet, gerek meşrutiyet ricalinin 
mali politikasının nihayetini göstermektedir. "{132) 

DüyOn-u Umumiye meselesinin Lozan'ın il. devresinde ele alınışını Rıza Nur da şu cüm
lelerle özetlemektedir. 

"Düyün-u Umumiye'nin bizden ayrılıp başka devletlere verilensermaye hissesinin mes'uli
yetini üzerimden atıp devletlere verir bir kayıt koyduk. Önce zikrettiQim Cavit'lerin Hasan'ın işlerine 
bakınca, bu büyük bir muvaffakiyetti. Faiz-i Senevi'nin altın veya kAOıt olması ve miktarı da uzun 
iş oldu. Bunun teferruatı için Paris'te bir komisyon teşkili kararlaştırıldı. Bu iş kupon işi, adıyla Pa
rls'te iki sene sürmüştür. Ne ise Münir bu sayede birçok para aldı. Hakkıdır. hem de Bern'de sefir
di, hem de kuponlar için Paris'te oturuyor. Yevmiye alıyordu. Şefik te bu sayede epey zengin oldu. 

Düyün-u Umumiye işini, ilk devrede pişirip, belirtmiştik. Artık sermaye taksimi ile o hale 
koyduk ki, bu bela devletin başından kalktı. lstanbul'da o haşmetli Düyün-u Umumiye bi~ası, Avru
pa'nın bize iktisadi tahakkümünün, mali kapitülasyonun ve bizim mali esaretimizin müthiş bir abi
desi idi. Boşalıp bize geçti. Bunları yıkıp bitirdik. Böyle bir müessese kalmadı. Binayı şehremenetl
yapacaQız diye sevindik, keyiflendik. 

Bir şeyi ve hakkı söylemek ıa.zım. Abdülhamit herşeye ra0men borç ödemiş-,- borç yapma- · .. ··
mıştır. bu borçlar, Mecit ve Aziz zamanları israfatınındır. O zamanlarda sarayların Fuat Paşa gibi 

ricalin israfatı müthiştir. sonra bu borca lttihatcılar epeyce borç kattılar. Bu işlerde o kadar güç/Ok 
çektik, münakaşalar esnasında bu işin hükmüne o kadar vardık ve bu belanın en öldürücü bir be-
la oldu~unu o kadar anladık ki, bence bu devlete borç yapmak en büyük denaet ve cinayettir, 
düsturu hasıl olmuştur. ismet de bu fikre vardı ve bir düziye bunu söylüyordu ... "(133) 

b. Konferansın Bitimi ve Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması: 
Barış için bütün engellerin ortadan kalkmasından sonra ismet Paşa imza için hükümete 

telgrafla başvurmuş ve cevap beklemeye başlamıştır. Gerek 16, gerekse 17 Temmuz tarihli telg

raflara cevap verilmemesi üzerine, 18 Temmuz'da doQrudan M.Kemal Paşa'ya telgraf çekmiş, 18 
Temmuz'da yetki konusunda telgraf alan ismet Paşa, 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşma
sını imzalamıştır. (134) Antlaşma 24 AQustos 1923 tarihinde de T.B.M.M.'de tasdik olunmuştur. 
(135) 

132. lnön0,A.g.e.,:142-143. 
133. Nur, Rıza, Hayat va Hatıratım,c.:lll,s.:1199. 
134. M.Kemal: Nutuk,c.:ıı,s.:787-790; Karacan,A.g.e.,s.:462-472; Ertan, T.Faik:A.g.m.,s.:624; EroQlu,A.g.m.,s.:805; Gen

cer ôzel,A.g.e.,s.:150-154; Afetinan:"Tilrk istiklal! ve Lozan Muahedesi", Be/leten,No:7-S'den a.b.,s.:278 vd.,Deviet 
8.,lst, 1938; lnônO, A.g.e.,c.:U,s.:146•147. 

135. M.Kemal: Nutuk,c.:ll,s.:750; Kocatürk,U.:Atatürk ve T.C. Tarihi Kronolojis4s.:393. 
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c. Lozan Barış Antlaşması'nda Düyün-u Umumiye-i Osmaniye'ye ilişkin Hükümler: 
Lozan Barış Konferansı sonucunda imzalanan Lozan Antlaşması'nda DüyOn-u Umumiye

i Osmaniye'ye ilişkin hükümleri genel hatlarıyla delegelerin kaleminden ve tutanakların incelenme
sinden kısaca incelemiş olmakla birlikte, Antlaşma hükümlerinin bu borçlara ait maddelerini ayrı 
ayrı tahlil etmekte yarar görüyoruz. 

Antlaşma'da Türk heyeti tarafından reddilen tasarıda olduQu gibi "Mali Hükümler" başlıQı 

altında 111. Bölümün 1. ve il. kesimlerinde ele alınmaktadır. Toplam 143 maddeden ibaret bu ant
laşmanın DüyOn-u Umumiye ile ilgili maddeleri 46. maddeden başlamakta ve "Ekonomik Hüküm
ler" başlıQını taşıyan 64. maddeye kadar devam etmektedir. (136) Antlaşmanın 46. maddesi söy

ledir: 
Madde: 46 
"işbu Kesime ekli çizelgede belirtildiQi üzere, Osmanlı Devlet Borcu (DüyQn-u Umumiye-i 

Osmaniye), Türkiye, 1912-1913 Balkan Savaşları sonucu olarak kendilerine Osmanlı lmparatorlu
Qundan topraklar katılmış Devletler, işbu Andlaşmanın 12 nci ve 15 nci Maddelerinde belirtilen 
adalarla, bu Maddenin son fıkrasında belirtilen toprak parcçası kendilerine bırakılmış olan Devlet
ler ve, son olarak, işbu Andlaşma uyarınca Osmanlı lmparatorluQunun ayrılmış Asya toprakları 
üzerinde yeni kurulan Devletler arasında, işbu Kesimde betirtien şartlar içinde, bölüştürülecek
tir.Bundan başka, yukarıda belirtilen bütün bu Devletler, 53 ncü Maddede gösterilen tarihlerden 
başlayarak, Osmanlı Devlet Borcu hizmetlerinin ödenmesine ilişkin yı l lık yükümlere (taksitlere) 

de, işbu kesimde belirtien şartlar içinde, katı lacaklardır. 

Türkiye, 53 ncü Maddede belirtilen tarihlerden başlayarak, öteki Devletlere yükletilmiş ka
tılma paylarından artık hiç bir biçimde sorumlu tutulmayacaktır. 

1 Nıustos 1914 tarihinde Osmanlı egemenliQi altında olup, Türkiye'nin, işbu An9laşmanın 
2 nci Maddesinde saptanan sınırlan dışında bulunan Trakya arazisi, Osmanlı Devlet Borcunun bö
lüştürülmesi konusnda, işbu Andlaşma uyarınca Osmanlı lmparatorluQundan ayrılmış gibi sayıla~ 
caktır.n 

Görülüyor ki borcun paylaşımında hem Balkan Harbi'nde Türkiye'dan ayrılan devletler, 
hem de 1. Dünya Savaşı başlangıcında yani 1 AQustos 1914 tarihinden sonra Osmanlı Oevle
ti'nden ayrılmış olan devletler, borcun paylaşımında 53. maddede belirtilen esaslar dahilinde bor
cun paylaşımına iştirak edecektir. 53. maddede şöyle denilmektedir: 

Madde: 53 
"Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı lmparatorluQundan ayrılan toprakları kendilerine 

katmış olan Devletlerce ödenmesi gereken, işbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde belirtilmiş 

bulunan Osmanlı Devlet Borcu borçlanmalarının yıllık taksitleri bu toprakların sözü geçen Devlet~ 
lere katılmasını saQlamış bulunan Andlaşmaların yürürlüQe giriş tarihinden başlayarak, ödenmesi 
gerekli duruma gelecektir. 12 nci Maddede belirtilen adalara ilişkin yıllık taksit 1/14 Kasım 1914 
den başılyarak ve 15 nci Maddede belirtilen adalara ilişkin yıllık taksit de 17 Ekim 1912 den başla
yarak ödenmesi gerekli duruma gelecektir. 

işbu Andlaşma uyarınca, Osmanlı lmparatorluQundan ayrılan Asya'daki topraklar üzerin
de yeni kurulmuş Devletlerin ve 46 ncı Maddenin son fıkrasında belirtilen topraQı kendisine katan 
Devletin borçlu oldukları yıllık taksitler, 1 Mart 1920 tarihinden başlayarak ödenmesi gerekli duru~ 
ma gelecektir.• 

136. Metin için bkz.: Meray, Seha L.:Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım:ıı,c.:11,s.:14 vd.,AÜ SBF 
Y.,Ank., 1973. 
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47. maddede DüyOn-u Umumiye-i Osmaniye Meclisi'nin Antlaşmanın yürürfüOe girdiOI ta
rihten üç ay içinde Lozan Barış Antlaşması'na ek olan çizelgenin (A) bölümünde yazılı borçlanma
lara ilişkin olan herbir devlete ait yıllık taksit tutarını 51 maddede belirtilen esaslara göre saptaya

cak ve bu devletlere bildirilecektir. Antlaşma metni şöyledir: 
Madde: 47 
"Osmanlı Devlet Borcu (DüyOn-u Umumiye-i Osmanıye) Meclisi işbu Andlaşmasının yü

rürlüOe giriyinden başlayarak üç aylık bir süre içinde, işbu kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde 
yazılı borçlanmalara ilişkin olan ve ilgili Devletlerden her birine düşen yıllık taksitlerin tutarını, 50 
nci ve 51 nci maddelerde kabul edilmiş esaslara dayanarak saptayacak ve tutarı sözü geçen Dev
letlere bildirilecektir. 

Bu Devletler, Osmanlı Borcu Meclisinin bu konudaki çalışmalarını izlemek üzere, lstan
bul'a temsilciler gönderebileceklerdir. 

Osmanlı Devlet Borcu Meclisi, Bulgaristan ile yapılmış 27 Kasım 1919 tarihli Andlaşma
nın 134 ncü Maddesinde öngörülen görevleri de yerine getirecektir. 

işbu Maddede yazılı ilkelerin uygulanması konusunda, ilgili taraftarlar arasında doQabil
cek her türlü anlaşmazlıklar, 1 nci fıkrada belirtilen bildirinin yapılması tarihinden başlayarak en 
çok bir ay içinde, Milletler Cemiyeti Meclisinden atanması rica edilecek bir hakeme sunulacak ve 
bu hakem, en çok üç aylık bir süre içinde kararını verecektir. Hakemin kararları kesin olacaktır. 
Anlaşmazlığın sözü geçen hakeme sunulmuş olması, yıllık taksitlerin ödenmesini geciktirmeye
cektir. • 

Antlaşma metninden anlaşılacağı üzere bu maddede yazılı ilkelerin uygulanması konu
sunda ihtilaf vuku bulduğu taktirde, devletler, bu maddenin 1. fıkrada yazılı bildirimin yapılmasın

dan itibaren 1 ay içinde Milletler Cemiyeti Meclisi tarafından atanacak bir hakeme başvurabilecek
ler ve hakem de üç aylık bir süre içinde bu hususta kararını verecektir. Hakemin kararları kesin 

olacak ve konunun hakeme iletilmiş olması ödemeleri geciktirmeyecektir. 
48. madde devletlerin üzerana düşen borçlara karşı gösterecekleri teminatlarla ilgilidir: 

Madde: 48 
"işbu Kesime ekil çizelgenin (A) Bölümünde gösterilen Osmanlı Devlet Borcunun arala

rında bölüştürüleceği, Türkiye'den başka Devletler, 47 nci Maddede öngörülen ayıllık taksitlerden 
her birine düyşen pay konusunda, 47 ncl Madde uyarınca kendilerine yapılacak bildiri gününden 

başlıyarak üç aylık bir süre içinde, Osmanlı Devlet Borcu Meclisine, kendi paylarının güvence altı
na alınması için yeterli sa9ıancalar (karşılıklar, rehinler) vereceklerdir. Bu saQlancalar yukarıda be
lirtilen süre içinde gösterilmemiş olursa , ya da bu sağlancaların uygun olup olmadıOı konusunda 
anlaşmazlık çıkarsa, işbu Andlaşmanın imzacısı Devletlerden herhangi birince, Milletler Cemiyeti 

Meclisine başvurulabilcektir. . 
Milletler Cemiyeti Meclisi, sa9ıanca olarak ayrılan gelirlerin toplanmasını, aralarında Bor

cun bölüştürülmüş oldu9unu, Türkiye dışındaki Devletlerde bulunan uluslararası maliye örgütlerine 
emanet edilebilecektir. Milletler Cemiyeti Meclisinin kararları kesin olacaktır." 

Madde:49 
"ilgili Devletlerden her birine düşecek yıllık taksitler tutarının 47 nci Madde hükümleri uya

rınca kesin olarak saptanmasına girişilece91 günden başlayarak bir aylık bir süre içinde, işbu Kesi

me ekli çizelgenin (A) Bölümünde gösterilen Osmanlı Devlet Borcunun nominal anaparasının bö
lüştürülme yol ve yöntemlerini saptamak üzere, Paris'de bir komisyon toplanacaktır. Bu bölüştür
me, yıllık taksitlerin bölüştürülmesi için kabul edilen oranlara göre, borçlanma sözleşmeleriyle işbu 
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Kesimin hükümleri göz önünde tutularak, yapılacaktır. 

1 nci fıkrada öngörülen Komisyon, Türk Hükümetinin bir temsilcisiyle, Osmanlı Devlet 
Borcu Meclisinin temsilcilerinden, Birleştirilmiş Borç ve ikramiyeli Türk Tahcvilleri (Düy0n-u Mu
vahhide ve ikramiyeli Türk TahvilAtı, (la Dette unifide et Les Lots Turc) Dışında kalan Osmanlı 
Devlet Borcunun bir temsilcisinden ve ilgili Devletlerden her birinin atayabileceği birer temsilciden 
kurulacaktır. Komisyonda görüş birliğine varılamayacak bütün sorunlar, 47 nci Maddenin 4 ncü fık
rasında öngörülen hakeme sunulacaktır. 

Türkiye, kendi payını temsil etmek üzere yeni borç senetleri çıkarmağa karar verirse, 

Borç anaparanın bölüştürülmesi, önce, Türkiye Bakımından, Türk Hükümetinin temsilcilerinden, 
Osmanlı Devlet Borcu temsilcisinden ve Birleştirilmiş Borç ile ikramiyeli Türk Tahvilleri dışındaki 
borcun temsilcilerinden kurulu bir Komite yapılacaktır. Yeni çıkartılmış borç senetleri Komisyona 
teslim edilecektir; komisyon da, bunların, bir yandan Türkiye'nin aklanmış (ibra edilmiş)olduğunu, 
öte yandan da borç senetlerini ellerinde bulunduranların, Osmanlı Devlet Borcundan kendilerine 
bir pay düşen öteki Devletlere karşı haklarını gözönünde tutarak, borç senetlerini ellerinde bulun
duranlara verilmesini sağlayacaktır. Osmanlı Devlet Borcundan her Devlete düşecek payı temsil 
etmek üzere çıkartılacak senetler, bağlantılı yüksek tarafların ülkelerinde, her türlü damga resimle
rinden ya da bu senetlerin çıkartılmasının yol açabileceği her çeşit vergilerden bağışık tutulacaktır. 

ilgili Devletlerden her birine düşecek yıllık taksitlerin ödenmesi, işbu Maddenin, nominal 
anaparanın bölüştürülmesine ilişkin hükümleri yüzünden, ertelenmeyecektir." 

49. madde, metinden anlaşılacağı üzere, Düy0n-u Umumiye'nun nominal anaparasının 
bölüştürlmesinde kullanılacak yol ve yöntemlerin saptanması için Paris'te bur komisyonun toplan
masını öngörmektedir. Bu komisyon, Türk Hükümetinin bir temsilcisi ile, Osmanlı Düy0n-u Umu
miye idaresi temsilcilerinden, Birleştirilmiş Borç ve ikramiyeli Türk Tahvi!Atı dışındaki Osmanlı 
Devlet Borcu temsilcisiyle borçların tediyesine katılacak devletlerin atayabilecekleri bir~r temsilci~ 
den kurulacaktır. 

Osmanlı devlet borcundan her devlete düşecek pay miktarında devletler; pay senetleri 
(tahvilat) çıkarabilecek ve bu senetler, her türlü damga ve resimlerden ayrık tutulacaktır. 

Madde: 50 
"Yıllık taksitlerin 47 nci Maddede öngörülen bölüştürülmesi ile, Osmanlı Devlet Borcu 

(Düy0n-u Umumiye-i Osmaniye) nominal anaparanın 49 ncu Maddede sözü edilen bölüştürülme

si, aşa0ıdaki gibi yapılacaktır. 
(1) 17 Ekim 1912 tarihinden önceki borçlanmalar ve onlara ilişkin yükümler, 1912-1913 

Balkan Savaşlarından sonraki durumda Osmanlı lmparatorluOu ile, Balkan Savaşları sonucunda 
Osmanlı lmparatorluQundan toprak almış Balkan Devletleri ve işbu Andlaşmanın 12 nci Maddesin

de belirtilen adalar kendilerine verilmiş olan Devletler arasında bölüştürülecektir; bu savaşlara son 
veren Andlaşmaların ya da sonradan yapılan Andlaşmaların yürürlüğe girişlerinden bu yana mey
dana gelen ülke de0işiklikleri de göz önünde tutulacaktır. 

(2} Bu ilk bölüştürmeden sonra, Osmanlı imparatorluğunun üzerinde kalmış borçlanmala
rın ve onlara ilişkin yıllık taksitlerin, 17 Ekim 1912 ile 1 Kasım 1914 tarihi arasında, Osmanlı lmpa

ratorluQunun yapmış oldu0u borçlanmaların ve bunlara ilişkin taksitlerin ertelenmesiyle artmış olan 
geri kalan parçası {bakiyesi), Türkiye ile. bu Andlaşma uyarınca kendilerine Osmanlı lmparatorlu
~undan toprak katılmış Asya'da yeni kurulmuş Devletler ve bu Andlaşmanın 46 ncı maddesinde 
belirtilen toprağın kendisine verilmiş bulunduQu Devlet arasında bölüştürülecektir. . 

Aanaparanın bölüştürülmesi, işbu Andlaşmanın yürürlü~e girişi tarihinde her borçlanma
nın anaparasının tutarı üzerinden yapılacaktır." 
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50. madde, Balkan Savaşları ile, bu savaştan itibaren 1. Dünya Savaşı'na kadar geçen 
devrede borçların ne suretle ayrılan devletler arasında taksim edileceOi konusunda tespit edilen 
esaslara ilişkindir. 

51. madde ise, 50. maddede belirtilen bölüştürmenin ne suretle yapılacaOını belirtmekte

dir. Madde metni şu şekildedir: 

Madde: 51 
"50 nci Maddede öngörülen bölüştürme sonucu olarak, Osmanlı Devlet Borcu'nun 

(DüyCın-u Umumiye-i Osmaniye'nin) yıllık borçlarından, ilgili her Devlete düşen pay şöyle saptana
caktır: 

(1) 50 nci Maddenin ilk fıkrasında öngörülen bölüştürme için, önce, 12 nci ve 15 nci mad
delerde belirtilen adalar ile, Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı lmparatorluOundan ayrılmış top
rakların tümüne düşen payın saptanmasına girişilecektir. Bu payın, 50 nci Maddenin 1 nci parag
rafı hükümleri uyarınca bölüştürülmesi gereken yıllık taksitler toplam tutarına göre tutarı, yukarıda 
sözü geçen adalarla toprakları, birlikte hesaplanan ortalama genel gelirinin, Osmanlı lmparatorlu
Ounun 1910-1911 ve 1911-1912 mali yılları içindeki - 1907 yılında konulmuş ek gümrük vergisi ge

lirini de kapsamak üzere- ortalama genel gelirine olan oranına eşit oranda olacaktır. 
Böylece saptanan tutar, daha sonra, bir önceki fıkrada öngörülen topraklar kendilerine 

verilmiş bulunan Devletler arasında bölştürülecektir; bu işlem üzerine, sözü geçen Devletlerin her
birine düşen payın, aralarında bölüşülen toplam tutara göre oranı, Balkan Savaşları sonucunda 
Osmanlı lmparatorluQundan ayrılmış bütün topraklar ile 12 nci ve 15 nci Maddelerde belirtilen 
adaların - 1910-1911 ve 1911-1912 mali yılları içindeki - genel ortalama geliri oranıyla aynı oranda 
olacaktır. Bu fıkrada öngörülen gelirlerin hesaplanmasında, gümrük vergisi gelirleri dikkate alın

mayacaktır. 

(2) 46 ncı Maddenin son fıkrasında belirti.len topraQı da kapsamak üzere, işbu Andlaşma 
uyarınca Osmanlı lmparatorluOundan ayrılan topraklara gelince, ilgili Devletlerden her birine dü
şen payın, 50 nci Maddenin 2 nci fıkrası hükümleri uyarınca bölüştürülecek yıllık taksitlerin toplam 
tutarına göre tutarı, ayrılan toprakların ortalama gelirinin 1910-1911 ve·19H-1912 mali yılları için- ·· · 
deki- 1907 yılında ek gümrük vergisi gelirini de kapsamak üzere - Osmanlı lmparatorıuounun, 1 

nci paragrafıyla belirtilen topraklarla adaların payının düşürülmesinden sonraki ortalama toplam 
gelirine olan oranına eşit oranda olacaktır." 

52. maddede ise, verdiOimiz ve Lozan Barış Antlaşması Ek'i sayılan çizelgedeki (B) bölü

münde öngörülen borçların ne şekilde taeksm edileceQi anlatılmaktadır. Buna göre 17 Ekim 1912 
tarihinden önceki borçlanmaların Antlaşmanın yürürlüQe girdiQi tarihte ödenmeyen anaparaları ve 
53. maddenin 1. fıkrasında belirtilen usullerle faizleri de ayrılan devletler arasında bölüştürülecek

tir. 
Bu ilk bölüştürmeden sonra, Osmanlı lmparatorluQu üzerinde kalan borçlarla, bu impara

torluk tarafından 17 Ekim 1912 ve 1 kasım 1914 tarihleri arasında alınmış avansların anaparaları 
ve 1 Mart 1920 tarihine kadar ödenmeyen faizleri de yine 50. maddenin 2. paragrafı ve 51. mad
denin 2. paragrafı uyarınca bölüştürülecektir. 

Madde: 52 
"işbu Kesime baQlı çizelgenin (B) Bölümünde öngörülen özellikler (avanslar); Türkiye ile 

46 ncı Maddede belirtilen öteki Devletler arasında, aşaQıdaki şartlar içinde bölüştürülecektir: 

(1) Çizelgede gösterilen ve 17 Ekim 1912 tarihinde varolan öndelikleri, işbu Andlaşmanın 
yürürlüQe konulması tarihinde ödenmemiş bulunan anaparası varsa, işbu anapara ile, bunun, 53 
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ncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihlerden bu yana birikmiş faizleri va bu tarihlerden 

sonra yapılmış bulunan ödemeler, 50 ncl maddenin birinci paragragı ile 51 nci maddenin birinci 
paragrafı hükümleri uyarınca Bölüştürülecektir. 

(2) Bu ilk bölüştürmeden sonra, Osmanlı lmparatorluQu üzerinde kalan borçlara ve bu lm

paratorlukça 17 Ekim 1912 ve 1 Kasım 1914 tarihleri arasında alınmış ve çizelgede gösterilen ön
deliklere gelince, işbu Andlaşmanın yürürlüQa giriş tarihinde ödenmemiş 'anapara varsa, bu ana
para ile, bunun, 1 Mart 1920 tarihine kadar birikmiş faizleri ve bu tarihten sonra yapılmış ödeme
ler, 50 nci Maddenin 2 nci paragrafı ile 51 nci Maddenin 2 nci paragrafı hükümleri uyarınca bölüş

türülecektir. 
Osmanlı Devlet Borcu Meclisi, söz konusu öndeliklerdan (avanslardan) ilgili Devletlerden 

her birine düşen payın tutarını, işbu Andlaşmanın yürürlü0a girişinden başlıyarak üç aylık bir süre 
içinde saptayacak ve bu tutarı söz konusu Devletlere bildirecektir. 

Türkiye'den başka Devletlerin borçlu tutuldukları paralar, bu Devletlerce, Osmanlı Devlet 

Borcu Meclisine ödenecek ve Osmanlı Devlet Borcu meclisince ya alacaklılara ödenecek, ya da 
Türkiye'nin bu Devletler hesabına gerek faiz gerekse borcun karşılıQ ı olarak ödemiş bulunduQu 
para tutarına eşit bir tutarı buluncaya kadar, Türk Hükümati hesabına gelir yazılacaktır. 

Bir önceki fıkrada öngörülen ödemeler, işbu Andlaşmanın yürürlüQe girişinden başlaya
rak yıllık beş eşit taksitle yapılacaktır. Söz konusu ödemelerin Osmanlı !mparatorluQunun alacak
larına yapılacak parçası, öndelik sözleşmelerinde şart koşulan faizleri de kapsayacak ve Türk Hü
kümetine düşen parçası ise faizsiz ödenecektir.• 

Madde: 53 
"Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı !mparatorlu0undan ayrılan toprakları kenidlerine 

katmış olan Devletlercee Ödenmesi gereken, işbu Kesime ekli çizelgenin (A) Bölümünde belirtil
miş bulunan Osmanlı Devlet Borcu borçlanmalarının yıllık taksitleri, bu toprakların sözü geçen 
Devletlere katımlmasını sa0lamış bulunan Andlaşmaların yürürlüQe giriş tarihinden başlıyarak, 
ödenmesi gerekli duruma gelecektir. 12 nci Maddede belirtilen adalara ilişkin yıllık taksit 1/14 Ka
sım 1914 den başlıyarak ve 15 nci maddelerde belirtilen adalara ilişkin y1llık taksit -de- 17 Ekim 
1912 den başlayarak ödenmesi gerekli duruma gelecektir. 

işbu Andlaşma uyarınca, Osmanlı lmparatoryuQundan ayrı lan Asya'daki topraklar üzerin
de yeni kurulmuş Devletlerin ve 46 ncı Maddenin son fıkrasında belirtilen topraQı kendisene katan 

Devletin borçlu oldukları yıllık taksitler, 1 Mart 1920 tarihinden itibaren başlıyarak ödenmesi gerek
li duruma gelecektir." 

Antlaşmanın 54. maddesinde , Sözleşmeye ekti {A) çizelgesinde belirtilen 1911, 1912 ve 

1913 yılları Hazine Tahvilleri sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihlerinden başlayarak 10 yıl 
içinde ödeneceQi, 55. maddede ödenmemiş yıllık taksitlerin 53. maddede belirtilen sürelerden iti
baren ödeneceQi, ödemelerin 20 taksitte ve faizsiz yapılacaQı belirtilmekte 56. maddede Osmanlı 

Düyün Yönetim Meclisinde ellerinde borç senedi bulunan Alman, Avusturya ve Macar temsilcilerin 
de bulunacaQı belirtilmektedir. 

Madde: 54 
"işbu Kesime çizelgenin (A) Bölümünde sayılan 1911,1912 ve 1913 yılları Hazine Tahvil

leri (Bons de Tresor,, sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihlerinden başlıyarak on yıl içinde, ka
rarlaştırılmış faizleriyle birlikte ödenecektir.• 
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Madde: 55 
"Aralarında Türkiye de bulunmak üzere, 46 ncı Maddede belirtilen Devletler, işbu Kesime 

elki çizelgenin (A) Bölümünde gösterildi~i üzere Osmanlı Devlet Borcundan kendilerine düşen ve 
53 ncü maddede belirtilen tarihlerden başlayarak ödenmesi gerekirken ödenmemiş bulunan yıllık 
taksitlerin tutarını Osmanlı Devlet Borcu Meclisine ödeyeceklerdir. Bu ödeme, işbu Andlaşmanın 
yürürlüQe giriş tarihinden başlayarak, eşit yirmi taksitle, faizsiz yapılacaktır: 

Türkiye'den başka Devletlerin Osmanlı Devlet Borcu Meclisine ödedikleri yıllık taksitler, 
Borç Meclisince, söz konusu Devletler hesabına Türkiye'nin ödemiş olduQu para tutarını bulunca
ya kadar, Türkiye'nin borçlu kalabileceQi gecikmiş taksiter hesablnden düşürülecektir." 

Madde: 56 
"Bundan böyle, Osmanlı Devlet Borcu Yönetim Meclisinde, ellerinde borç senetleri bulun

duran Almanların, Avusturya'lıların ve Macarların temsilcileri (vekilleri) bulunmayacaktır.• 

Madde: 57 
"Osmanlı Devlet Borcu borçlanmalarıyla faizlerine ve karşılı0ı Mısır vergisi ile saQlanmış 

olan 1855, 1891 ve 1894 borçlanmalarına ilişkin faizsiz kuponların sunulmasına ilişkin süreler ile, 
sözü geçen borçlanmalardan da çekme vurmuş olan borç senetlerinin ödenmek üzere sunulma 
süreleri, Yüksek BaQıtlı Taraftarlar ülkesinde 29 Ekim 1914 tarihlerinden başlayarak işbu Andlaş
manın yürürlüQe girişini izleyecek üç ayın sona ermesine kadar ertelenmiş sayılacaktır." 

Lozan Antalaşması'nın Osmanlı Düy0n-u Umumiyesi'ne ilişkin asıl maddeleri 57. madde
de sona ermekte, 58. maddeden itibaren il. esim olarak "Çeşitli Hükümler" başlı0ı altı nda, bu ant
laşmanın borçlanmaya ait mütemmim maddeleri sıralanmaktadır. 64. maddeye kadar ki maddeler 

Türkiye ile gerek müttefik, gerekse itilaf devletlerinin 1. Dünya savaşı içindeki birtakım. alacak ve 
borçlarının ibrası ile ilgilidir: 

Madde: 58 
"Bir yandan Türkiye, ve öte yandan (Yunanistan dışında ) öteki Ba0ıtlı Devletler, bu Dev-· 

!etlere (tüzel kişileri de kapsamak üzere} uyruklarının, 1 A~ustos 1914 tarihiyle işbu Andlaşmanın 

yürürlü0e giriş tarihi arasındaki büre boyunca uQraşmış oldukları, gerek savaş eylemleri, gerekse 
zoralım, haciz, diledi~i gibi ku!fanma ve elkoyma tedbirlerinden do~an kayıp ve zararlardan dolayı 
her türlü parasal istemde bulunanma hakkından karşılıklı olarak vazgeçerler. 

Bununla birlikte, yukarıdaki hüküm, işbu Andlaşmanın 111 ncü Bölümünde (Ekonomik hü

kümler) öngörülen hükümlere halel getirmeyecektir. 
Türkiye, Almanya ile yapılmış 28 haziran 1919 tarihli Barış Andlaşmasının 259 ncu mad

desinin birinci fıkrası ve Avusturya ile yapılmış 1 O Eylül 1919 tarihli Barış Andlaşmasının 21 O ncu 
Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Almanya ile Avusturya'nın geçirmiş (transfer etmiş) oldukları 

altın paralar üzerindeki her türlü haktan, (Yunanistan dışında) öteki BaQıtlı Devletler yararına vaz
geçer. 

Sürüme (tedavüle ) çıkarılan birinci tertip, Türk ka.Oıt paralarına ilişkin olarak, gerek 20 

haziran 1331 (3 temmuz 1915 ) tarihli sözleşme, gerekse söz konusu kaQıt paraların arkasında 
yazılı metin uyarınca, Osmanlı Devlet Borcu Meclisine yükletilmiş bütün ödeme yükümleri geçer
siz sayılmıştır. Bunun gibi, Türkiye, Osmanlı Hükümetince lngiltere'ye ısmarlanmış ve lngiliz Hü
kümetince 1914 de elkonmuş olan savaş gemileri için ödenmiş bulunan paranın geri verilmeslf!i 
lngiliz Hükümetinden ya da lngiliz uyruklarından istememe0i kabul eder ve bu yüzden her türlü is
temde bulunmaktan vazgeçer." 
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Madde: 59 
"Yunanistan, Anadolu'da, savaş yasalarına aykırı olarak, Yunan ordusu ya da Yunan yö

netiminin eylemleriyle işlenmiş zararları onarma yükümünü kabul eder. 
ôte yandan, Türkiye, Yunanistan'ın, savaşın uzamasından ve savaş suçlarından doOan 

mali durumunu dikkate alarak, onarımlar karşılıQı olarak, Yunan Hükümetine karşı yönetilebileceQI 
her türlü zarar-giderim isteminden kesinlikle vazgeçer. 

Madde: 60 
•Gerek Balkan Savaşları sonucu olarak gerekse işbu Andlaşma ile, kendilerine Osmanlı 

lmparatorluQundan bir toprak parçası ayrılmış ya da ayrılan Devletler, Osmanlı lmparatorluQunun 
bu toprak parçasında bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz malları, herhangi bir karşılık ödemeksi

zin, edinmiş olacaklardır. 
Şurası kararlaştırılmıştır ki, 26 AQustos 1324 (8 Eylül 1908) ve 20 Nisan 1325 /2 Mayıs 

1909) tarihli iradelerde, Hazine-i Hassa'dan (Liste civile) Devlete geçirilmesi buyrulmuş olan taşı
nır ve taşınmaz mallarla, 30 Ekim 1918 de, bir kamu hizmeti yararına Hazine-i Hassa'ca yönetilen 
mallar, sözü geçen Devletler Osmanlı lmparatorluQunun yerini almış olduklarından ve bu mallar 
üzerinde kurulmuş bulunan Vakıfların geçerli tanınması sartıyla, bir önceki fıkrada belirtilen taşınır 

ve taşınmaz malların kapsamı içinde bulunmaktadırlar. 
Gerek balkan Savaşları sonrucu olarak, gerek daha sonra Yunanistan'a geçmiş eski Os

manlı imparatorluQu topraklarında bulunan ve Hazine-i Hassa'dan Devlete geçmiş ve taşınır ve ta
şınmaz mallar konusunda, Türk Hükümeti ile Yunan Hükümetl arasında çıkan anlaşmazlık, 1/14 
Kasım 1913 tarihli Atina Andlaşmasına ekli özel bir özel protokol uyarınca ve yapılacak bir ha

kemlik sözleşmesine göre, La Haye'de bir hakemlik mahkemesine götürülecektir. 
işbu Maddenin hükümleri, Hazine-i Hassa adına yazıtlı bulunan ya da Hazine-i Hassa'ca 

yönetilen ve bu Maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarında öngörülmeyen taşınır ve taşınmaz maların 
hukuksal niteliQini deQiştirmeyecektir." 

Madde: 61 
"Türk sivil ya da askeri emeklilik maaşından yararlananlardan, işbu Andlaşma uyarınca 

Türkiye'den başka bir Devletin uyrukluQununa geçmiş bulunanlar, emeklilik maaşlarına ilişkin ola
rak Türk Hükümetine karşı herhangi bir istemde bulunamayacaklardır." 

Madde: 62 
"Türkiye, Almanya ile Versaulles'da 28 Haziran 1919 tarihinde yapılmış Barış Andlaşrna

sının 261 nci Maddesi, ve Avusturya ile 10 Eyfü! 1919 da, Bulgaristan ile 27 kasım 1919 da ve 
Macaristan ile 4 Haziran 1920 de yapılmış Barış Andlaşmalarının bu konuyla ilgili maddeleri uya
rınca, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve maceristan'ın, Türkiye'den olan bütün alacaklarının (ba

Qıtlı Devletlere) geçirilmesini (transferini) kabul eder. 
Ba~ıtlı öteki Devletler, bu yüzden Türkiye'ye düşen borçlardan Türkiye'yi aklanmış (ibra 

edilmiş) saymaya razı olurlar. 
Türkiye'nin, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'dan olan alacakları da sözü 

geçen BaQıtlı Devletlere geçirilmiştir." 

Madde : 63 
"Türk Hükümeti, öteki ba~ıtıı Devletlerle görüş birliQi içinde, savaştan sonra Almanya'dan 

Türkiye'ye gönderilecek malların tutarına karşılık olarak, Alman Hükümetlnce sürüme çıkartılmış 
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Çizelge: 7 • Lozan'da Kabul Edilen Borçlar Çizelgesi 
1 Kasım 1914 Tarihinden Önceki Osmanlı Devlet Borcu Çizelgesi 

(A) BÖLÜMÜ 
BORÇLANMA SÖZLEŞMENiN TARiHi FAiZ AMORTiSMAN DÖNEMi ÇIKARAN BANKA 

1 2 3 4 5 
Birleştirilmiş Borçlar ı-14/9/1903-8-21 /6/1996 4 
lkramlyell Türk Tahvilleri 5/1/1870 
Osmaniye 18-30/4/1890 4 1931 Osmanlı Bankası 

Tömbeki 26/4-8/5/1893 4 1954 Osmanlı Bankası 

40.000.000 Frank, 
Doğu Demlryollan 1-13/3/1894 4 1957 Deutsche Bank ve 

grubu Banque 
lntemational ve 2 
Fransız Bankasıyla 

birlikte 
% 51896 29/2-12/3/1896 4 1946 Osmanlı Bankası 

Gümrük 1902 17-29/5/1886-28/9-11/10/1902 4 1958 Osmanlı Bankası 

% 4 1903. Balık Avcılığı 3/10/1888-21/2-6/3/1903 4 1958 Deutsche Bank 
Bağdat, Tertib 1 20/2-5/3/1903 4 2001 Deutsche Bank 
% 41904 4-17 /9/1903 4 1960 Osmanlı Bankası 

% 4, 1901-1905 21/11-4/12/1901-6/11/1903 
25/4-8/5/1095 4 1961 Osmanlı Bankası 

Techlzat-ı Askeriyye 4-17/4/1905 4 1961 Deutsche Bank 
Bağdat, Tertib il 20/5-2/6/1908 4 2006 Deutsche Bank 
Bağdat. Tertib 111 20/5-2/6/1908 4 2010 Deutsche Bank 
% 41908 6-19/9/1908 4 1965 Osmanlı Bankası 

% 41909 30/9-13110/1909 4 1950 Osmanlı Bankası 

Soma - Bandırma 20/11-3/12/191 O 4 1992 Osmanlı Bankası 

Hudeyde San'a 24/2-9/3/1911 4 2006 Banque Française 
Gümrük 1911 27/10-9/11/191 O 4 1952 Deutsche Bank 

ve Grub_u 
Konya Ovasını Sulama 5-18/11/1913 1932 
Doklar, tersaneler ve 
Denizcilikle ilgli yapılar 19/11-2/12/1913 5.50 1943 
%5 1914 13-26/4/1914 5 (1962) Osmanlı Bankası 

Tütün Rejisi öndeliği (avansı) 4/811913 
Hazine Tahvilleri% 5 1911 
(Savaş Gemileri Satın alış) 1317/1911 5 1916 Türkiye Milli Bankası 
Hazine Tahvilleri, 
Osmanlı Bankası, 1912 8-21/11/1912 6 1915 Osmanlı Bankası 

Hazine Tahvilleri, 1913 
Doğruan Çıkartılmış 

Tahvilleride kapsamak 
üzere 19/1-1/2/1913 5 191 a· Perier ve Ortak. 

(B) BÖLÜMÜ 
ÔNEU KLER (Avanslar) SÖZLEŞMENiN TARiHi FAiZLER iLK NOMiNAL ANAPARA 

Türk Lirası 
Baıjdat Ortaklığı 3/16 Haziran 1908 7 300.000 
Fenerler Yönetimi 5/18 Ağustos 1904 8 55.000 
Fenerler Yönetimi 5/18 Ağustos 1907 7 300.000 
Köstence Kablosu Ort. 27/9 Ekim 1904 4 17.335 
Tünel Ortaklığı 3.000 
Öksüzler (Eğltam SandıM Çeşitli Tarihler 153.147 
Deutsche Bank 13/26 AQustos 1912 5.5 33.000 
Fenerler Yönetimi 3/16 Nisan 1913 7 500.000 
Ana. Demiry. Ort. 23/3 Mart 1914 6 200.000 

Kaynak: Seha L. Meray: Lozan Banş Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım: 2,c.2, s. 21-22 
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kağıt paraları belli bir kambio değeri üzerinden kabul edeceği konusunda girmiş olduğu yükümler
den Alman Hükümetini aklanmış (kurtulmuş, ibra edilmiş) saydıQını bildirir." 

Lozan Barış Antlaşması'nm DüyOn-u Umumlye'ye ilişkin hükümleri bunlardan ibarettir. 
Son hükümler, metinden de anlaşılacağı üzere sadece düyOna ait olmayıp, çeşitli meseleleri kap

samaktadır. 

Barış antlaşması ve özellikle DüyOn-u Umumiye-i Osmaniye konusunda kendi düşüncele
rimizi serdetmeden ziyade, Lozan' ı bir zafer yahut bir hezimet görenlerin, lehte veya aleyhte dü
şünceleriyle Osmanlı borçları meselesine ışık tutmaya çalışalım. 

d. Düyün-u Umumiye-i Osmaniye Konusunda Lozan Barış Antlaşması'nın 
Değerlendirilmesi: 

25 Temmuz sabahı Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığını haber alan Başbakan Rauf 
(Orbay) Bey, durumu ilkin yakın silah arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'a telefon ederek bildirilmiş, ismet 
paşa'nın sulhun imza edildiğine dair telgrafının geldiğini haber vererek bu haberi köşke birlikte ilet
mek istediğini haber vererek, Ali Fuat Bey'i ald ı rmış ve köşke Gazi'nin yanına birlikte çıkmışlardır. 

Olayın gerisini Ali Fuat Paşa'nın kaleminden dinleyelim: 
"Rauf Bey şu suretle söze başladı: 
-Bizi bekletmed iğ inize çok iyi ettiniz. Çünkü getird iğimiz mesut haberin fazla beklemeye 

tahammülü yoktur. ismet Paşa'nın sulh muahedesini imza ettiğ i hakkındaki telgrafı buyrun. 
Bu haberden çok sevinen Gazi heyecandan sapsarı kesildi. Gözlerini telgraftan ayı ramı 

yordu. Bir parça sakin leşince şunları söyledi: 
- Rauf, son günlerde artık sulhun imza edileceğini ben de tahmin etmiştim. Fakat tered

düdüm hiçbir vakit zail olmamıştı. Adamların son dakikada cayabi leceklerini de hatırıma getirme

miş değild im. VerdiQiniz haber beni çok sevindirdi. Teşekkür ederim. 
Rauf Bey: - !3aşta siz olmak üzere, bu mesut günün muvaffakiyetini Karabekir, Ali Fuat ve 

Refet Paşalara borçluyuz. Bu, sizin eserinizdir. Ben sizin aranızda bir arkadaşınız olarak çalış

makla kendimi dünyanın en bahtiyar i nsanı telakki ediyorum. 
Sizlerin çok samimi surette bir araya gelerek vatanın kurtuluşu için feragat ve fedakarlıkla 

çalışmaya başladı~ınız Amasya'dan beri içimden daima ellerinizden öpmek arzusu gelimş, fakat 

bunu ızhar edememiştim. Şimdi bu hissiyatımı ellerinizi öpmek suretiyle açıklayacağım. 
Gazi: •Rauf, fazla ve lüzumsuz nezaket gösteriyorsun. Daha ilk günlerde hakiki bir vatan 

feadisi gibi ewela Fuat Paşa'nın yanına, sonra beraberce benim yanıma gelerek ve bugüne kadar 

bir dakika ayrılmayarak, birlikte çalışmadık mı? .. Senin hizmetin de bizimkiler kadar olduQuna şüp
he etmemelisin. Bir daha böyle sözler işitmek istemem. 

Rauf: - Teveccühünüze çok teşekkür ederim.~ (137) 
Bu arada yapılan seçimlerle il. büyük Millet Meclisi teşekkül etmiş, 270 mebustan ibaret 

bu Mecfisilk toplantısını Abdurrahman Şeref Bey'in (lstanbul) riyasetinde 1 Ağustos 1923 tarihinde 
yapmış ve istanbul Mebusu Ali Fethi (Okyar)'ın başkanlıQı ve içişleri bakanlıQını üstlendiQi hükü
met kurularak bu hükümette Hariciye vekaletini de yine ismet (lnönü) Paşa deruhte etmişti. 

Daha önce bahsett!Omiz üzere Lozan Sulh Antlaşması'nı bu Meclis kabul etmişti. Bu hu
susta Meclis'te yapılan oylamada 227 mebustan 213 kabul, 14 red oyu ç ı kmıştı. (138) 

Mecliste oylamadan önce sert ve hareketli tartışmalar ceyaran etmiş, DüyOn meselesin
de de Lozan'ın bir muvaffakıyet olmadıOı diye getirilmiştl. bu hususta yine Ali Fuat Paşa hatrrala-

137. Cebesoy, Ali Fuat: Siyasi HAtıralar, 11. Kısım,s.:7-8, DoOan kardeş Yayınları Basımevi,lbt.,1960. Aynı hatıralar için 
bkz.: Orbay.Rauf: Cehennem De~irmerıı (Siyasi _Hatıra/anm),s.:132· 133, Emre Y .• lst., 1993. 

138. A.g.e.,s.:14-15. 
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rında şunları söyler: 
"Osmanl ı borçları, birbirinden ayrılan imparatorluk kımısları arasında taksim edilecek; 

Türkiye kendisisine düşen kısımlardan başkasına muhatap olmayacaktı r. Faiz ve amortismanların 
altın, yahut sterlin üzerinden tesviyesi sarih s0rette reddedilmiştir. Bu gibi kayıtların muahedeye 
dercinden vazgeçilmesi, bizim teklif etti~imiz Frank ile tediyesinin kabülünü tazammun etmekte

dir ... 
Muahedeyi reddeden bir mebus, başlıca şu tenkitlerde bulunmuştu: 

1- Kuponlar meselesi kat'i olarak halledilememiştir. 
2- Musul Meselesi halledilememiştir. 
3- Milli iktisadımız temin edilememiştir. 
4- Düy0n-u Umumiye adi!Ane bir s0rette taksim edilmemiştir. 
Servet itibariyle, nüfus itibariyle, arazisinin genişliQi itibariyle Osmanlı lmparatorluQu'nun 

belki dörtte üçünü terketmiş olmamıza raQmen, Düyün-u Umumiye'nin yüzde altm ı şı bize bırakıl
mıştı r. Evrak-ı nakdiye ve dahili istikrazın ödenmesi de bize bırakılmıştır. 

Hicaz Demiryolu, bütün Osmanlı lmparatorluQu'na mensup efradın ianesiyle yapılmıştır. 
Bize ait olan hisse bize bırakılmamıştır. Muahedede de kanunlarım ıza zıt hükümler vardır. 16 Mart 

1920 tarihinden sonra lstanbul hükümetince yapılan mukaveleler Meclis tarafından kanunla tanın
madıQı halde bu muahedede tanınmı şt ı r."(139) 

Bu mütaalar yanında Ali Fuat Paşa yine şunları söylemektedir: 

"Yetmiş senelik bir devre içinde 220 milyon lira istikraz etmiş, 350 milyon lira borçlu olmu

şuz. Alınan paranın ancak 30 milyon l i rası nafia i şlerine sarfedilmiş , geri kalan kısmı ile saraylar 
yapılmış, seferler açılmış, bütçe açıkları kapatı lmıştır. 

Borçlar taksim edildikten sonra ödenecek senelik miktarın hangi para üzerinden tasfiye 
edilece0i uzun münaşakalara sebep oldu. Müttefikler borç aldıQımız para altın oldu{ıundan, öde
menin alt ınla olması ıa.zım ge ld i {ı i ni ileri sürdüler. Altın üzerinden verirsek, 91 miyon yerine borcu

muz 600 milyon lira olacaktı. "(140) 
Andlaşmanm baş murahhası ismet Paşa da Lozan'ın iyi bir antlaşma oldu0u konusunda 

tereddüt etmektedir: 
"Muahede, diQer devletler tarafından tasdik edilip, mer'iyyete girinciye kadar 9-1 O ay ka

dar bir zaman gecikmiştir. bu süre içinde, muahedenin tasdik edilmeyişinden, memlekete büyük 
bir memnuniyetsizlik ve endişe duyulmuştur. Biz, 1923 A{ıustosu içinde muahedeyi tasdik ettik, 

Muahedenin mer'iyyete girmesi, takriben bir seneye yakın bir teehhurla 1924'te mümkün oldu. Dl
ger devletlerin muahedeyi tasdikte gecikmeleri, memlekette herkesin dikkatini, merakını ve endi

şesini celbettikten sonradır ki, muahede tasdik edilince, meydana gelen eserin kötüleyip atılacak 
bir yarım netice olmadı{ıı anlaşılabilmiştir. Ancak o zaman yapılan çalışmaların ve meydana gelen 

eserin önemli bir netice olduQu hissolunmuş ve kabul edilmiştir. (141) 
M. Kemal de meşhur Nutkunda Lozan'ın Sevres Barışı'na göre başarı olduQunu vurgula

yıp mukayese ederek şöyle der. 
nsevres'te; Düvet-i ltilafiye Türkiye'ya muavenet zımnında lngiliz, Fransız ve ltaıyan mu

rahhaslarından mürekkep bir maliye komisyonu teşkil edecekler bu komisyonda istişari mahiyette 
bir Türk Komiseri bulunacaktır, 

Bu komisyonun vezaif ve selahiyeti bervechi ati olacaktır: 
a- Türkiye'nin Varidatını idame ve tezyit için hertürlü tedabir ittihaz edilebilecektir. 

139. A.g.e.,s.:14-16. 
140. A.g.e.,s.:18. 
141. lnönü, lsmetHatıra/ar,2 . Kitap,.s:154. 
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b- Türk Meclis-! Mebusanına takdim edilecek olan bütçe ewelen maliye komisyonuna arz 
ve onun kabul ettiQi şekilde Meclise sevk olunacaktır. Meclisin yapacaQı tadilat ancak komisyonca 

tasvip edilirse kabili icradır. 

c- Komisyon doQrudan doQruya kendisine tabi olacak ve azaları kendi muvafakatiyle ta
yin edilecek olan Türk Maliye heyet-i teftişiyesi vasıtasıyla bütçenin ve mali kavanin ve nizamatın 

tatbikatını murakabe edecektir. 
d· DüyQn-u Umumiye ve Osmanlı Bankası ile anlaşarak Türkiyenin usulü meskQkatını 

tanzim ve ıslah edecektir. 
e- DüyQn-u Umumiye tahsis olunan varidat müstesna olmak üzere Türkiyenin bilcümle 

varidatı işbu maliye komisyonun emrine verilecektir. Komisyon bunlarla: 

Ewelen: 
Kendisine ve Türkiyede kalacak olan Düvel-i lhtilafiye işgal kuwetlerine ait masarifi tedi

ye ettikten sonra 30 Kasım (Teşriniewel) 1918 tarihinden beri Düvel-i itilafiye ordularının gerek 
bugünkü Türkiyede gerek Osmanlı lmparatorluQu'nun muhtelif aksamının masarifini tediye eyleye
cektir. 

Saniyen: 
Türkiye dolayısıyla zarardide olan bilcümle Düveli müttefik tebaasın ı zarar ve ziyanını 

tazmin edecektir. 
Türkiyenin ihtiyacı bundan sonra derpiş edilecektir. 

f- Hükümetce verilecek herbir imtiyaz için maliye Komisyonunun muvafakati şarttır. 
g- Komisyonun tasvibiyle elyevm cari olan DüyQn-u Umumiye tarafından bazı varidatın 

doQrudan doQruya cibayeti usulü, mümkün olduQu kadar geniş bir surette tevsi edilecek, bütün 
Türkiye'ye teşmil olunacaktır. 

Gümrükler. maliye komisyonu tarafından azil ve nasbolunan ve kendisine karşı. mesul bu
lunacak olan bir müdiri umuminin idaresinde bulunacaktır ile .. 

Mart 1921 Teklifinde. Salifüzzikir maliye komisyonu Türk Maliye nazırının riyaseti fahri

yesi tahtında bulunacaktır. komisyonda bir Türk murahhas bulunacak ve bunun Türk Maliyesine 
ait mesailde reyi olacaktır. Müttefiklerin menafii maliyesine müteallik mesailde ise Türk murahhası
nın salahiyeti ancak istişari mahiyette olacaktır ... 

Lausanne'da: bu gibi kuyudatın kaffesi bertaraf edilmiştir." (1 42) 
Lozan'ın bir zafer olmayıp, hezimet olduQu idiasında bulunan Kadir MısıroQlu, "Lozan Za

fer mi Hezimet mi" adlı üç ciltlik hacimli kitabında nedense DüyQn-u Umumiye bahsine sadece 
birkaç sayfa ayırır ve düyünun taksimindeki adaletsizlikten bahsederek şunları söyler: 

"Lozan, yeni Türkiye için, Osmanlı lmparatorluQu'nu reddetmek mantıQıyla başlamıştı. 
Fakat bu reddi, O'nun haklarını talep mevkiinde bulunduQumuzda kabul eden müttefikler, mükel

lefleri mevzuubahs olduQunda kabule asla yanaşmıyorlardı, bunun en calib-i dikkat misali Düy0n-u 
Umumiye-i Osmaniye meselesidir. Bu meselede varılan netice, borçların sabık Osmanlı Devle
ti'nden arazi alan devletler arasında taksimi şeklinde olmuştur. Ancak bu taksimde Türkiye'ye bü
yük bir haksızlık edilmiş, Türk Murahhas heyeti de bu haksızlıQı kabulde ne yazık ki hiçbir beis 

görmemiştir. 

Gerçekten, Osmanlı borçlarının doQduQu anda, arazimiz 13 milyon kilometre kareden 
fazla idi. Avrupa devletlerine borçlanılarak alınan bu paralar Yemen'den Orta Avrupa ovalarına ka
dar, o zamanki bütün şehir ve kasabalarımızın imar ve müdefa ihtiyaçlarına sarfediltniştir. Hatta 
bu sarfta Avrupa'daki topraklarımızın başta geldi1'.}i unutulmamalıdır. Faraza bir Selanik Vilaye!l, 

bugün elimizde kalan kısımlardaki hiçbir yerle kıyas kabul etmeyecek derecede mamurdur. De-

142. M. Kemal: Nutuk: c.:ll,s.:762-765, Türk Devrim Tarihi Enst. Y.,lst., 1973. 
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mek ki asıl sarfiyat, artık elimizden çıkmış bulunan bölgelere yapılmıştı. Hal böyleyken, bu borcun 
yüzde altmıştan fazlası Türkiye'ye yükletilmiştir. 220 milyon lngiliz Altınından ibaret olan hissemi
zin ödenişine mütealllk tafsilata girişmiyoruz. Ancak bu ödemenin ta 1952 yılında binbir güçlükle 
tamam!anabildi~ini söylemekle iktifa edelim. 

13 milyon kilometre kareye mütecaviz bir araziden elinde sadece 776 bini kalan Türki
ye'ye, bu borcun ancak %5'ini ödetmek gerekirken, bunu %60 olarak kabul eden Türk Murahhas 
Heyetinin bu tutum ve davranışını anlamaya ve izah etmeye imkan yoktur." (143) 

Lozan Barışı'nın başarısı veya başarısızlıQı konusundaki tartışmaları, tezler! sıralamak 
konumuz haricindedir. Çünkü bu konuda müsbet yahut menfi pek çok spekülasyon yapılabilir. DO
yunun taksimi ve meseleler, tarafların tamamen özgür ve birbirlerine ilişmedikleri bir ortamda yapı

lan bir konferanstan çok yıllarca savaş yapmış, nüfusunun büyük bir kısmını kaybetmiş, toprakları
nı yitirip, Sevres gibi bir Antlaşmayı kabul zorunda bırakılmış bir ulusun çocuklarıyla, o günkü dün
ya iktisadiyatmı elinde bulunduran, tekrar savaş vukü bulduQu taktirde Türkiyeyi meçhul akibetlere 
sürükleyebilecek devletler arasında yapılmış görüşmeler neticesi o günkü sonuçlara ulaştırılmış 
meselelerdir. Bugünün şartlarıyla düşünüldü~ünde kayıpların verildi~i, bir hezimet gibi görülse bi
le, sadece Sevres ile mukayese edildiOinde dahi Lozan'daki başarı inkar edilemez. (144) 

Düyün-u Umumiye-i Osamaniye merkez alındığında Lozan'da elde edilen başarılardan 
birincisi, zaman zaman temas ettiğimiz gibi, Osmanlı Borçlarının taksiminde, senelik faiz ödemele
ri yanında borçların anaparalarının da taksimine karar vermiş olmasıdır. Bu hususta yine belirttiği
miz gibi Türk Murahhası Hasan Bey ile uzman Cavit Bey dahi müttefiklerin tekliflerine meyletmiş

ler, anaparaların bölünmesinin caiz ve mümkün olmadığ ı yolundaki müttefik teklifini kabul eder gö
rünmüşlerdi. Eğer bu tez kabul edilmiş olsaydı yıllık taksitlerini düzenli olarak ödemeyen diQer 
devletlerin bu ihmalleri için tahvil sahipleri yine Türkiyeye başvurabileceklerdi. 

ikinci başarı, borçların ne ile ödeneceği konusunda alınan tavırdır. Müttefikler,. ödemenin 
altın yahut sterlin üzerinden ödenmesini şart koşup ısrar etmişlerdi. Murahhaslarımız böyle bir 
kaydın konulmamasını sağlamışlardır. Bu mesele borçların rakam üzerinde taksimi ve ödeme 
şartlarının tespiti için sonradan alacak mümessilleri ile yapılan sözleşmelerde tekrar gündeme gel
miştir ki buna ileride temas edeceğiz. 

Üçüncü başarı, Osmanlı Devlet borçlarının, bu devlet arazisinin taksimine iştirak eden 
bütün devletler arasında, herbirinin aldığı arazinin gelirleri ile orantılı olarak dağıtımı meselesidir ki 
bu da makul bir keyfiyettir. (145) 

Di~er devletlerin de imzalamasıyla birlikte Lozan Barış Antlaşması 6 Ağustos 1924'te yü

rürlüğe girmiştir. Aynı yılın sonunda Oüyün Yönetimi, ilgili devletlerin ödeyeceği taksitleri ilen etti. 
Yapılan itirazları hakem tayin edilen Cenevre'de Milletlerarası Hukuk Profesörü M.Eugene Borel 
inceleyip 18 Nisan 1925 günü karara baOladı. 30 Nisan'da açıklanan Borel kararı, aidatların {tak

sitlerin) kesin dağılımını içermektedir. bu taksime göre, T. Cumhuriyeti savaş öncesi Osmanlı 
Borçları taksitlerinin %67'sin! ödemekle yükümlüdür. Anaparanın bölünmesini ise Lozan Antlaşma

sının öngörmüş olduOu komisyon belirlemiş ve Türkiye Cumhuryeti'nin hissesi %70 olarak saptan
mıştır. Di~er borçlu devletlerden Yunanistan'a % 11, Suriye ve Lübnan'a ise %8 düşünülmüştür. 
Geri kalan %14 ise, Balkan Savaşlarında Türkiye'den toprak kazanmış ülkeler arasında bölüşül

müştür. 

143. Mısıroğlu, Kadir: Lozan Zafer mi Haz/met ni,c.:ll,s.:472-473, sebil Y.,!st., 1973. . 
144. Abadan, Yavuz: Harp Sonu Muanedelerina Nazaran Lozan'ın Hususiyeti, Arkadaş B.,lst.,1938; Hamitoğullan, Be• 

ş!r:"lktısadf Sistemimizin Oluşmasında lozan Antlaşması'nın Etkileri", Lozan'ın 50. Yılına Armağan, 10 Y.,Fakülteler 
Mat.,lst., 1978; Belge, Burhan Asaf: "lausanne'dekl Anlaşmaların lçy0zü•, Kadro,c.:l,sayı:7 ,sayfa: 44-48. 

145. Yeniay, 1. Hakkı: Yeni Osmanlı Borçlan Tarihi,s.:120-122. 
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Ödemelerin hangi para ile yapılacağı konusundaki tartışmalar da sürüp gitiştir, türk tarafı

ödemelirin banknotlar hallnde Frankla yapımasını önermekteydi. DüyOn Yönetimi ise, borçların al
tın lira ile alındığını belirterek, geri ödemelerin de altınla yapılması gerektiğini savundu. 

Hakem Borel, Lozan Antlaşmasının bu soruna bir çözüm getirmediğini ve bu konuda ka

rar venTieye ne Düyun Yönetiminin ne de hakemin yetkili olmadığı biçiminde bir karar verdi. Soru

nun çözümü, ilgililer arasında cereyan eden görüşmelere bırakıldı. 
Türk hükümetiyle sürdürülen görüşmeler Türkiye'ye ait olan borcun ödenmesinde tahvil 

sahiplerinin benimsendiğini göstermektedir. 1928 yılının Şubatında yapılan ön anlaşma, aidat öde

mesini Türk altın lirası olarak bellrlemektedir. Ancak ödemenin her yıl artan bir şekilde saptanma

sı, Türkiye'nin ödemesinin tümünü altınla yapma gücü olmadığını göstermektedir. Ayrıca bu suret
le 4 yıllık bir morotaryumda ila.n edilmiş ve müttefiklerce kabul edilmiş oldu. Oysa Lozan Antlaşma

sı, Türkiye'nin ödemeleri 1924'ten itibaren yapmasını öngörmekteydi. Bütün bu meseleleri sonraki 

bölümlerde geniş biçimde ele alacağız. (146) 

146. Blaisdell,D.C.: Osmanlı /mpsrstorluğu'nda Avrupa MaJr Denetim. "Duyün-u Umumiye• ,s.:185-186. 



iV. BÖLÜM 

LOZAN SONRASINOA DÜNYA EKONOMiK BUNALIMINA KADAR 
DÜYUN-U UMUMiYE SORUNU 

A. YENi TÜRKiYE DEVLETl'NIN EKONOMi POLITIKASI 

1. Ekonomi Politikası Belirleme Çabaları 

a. Ekonomik ve Mali Duruma Genel Bir Bakış 
Ankara'da kurulan Milli Hükümet, Kurtuluş Savaşı ile birlikte vergi gelirlerinin akış yönünü 

lstanbul'dan Ankara'ya çevirmiştir. Kurtuluş Savaşı'na ilişkin bölümde bahsetti{ıimiz üzere fazla bi
limsel tarz ve metodlarla olmasa da "denk bütçe"ler hazırlandı. ihtiyaçların baskısına ra{ımen açık 
bütçe düşüncesi reddedildi. 

M. Kemal'e göre Milli Mücadele'nin amacı tam ba{ıımsızlıktı. Tam ba{ıımsızlık ancak mali 
ba{ıımsızlıkla gerçekleşebilirdi. Bir devletin maliyesi ba{ıımsızlıktan· yoksun kaldt{ıı sürece, kamu 

hizmetlerinin gereken biçimde düzenlenmesi beklenemezdi. Devlet organlarına canlılık veren, mali 

güç idi. Mali ba{ıımsızh{ıın ilk koşulu, denk ve memleket yapısına uygun bir bütçe idi. Yönetim işle
ri için maliyenin yalnız kendi kaynakları kullanılacaktı. Kamu hizmetlerinde ise son derece tutumlu 
davranılacaktı. (1) · 

Lord Curzon, Lozan Konferansında Türkiye'nin kendi mali kaynaklarıyla birkaç yıldan faz
la dayanamayaca{ıını ve çok geçmeden Avrupa'ya avuç açaca{ıını iddia etmişti. (2) 

Cumhuriyetin başlangıcında, ihtiyatlı blr maliye politikasından ayrılmamaya titiz bir dikkat 

gösterildi. Denk bütçe ve düzgün ödeme prensiplerine ba{ılı kalındı. Yeni istikrazlara gidilmedi. 

Osmanlı devletinin sarsılmış mali itibarını Cumhuriyet döneminde düzeltmeye önem verildi. Zaten 
emperyalist devletler, Türkiye'nin yeniden böyle bir borç tuzaQına düşmesini dört gözle beklemek

telerdi. Bunu bir örnekle lnönü Hatıralarında şöyle anlatır: 
"En mühim baskı, mali ve iktisadi yönde olmuştur. Öyle ki yeni Türk devletinin yaşama

sında ve kalkınmasında kendisine hiçbir yardım yapılmamıştır. Mali ihtiyaçlar esnasında, ben bir 
defa, 5 milyon lira kadar bir kredi açılması için bir banka ile müzakereye girilmesini arzu etmiştim. 

Bankaya bizim tarafımızdan böyle bir kredi için müracaat edilmişti. Bana gelen cevapta, sene için
de devam edecek 5 milyon liralık bir kredi de istikraz demektir, istikraz muamelesini tamamlayarak 
konuşma açabiliriz, deniliyordu. Anladım ki eski fikirler oldu{ıu gibi duruyor. En ufaktan, ihtiyaç 

içinde bunaldık kanaati hasıl olmuştur. Bunları silmek lazımdır. Derhal cevap verdim: ihtiyacımız 
yoktur, meselemiz de yoktur. Kestim, attım." (3) 

1. Dünya Savaşı 'ndan önce Osmanlı Devleti'nde Kuruş hesap birimiydi. 40 para 1 kuruş 
ederdi ve 1 Osmanlı lirası 100 kuruştu. 

1 Mart 1922 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi(Ergin, Feridun: Atatürk Zamanında Türk Ekonom1si, s.: 43-44, Yaşar E~ltim ve 
Kültür Vakfı Y., ist., 1977'den). 

2. lnôoü, ismet: Hatıralar, il. Kitap, s.: 89-90, Bilgi Y., Ank., 1987. 
3. lnönO, A.g.e., s.: il, s.: 160. 
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Osmanlı lirasının de0eri ise, 6.615 gram saf altındı. 
lstanbul borsasında Sterlin 11 O kuruş yani 1 lira 1 O kuruş, Dolar 22.5 kuruş, Frank ise 

4.37 kuruştan işlem görürdü. Yani yaklaşık 5 dolar 1 lira yine 20 Frank ancak 1 lira ederdi. (4) 
ABD Savunma Bakanlı~ı istatistiklerine göre, 1. Dünya Savaşında 65 milyon kişi silah al

tında alınmıştır. Osmanlı Devletinde 4 yılda askere ça0rılanların sayısı 2.850.000 kişidir. 
Tüm ülkelerin seferberlik giderlerinin 211 milyar (altın) dolar tutttiQu tahmin edilmiştir. Bu 

kg. hesabıyla 317.373 ton altındır. 
Osmanlı Devleti'nin seferberlik giderleri 1 milyar 802 milyon dolan bulmuştur. 
Yabancı ülkelerde oldu0u gibi Osmanlı Devleti de seferberlik giderlerini kısmen emisyon

la karşılamıştır. 
Hazine piyasaya kaQıt para sürmeye başlayınca, Ekonomideki (Gresham Kanunu) adı 

verilen kural gereQi "kötü para iyi parayı kovar" kaidesince, altın ve gümüş sikkeler piyasadan çe
kilmiştir. Hatta sonraları madeni ufaklıklar bile bulunmaz olmuştur. Ka0ıt para dolaşım hacmi bü
yürken, madeni sikkelerin gömülenmesi, bir süre enflasyonu frenlemiştir. Ancak enflasyon 
1916'dan itibaren artmıştır. (5) 

Osmanlı Hükümeti, Harp sonuna kadar 161 milyon kaime basmıştır. 
Ancak metal paraların piyasadan çekilmesi bile mal darlıQı ve enflasyonu yeterince fren

leyememiş mütareke sonrası 1919 şubatında enflasyon doruk noktaya çıkm ıştır. lstanbul ilinde 
Temmuz 1914'te geçinme endeksi 100 iken, bu rakam şubat 1919'da 2200'e çıkmıştır. Buna göre 
savaştan önce 1 lira olan bir mal, savaş sonunda 22 lira olmuştur. (6) 

Reşat altını 1. Dünya savaşı sonunda 472 kuruşa çıkmıştır. Dolar, 22.5 kuruştan 107 ku
ruşa çıkmış bulunuyordu. Altın piyasasının ve döviz kurlarının yükseliş oran ı , fiyatların çok gerisin
deydi. 

Mütarekenin başlangıcında altın ve döviz fiyatları gerilemiştir. Bu gerileme, ~nado!u'da 
düşman~ mukavemet şiddetlenince, yükselişe dönüşmüştür. Yabancı sermaye girişleri durmuştur. 
Zaten lstanbul ve lzmir'de para ve sermaye piyasaları, önceki bahislerde de izah edildiği vechile 
azınlıklar, Levantenler ve yabancılar elindeydi. Onlar, yabancı devletlerin işgalci bayrakları gölge
sinde güven duymaktaydılar. Milli mücadele boyunca, askeri ve siyasi durumlara göre, döviz piya
salarında iniş ve çıkışlar yaşanmıştır. Kuvay-ı Milliye'nin zaferleri, memleketten döviz çıkışlarını 

yoğunlaştırmıştır. 

Milli Mücadele yıllarında Anadolu'da kullanılan para, Osmanlı kaimeleridir. 

Mustafa Kemal, enflasyon istemiyordu. 1. Dünya Savaşı'nda Enflasyonun sebep olduğu 
sıkıntıları ve bunun halkın moralini nasıl etkiledi0ini görmüştü. 1 Mart 1921 mali yıl açılış konuşma
sında, TBMM kürsüsünde, mali zorluklara rağmen, bütçenin dengesini titizlikle korudu0u belirte

cekti. 
Psikolojik ortam da Ankara'nın emisyon yapmasına uygun deQildi. Paranın, "sahibül 

mülk" olan padişaha ait olduğu düşüncesi halkta köklü bir inançtı. Kuvay-ı Milliyenin kaime çıkarıl
masını öngörecek bir tasarıyı 1920-1921 yılılarında milletvekillerine kabul ettirmesi zordu. Dolayı
sıyla yeni Türkiye devleti, bir müddet Osmanlı kaimlelerini tedavülde kullanmaya devam edecekti. 
Milli Mücadeleyi Ankara yürütüyordu, ancak emisyonun anahtarı lstanbul'daydı. 

4. Ergin, Feridun: •sınnci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar va Gelirler', Atatürk Araştırma Merkez, 
Derg., c.: 111, Sayı: 7, Kasım 1986, s.: 59. 

5. Ergin, A.g.m., s.: 62-63; Aynı yazar: Atatürk Dôneminde Dış Ticaret ve Para Politikası: s.: 2, Çanakkale Rotary KulObO 
Y., 30 Nisan 1985, (Seminer metni). 

6. Ergin, Feridun: Atatürk Döneminde Dış Ticaret va Para Politikası, s.: 2, Ergin, F.: '1. Dunya Savaşı'nda ve Atatürk ı:io.. 
neminde Fiyatlar ve Gelirler, s.: 65; Aykut, Nezihi: Osmanlı Devleti'nden T. C. 'ne Devred/len Kaimeler ve Osmanlı Ban· 
kası Banknotlar, Yapı ve· Kredi Bank. Y. lst., 1979. 
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Aynı paranın iki egemenlik alanında kul!anıldıQı durumlarda emisyonu kontrol eden reji
min tartışılmaz bir avantajı vardır. Yeniden başlatılacak bir emisyon, satın atma gücünü lstanbul 
yöresinde yoQunlaştırır ve yükselen fiyatlar Kuvay-ı Mi!liye'nin finansmanını felce uğratabilirdi. An
kara, enflasyon ve emisyon tehlikesi karşısında savunmasızdı. (7) 

b. 1923 Yılı Ortamında Türkiye'nin Ekonomik ve Mali Yapısı 
Cumhuriyet rejimine Osmanlı lmparatorluQu'ndan 158 milyon liralık kaQıt para (kaime) in

tikal etmiştir. Cumhuriyet Hükümetleri, Merkez Bankası kuruluncaya kadar yeni emisyona başvur

madılar. O tarihte memleketin durumu tek kelime ile felaketti. iç ve dış düşmanlar şehir kasaba ve 
köyleri yakmış, yıkmışlardı. Yüzbinlerce göçmenin iskan edilmesi lazımdı. Elde ise heen hemen 
hiçbir iktisadi imkan bulunmamaktaydı. (8) 

Hazinenin elinde kayda değer bir altın ve döviz stoku bulunmuyordu. Türk Lirası kambiyo 
piyasalarında desteksizdi. 

Para dolaşım hacmi, mütarekeden beri değişmemişti. Türk lirası konvertibl idi ve zaferin 
kazandırdığı prestije dayanıyordu. (9) 

Bir Reşat altını 707 kuruş olmuştu. (1 O) 
1923 Ortamında Ankara Anadolu'nun ortasında bakımsız bir başkentti. lstanbul 470 yıllık 

Türk bayraQı dalgalanan başkent atarak bu görevi Ankara'ya terketmiş; Ankara, Yunanlıların, Er
menilerin yakıp yıktıkları Anadolu'nun ortasında bu şehir ve kasabaların nazımı olacak bir kent 
olarak bekleyiş içindeydi. Temmuz ayında Lozan Barış Antlaşması imzalanmış, bu Antlaşma 
AQustos sonunda Ankara'da Meclis tarafından tasdik edilmişti. 

lzmir iktisat Kongresi memleket sorunlarını dile getirmiş, ancak itkisat politikası halen be
lirlenmemişti. Devlet Maliyesi Büyük sıkıntı içindeydi. Yabancı emperyalistler, Türkiye'nin birkaç 
yılda dize geleceğini umuyorlardı. (11) . 

1927'de yapılan nüfus sayımıııda nüfus 13.648.270 kişi çıkmıştır. ilk sayımın ortaya koy
duğu rakamdan geriye doğru yıllık artışı düşerek 1923 nüfusunu i 2.582.000 olarak gösteren kay
naklara rastlanmaktadır. 

1914 yılında kişi başına düşen gayrı safi milli hasıla 83 lira 84 kuruş iken, 1923'te-dövizii-- -- · -

yatıyla 55 dolar 15 senttir. (12) Kişi başına düşen milli gelir, 1. Dünya Savaşı başlangıcından beri 
1.914 sabit fiyatlarıyla %39 azalmış görünmektedir. 

Osmanlı Devleti 191 S'de 18 milyon liralık bir iç istikraz akdetmiş ve yalnız ilk taksitini öde
yebilmişti. Büyük zafer kazanılınca, bu istikraz tahvillerinin değeri sıfıra yakın bir düzeye inmişti. 
Cumhuriyet Hükümeti, borcu kabullenerek, ana para ve faizi ödemeye karar verdi. 

Dış borçlar Lozan'da paylaştırılmış, %70'1 Türkiye üzerine kalmıştı. Hangi para ile ödene
ce{ıi, yıllık taksitlerinin ne olacağı komisyon/arca belirlenecekti. 

lngiliz Sterlini 7 liradan 9 liraya yükselmiş, Harpten sonra 162 kuruş olan Dolar 192 kuru

şa çıkmıştı. (13)' 

7. Ergin, A.g.m., s.: 64-65; Aynı yazar: Atatürk Döneminde Dış Ticaret ve Para Politikası, s.: 3, Kayder, Çağlar: '1923-
1929 Döneminde Para ve Kredi, "Türkiye iktisat Tarihi üzerine Araştırma/ar, Gelişme Derg. s.: 210, ODTÜ Y.,. 1978 
Ôzel Sayısı, An., 1978. 

8. Ergin, F.: Atatürk Dôneminde. .. , s.: 4, Aykut, A.g.a., s. 5 vd. 
9. Ergin, a.g.m., s.: 66; Kayder, A.g.m., s.: 212. 
10. Ergin, a.g.m., s.: 67. 
11. Ergin, a.g.m., s.: 68-69. 
12. A.g.m., s.: 69. 
13. Ergin; Atatürk Döneminde Dış Ticaret ve Para Politikası, s.: 4-5; Aynı. Yazar: Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi, s.: 

44. 
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c. lzmir iktisat Kongresi 
1923'ün önemli ekonomik ve mali olaylarından biri, 17 Şubat 1923 günü lzmir'de topla

nan lzmir iktisat Kongresi'dir. Kongre belirtilen tarihte çeşitli illerden gelen tüccar, sanayici, çiftçi, 

işçi vb. temsilcileri ile 1135 kişinin iştirakiyle açılmıştır. Kongrenin lstanbul tüccarının o tarihte işgal 
altında bulunan lstanbul'da bu adla bir kongre toplamak istemesi üzerine Hükümetin harekete ge

çip bu kongreyi lzmir'de organize etmesiyle toplandıQını DoQan AvcıoQlu ifade etmektedir. (14) 
M. Kemal, açış konuşmasında Yeni devletin iktisat ve maliye politikalarına yön vermek 

bakımından kısaca şunları söylüyordu: 
uTarih, mflletimizin yükseliş ve çöküş esbabını ararken birçok siyasi, askeri, ictimal se

bepler bulmakta ve saymaktadır ... 

Bir milletin doQrudan doQruya hayat ıyla alakadar olan, o milletin iktisadiyatıdır. • 

"Kanuni zamanında Venediklilerle bir ticaret muahedesi yapılmak istenmişti. Padişah bu

nu şerefine muQayir buldu. Zira O'na göre muahede, müsavi devletler arasında yapılabilirdi. Hal

buki o zaman Venedikliler bir bende köle makamında idiler. Öyle olmakla beraber, ona müsaadat
ta bulunuldu. işte bu müsaade kelimesi, bilahare (Kapitülasyon) kelimesi ile tercüme edilmişti. Bu, 

arzı teslimiyete mecbur olanlar ve bir kal'a içinde mahsur olanlar arasında kullanılan bir kelimedir." 

"Efendiler; Kılınç kullanan kol yorulur; fakat saban kullanan kol her gün daha kuwetlerir 

ve her gün daha çok sahip olur." 
"Osmanl ı fatihleri , hakanları, müstevlileri unsur-u asli ile beraber sabanın önünde maQlup 

olup ricate başladıktan sonra asıl felaketin büyüQü başladı. Atiye-i Şahane olarak ecnebilere bah

şedilmiş olan ve memleket dahilindeki gayrımüslim lere verilen herşey, hukuk-u müktesebe telakki 

olundu. Fakat ecnebilen bununla iktifa etmediler; her gün bunu tevsi için çareler arad ı lar ve buldu

lar. 

Anasır- ı dahiliye, muhafazaya muktedir oldukları imtiyazata istinaden ve haricin tertibat 

ve müzaheretine sıQınarak siyasi bir mevcudiyet iktisabı için çalışma~an geri durmadılar. Ecnebi

ler bir taraftan anasır-ı dahiliyeyi teşvik, di0er taraftan müdahale ile devlet, millet aleyhine yeni im

tiyazlar alıyorlard ı . Bu tazyikat- ı mütemadiye altında zaten fena düşmüş olan ana yurdu ve unsur

u asli, devlete verebilecek parayı güç tedarik ediyorlardı. Fakat tacidarlar, saraylar, Bab-ı Aliler 

debdebeyi idame için paraya muhtaç idiler. Bunun için, bunu temin çarelerine tevessül etmişlerdir. 

O çareler de harici istikrazlar akti. oluyordu. 

Fakat istikraz şeraitini o kadar fena yapıyorlardı ki bazılarını ödemek mümkün olmamaya 

başladı . Ve nihayet bir gün Devletler Osmanlı Devletinin iflasına karar verdiler ve Düyun-u Umu

miye belasını başımıza çöktürdüler." 
"Son tavsif ettiQlm noktada artık Osmanlı Devleti hakikatte ve fiilen mahrum-u istiklal bir 

hale getirilmişti. Bir devlet ki tebaasına koydu§u vergiyi ecnebilere koyamaz; bir devlet ki gümrük

leri için rüsum muamelesi ve saire tanzimi hakkından menedilir, bir devlet ki ecnebiler üzerinde 

hakk-ı kazasını tatbikten mahrumdur. O devlete müstakil denilemez. 

Devletin ve milletin hayatına yapılan müdahalat bundan daha fazladır. Milletin ihtiyacat-ı 

iktisadlyesinden olan mesela şimendifer inşası, mesela fabrika yapmak için devlet serbest deQlldi. 

Böyle birşeye teşebbüs olunursa behemehal müdahale olurdu. 

Hayatını teminden aciz bir devlet müstakil olabilir mi? 

Osmanlı ülkesi ecnebilerin müstemlekesinden başka birşey de/;jildi..." 

~T.B.M.M. ve hükümetinin milletten aldı~ı vechile istiklal-! tam, hakimiyet-i milliye umdele

rine istinaden milleti zengin, memleketi mamur etmekten ibarettir." 

14. Avcıo{ılu, DoQan: Türkiye'nin Düzeni (Dün Bugün Yann), s.: 165, Bilgi Y., Ank., 1969. 
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"lstiklal-i tam için şu düstur var: Hakimiyet-! Milliye hakimiyet-i iktisadiye ile tarsin edilmeli

dir." 
"Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun iktisadf zaferle tetviç edil

mezse semere, netice payidar olamaz. En kuwetli ve parlak zat erimizi de tetviç eden semerat-ı 

nafiayı temin için hakimiyet-i iktisadiyemizin temin ve tarsini lazımdır." 
"Mazide Tanzimat devrinden sonra ecnebi sermayesi müstesna bir mevkiye malikti, Dev

let ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka birşey yapmamıştır. Her yeni millet 
gibi Türkiye buna muvafakat edemez. Burasını esir ülkesi yaptırmayız. 

Arkadaşlar; Son söz olarak demiştim ki: memleketimizi artık esir ülkesi yaptırmayız. Na
zar-ı dikkatinizi celbetmiş olan Konferansın son müzakeratı bu nokta ile alakadardır. Lozan konfe
ransının talike uğraması aynı mesele ve noktadan münbaistir. Ordularımız en büyük bir zaferi ih
raz etmişler ve rneşy-i muzafferenesini tevkif edecek bir mani mevcut değildi. Böyle bir zamanda 
hilaf devletleri hukuk-u tebaiyye ve meşruamızı müzakerat ile tasdik edeceklerini, müzakeratla 
halledeceklerini söylediler ve bizi konferansa davet ettiler. 

Millet, Meclis ve Hükümetimiz samimi olarak sulh taraftarı bulunduğu için muzaffer odula
rımızı durdurmak, heyet-i murahhasamızı Lozan'a gönderdik. Aylardan beri Müzakerat, münaka
şat devam etti. Muhataplarımız hukukumuzu tasdik etmiş olmadı. 

Konferanstaki muhataplarımız bizimle üç-dört senelik deği l, üçyüz ve dörtyüz senelik he
sabatı rü'yet ediyorlar. Hala muhataplarımız Osmanlı Devletinin tarihe karıştğını ve bugün yeni 
Türkiyenin mevcudiyetini, bunu kuran milletin çok azimkar, imanlı ve celadetli olduğunu , istiklal-i 

tam ve hakimiyet-i milliyesinden zerre kadar fedakarlık yapamaycağını hala anlamamışlardır." 
"Biz, kimseden fazla birşey istemiyoruz. Her medeni milletin malik olduğu şeyle rden mah

rum edilmemeliyiz. Haklarımız tabii meşrudur, bize lazımdır. Ne kadar haklı isek, bunu müdafaa 
için de memleket ve milletimizin kabiliyet ve kudreti de o kadardır. u (ı 5) 

Konferansa başkan seçilen Kazım Karabekir Paşa da şunları söylüyordu: 
"Varlığımıza kasdeden düşmanları milletimiz elbirliği ile nası l kahr ve mahvettiyse yine el 

ve söz birliğiyle bizi dahilden kamiren fakr-ü cehalete de hücum için cihada başlıyoruz. Bugün bu 

cihadın birinci günüdür." -· .. _ _ _ ---·- .. . 
"Bize mübarek peygamberimiz "beşikten mezara kadar ilim talep ediniz" buyurmuşlar ... il-

min yalnız din tahsili olmadığını "Çinde dahi olsa alınız" kelamiyle o zamanlar iktisat diyarı olan 
Çin'i işaret ederek beşikten mezara kadar öğrenilecek ilmin iktisat ilmi olduğunu emrettikleri halde, 
asırlarca şahısların keyfi hareketleriyle bundan gafil kaldık. Madem ki işe beşikten başlayacağı, 
madem ki beşikten mezara kadar iktisadiyatla meşgul olacağı ... Ninnilerimiz, türkülerimiz, iktisat 
terennümleriyle dolmalı; masallarımız, temsi!lerimiz iktisat ruhları ile meşbu olmalı; dualarımız va
azlanmız, hutbelerimiz, iktisat emirleri, iktisat telkinleri ile halkımızı irşad etmeli .. ." (16) 

lzmir iktisat kongresinde çiftçi grubu reji'nin kaldırılmasını, tütün ekim ve tjcaretinin ser
best bırakılmasını, köylülere tarım yöntemlerinin öğretilmesini, pratik tarım derslerinin okul prog
ramlarına alınmasını, yüksek öğretim görenlerin bir süre köylerde hizmet etmelerini, asayiş soru
nuna çözüm getirilmesini, zirai kredi işlerinin düzenlenmesini, yol vergisi gelirinin yol yapımına 
harcanmasını, yol makinaları alınmasını ve yapım personeli yetiştirilmesini, taze sebze ve meyve 
taşımaya kullanılacak özel araçlar temin edilmesini, orman köylerinin durumuna ilgil gösterilmesi
ni, damızlık gereksinimlerinin karşılanmasını, hayvan hastalıklarıyla savaşılmasını, göllerde balık 

15. M. Kemal'in nutkunun tamamı için bkz.: Ôkçün, A. Gündüz: Türkiye fktlsat Kongresi 1923-fzmir Haberler-Belgeler-Yo
rumlar, s.: 243-256, AÜ SBF Y., Ank., 1968. M. Kemal1n bu nutku, Hakimiyet-; Milliye Gazetesi'nin 19 Şubat 192.3 ta
rihi! nüshasının 1-2. sayfalarında, akşam, lleri, Tan, ikdam Gazetelerinin 19 ve 20 Şubat tarihli nüshalarında yayınlan
mıştır. 

16. A.g.e., s.: 267. 
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üretilmesini, gezgin aşiretlerin yerleştirilmesini, tarım alet ve makinalarının standartlaştırılmasını 

ve bunlar için tamir atölyeleri kurulmasını istediler. (17) 

Sanayiciler, himayeci gümrük vergileri konulmasını, endüstrinin teşvik edilmesini, fabrika

törlere kredi açılmasını, ulaştırma örgütünün geliştirilmesini ve sanayi odaları kurulmasını dilediler. 

(18) 

Tüccar grubu, bir ana ticaret bankası kurulmasını, yeni taşınır deQer borsalarının faaliye

te geçirilmesini, çalışmakta olan borsaların millileştirilmesini, kambiyo dalgalanmalarına açık piya

sa işlemleriyle müdahale edilmesini, cuma günü herkesin tatil yapmasını, madenlerin araştırılma

sını, tekelcilikle savaşılmasını, kömür üretiminin dı rekabetten korunmasını, ipotek karşılı~ı kredi 

verilmesini, ticaret ataşeliklerinin kurulmasını, ticari istihbaratın düzenlenmesini, iktisat öOreniminin 

yaygınlaştırılmasını ve haberleşme hizmetlerinde gecikmlerin önlenmesini talep ettiler. (19) 

işçi temsilcileri, kongrede "amele" yerine "işçi" denilmesini, temettu vergisine zam yapıla

rak bunun işçi saOlı~ı için kullanılmasını, millvetvekili ve belediye seçimlerinde mesleki temsil ilke

sinin kullanılmasını, çalışma süresinin sekiz saate indirilmesini, gece işçiliQine çift ücret ödenmesi

ni, 12 yaşından küçük çocukların çalıştırılmamasını, asgari ücretin belediye meclislerince saptan

masını ücretlerin "para" olarak gününde ödenmesini, hastalanan işçinin ücret almaya devam et

mesini, hayat ve kaza sigortası yaptırılmasını, evlenenlere izin verilmesini, işçi çocuklarının yatılı 

okullarda bedava okutulmasını ve hammaddelerdin işlenmeden ihraç edilmemesini önerdiler. (20) 

Kongrenin iktisadT politika arayışları ve sonraki uygulamalar için fikirler verdiOini söylemek 

mümkündür. 

d. 1923-1929 Dönemine Genel Bir Bakış: 

a. Para Piyasası: 
Osmanlı kaimelerinden Cumhuriyet rejimine intikal eden miktarın 158 milyon lira kadar ol~ 

du{ıunu belirtmiştik. Düyun-u Umumiyenin bastırdı{ıı 161 milyon liradan 3 milyon liranin dışarıya 
göçenlerin üzerinde, kaybedilen topraklarda, yakılan lzmir'de ve di{ıer yerlerde veya gömüldü{ıü 

yerlerde kaldı{ıı anlaşılmaktadır. (21) 

1923 ortamında devlet para politikası belirleyecek imkanlardan yoksun oldu{ıu için; para- ·· 

sa{ılamadaki farklılıkların bankalar tarafından denetimi kolay olmaktaydı. Devlet, yukarıda da de

Oindl{ıimlz nedenlerden ötürü, Ankara hükümeti adına para bastırmak yerine, Osmanlı lmparator

lu{ıundan devraldı{ıı para hacmini sabit tutarak tedavülde bulunmayı uygun görmüştü. Bu nedenle 

Merkez Bankası kurulana kadar devlet parası düzeyi sabit ve yetersiz kaldı. Böylece de bankalar, 

para arzı açısından tam bir serbesti içinde para politikalarını yürüttüler. 

Savaş enflasyonunu yaşamış ve milli prestijin güçlü olması gere{ıine inanan Cumhuriyet 

dönemi liderleri, sa{ılam bir maliyeye bel ba{ılamışlardı. Zaten 1925'ta Osmanlı Bankası'nın devlet 
bankası ve kağıt para çıkarmakta tek yetkili olma imtiyazı 1935'e kadar uzatılmıştı . . (22) Hatta bu 

imtiyazın uzatılması görüşmelerinde TBMM'nde sert tartışmalar olmuş, hala tasfiye edilmiş olan 

Osmanlı Oevleti'nin adıyla kurulmuş olan bu bankaya bu imtiyazın neden verildi{ıi gündeme gel-

17. A.g.e., s.: 389-405. 
18. A.g.e., s.: 426-430. 
19. A.g.e., s.: 406-425. 
20. A.g.e., s.: 430-437. Muhtasar prensipler için bkz.: Ergin, Feridun: K. Atatürk, s.: 185-186, 10 iktisat Fak Y., lst., 1984. 
21. Ergin, Feridun: K. Atatürk, s.: 186; Keyder, ÇaQlar: A.g.m., s.: 212'de lzmlr'de 1922 izmiryangınında tahrip olan kaQıt 

para miktarının 30 milyonu bulduQunu bildirmektedir. Geniş bilgi için bkz: ate. Muhlis: Cumhuriyetten Sonra Para Si-
yasetimiz, lst., 1938. · 

22. ilkin, Selim: 'TOrklye'de Merkez Bankası Fikrinin Gelişimi', Türkiye iktisat Tarihi Semineri, s. 547, Aykut, Nezihi: 
A.g.e., s. 7 vd. 
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mişse de henüz emisyonu müsait milli bir bankanın bulunmamasının bu zarureti doQurduQu teslim 

edilmişti. (23) 
1923 ile 1929 arasındaki para arzı konusundaki tek de{ıişiklik, i 927'de yıpranmış parala• 

rın Londra'da Dalaure firmasının bastırdıQı yeni banknotlarla deQiştlrilmesiydi. (24) 

1924-1929 yılları arasında Hazinenin elinde para deQerinin istikrarını korumakta kullanıla
bilecek yeterli altın ve döviz rezervleri yoktu. Paranın dış deQeri arz ve talep dalgalanmalarına bt• 
rakılmıştı. 

Memleketten altın, para ve döviz çıkartılması serbestti. Gümrük vergileri liberaldi. ltlahat 
kısıtlanmıyordu. Spekülasyon hareketlerinin veya cari işlem ödemelerinin yoQunlaşması yüzünden 
kambiyo fiyatları yükseldi{ıinde, açık piyasa işlemleriyle istikrarı koruyacak bir denkleştirme fonu 
bulunmuyordu. 

Dış ticaret açıkları, o tarihteki ölçütlerle, azımsanmayacak rakamlar tutuyordu. 
Ancak zaferin kazandrrdıQt prestij, kambiyo piyasasını etkilemekteydi. Bütçeler denk gö• 

rünüyordu. Hükümet yeni emisyon yapmıyordu. Görünmeyen kalemlerden memlekete döviz giri

yordu. 
Türk liras ı , 1929 başlangıcına dek uluslararası kambiyo piyasalarında önemli bir gerileme 

kaydetmedi. Beş yıllık bir dönemde (1924-1929) Fransız Frangı 9.5 kuruştan 7.7 kuruşa düştü. ls
viçre Frangı 34 kuruştan 37 kuruşa, Dolar 187 kuruştan 196 kuruşa, lngiliz Sterlini 835 kuruştan 
956 kuruşa ve Alman Markı 44 kuruştan 46 kuruşa yükseldi. (25) 

b. Banka ve Kredi 
"Galata Bankerleri"nin asırlarca banka iş lemlerini yürütmeleri karş ısında Osmanlı Devleti 

1856'da yabancı sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankası ' nı benimsemiş ve desteklemiş, emisyon 

işini de Cumhuriyet dönemine kadar bu banka yürütmüştü. (26) . 
ilk Türk bankası olan Ziraat Bankası ise, öşre yapılan % 1 'lik sermaye ile kuru lmuş, çiftçi

lere kredi vermeyi amaçlamış, ancak bankanın fonlarından yararlanan çiftçiler de0il, daha çok hü

kümetler o lmuştu. 

1909-1918 yıllan arasında bankacılıkta önemli ilerlemeler olmuş, !stanbul'da 15 (beşi ya- · · · -- --- -
bancı sermayeli), Anadolu'da ise 11 banka kurulmuştu. {27) lstanbul'da kurulan bankaların bir kıs-

mı, ittihat Terakki iktidarının yerli burjuva oluşturmak için desteklediQi bankalardır. 1. Dünya Savaşı 
içinde yabancı sermayenin büyük bölümü ülkeyi terkedince, faaliyet alanı daha çok Türk kaynaklı 

şirketlerde kalmıştır. 

Buna raQmen mevduat ve muamele açısından en büyük banka Osmanlı Bankası idi. 

1924 yılında bu bankanın 30 şubesi bulunmaktaydı. Di0er iki önemli banka Selanik Bankası ve 
Türkiye Milli Bankası idi. Osmanlı Bankası Fransız, lngiliz ortak şirketi iken, Selanik Bankası 
Fransız sermayesi tarafından denetleniyordu. (28) 

Türkiye Milli Bankası da Ernest Cassel öncülüQündeki bir !ngiliz grubunca 1908'de kurul• 
muştu. Bu bankanın giderek Fransız denetimi altına girmeye başlayan Osmanlı Bankası ile reka

bet edeceQI tasarlanmıştı. 

23. A.g.m., s.: 548. 
24. Kayder, ç.: A.g.m., s.: 212. 
25. Ergin, F.: K. Atatürk, s.: 186-187. 
26. K.eyder, Ç.: A.g.em., s.: 215; ışıksal, Cavide: "Türklye'de ilk Bankacılık Hareketi ve Osmanlı Bankası'nın Kurulması ", 

Belgelerle T. T. Dergi, c. X, s. 72-79, 1968. 
27. Ôkçün, A. Gündüz: "1900·1930 Yılları Arasında Anonim Şirket Olarak Kurulan Bankalar", Türkiye iktisat Tarihi Semi

neri, s.: 409 vd., Hacettepe Oniv. Y., Ank., 1975. 
28. Keyder, A.g.m., s.: 216-217.Atalay, Mustafa: Türk Milli Bankacılığı ve Bankacılık Tarihçesi s. 8 vd. Yıldız Mat. Ank., 

1954. 
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Savaş yıllarında etkin olup, daha sonra şubelerini kapatan Alman Bankaları, Cumhuriyet 
kurulunca şubelerini tekrar açtılar. Oeutsche Palastina Bank faaliyetlerine ara vermemişti. Önem
ce daha büyük olan Oeutsche Bank ise lstanbul Şubesi'nl 1 Ocak 1924'te yeniden açtı. (29) Esa
sen Alman sermaye sahipleri Türklye'den el çekmemişlerdi. 1924'te Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Deutsche Bank'ın eski müdürlerinden biriydi. Yine Almanlar, ittihatçıların Milli Banka olarak des
tekledikleri itibar-, Milli Bankasının yönetimini, bu bankanın Osmanlı Bankası'nın yerini alacaQı 
umuduyla ele geçirip başına Deutsche Bank'ın eski müdürlerinden birini atadılar. Böylelikle Ergani 
Bakır işletmelerinin, bu nedenlere demiryolu yapma işinin Almanlara geçmesi sözkonusu olmuş
tur. 1925'te Oeutsche Bank lzmir'de şube açtı. Başka bir Alman mali girişimi Oeutsche Orient 
Bank Türkiye ve Almanya arasındaki ticareti artırmak amacıyla kuruldu. 

Alman bankaları önem kazanırken, Osmanlı Bankası ismindeki "Şahane" sıfatını kald ı rdı. 

Cumhuriyet hükümetleriyle, banknot basma imtiyazına sahip tek banka olmak üzere, resmi devlet 
bankası olma statüsünü 1935 yılına dek uzatan bir sözleşme imzaladı. Banka bu imziyaza karşı
lık, hükümete 5 milyon liralık bir borç verecek ve Ziraat Bankası'na 2 milyon lira yatıracaktı. Ne var 
ki hükümet buna raQmen Osmanlı Bankası'nı günün ihtiyaçlarına uygun resmi bir banka olarak 
görmüyordu. Sürekli olarak ticaret bankaları ve 1927 yılından sonra da bir devlet bankası kurma 
formülleri peşindeydi. 

Bu düşünce ile ilgili olarak, lstanbul ve Ankara dışında birçok banka kuruldu. Bunların ku
rucuları daha çok mahalli tüccar ve çiftçilerdi. Sayı ları 24'e u laşm ıştı. Mübadelede giden ve yerleri 
boşalan Rumların mali kapasitelerinin yerini doldurmak ist iyorlardı. (30) 

Kas ım 1923'te Cumhuriyetin Hanı üzerinden daha 1 ay geçmeden Ticaret Vekaleti'ne 
"tahrip olmuş bölgelerin i marı için bir imar bankası kurma" yetkisi veren bir kanun yürürlüQe girdi. 
Bu konunun dolaylı sonucu olarak 1924 AQustos'unda iş Bankası kuruldu. Reisicumhurun hima
yesinde ve Hindistan'dan Milli Mücadele için Hind Müslümanlarının göndediQi yardımların temel 
sermaye olarak kullanıldıQ ı bu banka hisseleri tacir ve milletvekillerine satı lan bir banka olarak ku
ruluşundan itibaren resmi ayrıcalıklardan yararlandı. Celal Bayar'ın genel müdürlüğünü üstlendiQi 
ve 1924'te 2 şube ile işe başlayan bu banka, 1929'da 28 şubeye ulaştı. 1925-1929 yılları arasında 
kendi fonları üzerinden ortalama %36 miktarında kAr etti. 1929'daki mevduatı, Türk bankalarında

ki toplam mevduatın üçte biri kadardı. 
1927'de ittihat Terakki'nin gözbebe~i olan ve milli banka olarak kurulan ltibar-ı Milli Ban

kası, iş Bankası ile birleşmeye daha doğrusu yutulmaya zorlandı. iş Bankası hükümetlere destek
leniyor, iş adamlarına bu bankayı tercih etmeleri telkin ediliyordu. 

Devlet himayesindeki tek banka iş Bankası da de{ıildi. 1925'te devlete ait imalat şirketleri
ne kredi verilmesi için kurulan Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. Banka 11 şirkete uzun vadeli 
kredi vermek durumundaydı. ipotek kredilerinde uzmanlaşmak için kurulan banka Emlak ve Ey

tam Bankası idi. Bu banka, 1929'da Türk bankalarındaki mevduatın %5'ini toplayabilmişti. (31) 
Cumhuriyetin başlangıcında, kredi piyasası yabancı mali aracılar kontrolündeydi. Yaban-

29. Keyder, A.g.m., s.: 216-217; Ôkçün, A.g.m., s.: 412 vd. 
30. Ôkçün, A.g.m., s.: 420 vd.; Keyder, A.g.m., s.: 217-21 B. 
31. Keyder Ç.: A.g.m., s.: 219: Ôkçün, A.g.m., s.: 415 vd.: Sllier, Oya: "1920'1erde Türkiye'de Milli Bankacılığın Genel Gô

rünCımu•, Türkiye iktisat Tarihi Semineri, s.: 491 vd. Hacettepe Ünfv. Y., Ank., 1975; Sarc, Ömer Celal: "Atatan< Döne
minde Türkiye Ekonomisi ve iktisat Politikaları', Ça~daş Düşüncenin lşı~ında Atatürk, s.: 354, Dr Nejat Eczacı başı 
Vakfı Y., 1st. 1983; Kuyucak, Hazım Atıf: Para ve Banka, c.: il, s.: 258 vd.; T.C. Ziraat Bankası: Zlraa~Bankasının Bil 
Senelik Hayatı ve Faaliyeti, Ank., 1938; Akgüç, Ôztln: 100 Soruda Türkiys'de Bankacılık, s.: 12 vd., Gerçek Y., lst.. 
1989. iş Bankası (Haz.): Kuruluşundan bu Yana T. iş Bankası, Ank., 1976; Atasagun, Y.usuf Saim: T.C. Ziraat Banka
sı (1888-1939), Kenan B .• fst., 1939; Yüzgün, Arslan: Cumhuriyet Dönemi Türk Banka Sistemi (1923-1981), Der. Y., 
lst.. 1982; Yazgan, Teoman: Türkiye'da Bankacılıgın Gelişimi, Baylan Bas., Ank., 1969; Hatlboğlu, ZeyyatTürklye'de 
Bankacılık, i.Ü. iktisat Fak. Y., Jst, 1964; Ulutan, Burhan: Bankacılıgın Tekamülü, Ank .• 1997. 
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cı mali aracıların kredi işlerinde azınlıkları ve T.C. uyruğu olmayanları kayırdıkları biliniyordu. 
1. Dünya Savaşında enflasyon ve pahalılık halkın tasarrufunu tahrip etmişti. 1914 veya 

daha önce altın parayı mevduat olarak yatıranlara bankalar deQeri düşük kaimeler geri vermişler
di. Bankaların altın alıp kağıt para iade etmeleri, halkın güvenini sarsmıştı. 

1920'de bankalardaki tasarruf mevduatı bir milyon liradan ibaretti. 
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bankalara, mevduat toplanmasına, mali aracıların or

ganizasyonuna önem verilmesinin bir sebebi de halkın mevduat yatırımına ilgisizliğinin önüne geç

mekti. 
lzmir iktisat Kongresinde de bir ana kredi kurumunun faaliyete geçirilmesi temenni edil

mişti. Bu ana kredi kurumunu M. Kemal'e telkin eden Celal Bayardır. Gazi, Hind Müslümanların
dan yardım olara gelen elindeki nakdi, iş Bankası'na sermaye olarak yatırdı. 26 Ağustos 1924'te 

faaliyete geçen iş Bankası yöneticiliğine daha önce değindiğimiz üzere Celal Bayar getirildi. iş 
Bankası hükümet desteğini de alarak kısa sürede gelişti. Kredi piyasasında yabancı mali aracılara 
üstünlük kazandı. Halkın tasarrufunu yatırırken tehcih ettiği ve iş adamlarının kredi ararken baş
vurdukları mali kurum durumuna geçti. 

Yine 1924 tarihli bir kanun, Ziraat Bankası'na her türlü banka mumalesi yapma yetkisini 
verdi. Ziraat Bankası ve onun denetimi altındaki Emniyet Sandığı 'nın mevduatı kısa zamanda arttı. 

1926'da gişelerini halka açan Emlak ve Eytam Bankası da ipotek karşılığı mesken kredisi 
dağıtmaya başladı. Ankara'da mesken inşaatına kredileriyle azımsanmayacak katkılarda bulundu. 

(32) 

c. Dış Ticaret Rejimi ve Ödemeler Dengesi: 
Cumhuriyetin ilk yı llarında ithalat serbestti. Tüccar dilediği maiden istediği miktarda ithal 

ederdi. Lozan Antlaşması gereğince, Türkiye 5 yıl süre ile Osmanlı lmparatorluğu'nun g~mrük tari
fesini de{ıiştirmemkle yükümlü idi. Ancak tekel resimleri ve tüketim vergileriyle gümrük tarifesini 

düşük tutma yükümlülüğünün iktisadi etkisi hedefinden bir hayli sapmtınlmış bulunuyordu. Bu ne~ 
denle dış ticaret açık veriyordu. 1923 yılında ithalat: 144 milyon Ti, ihracat: 84 milyon TL., dış tica
ret açığı 60 milyon Ti. idi. 192 yılında ithalat: 242 milyon,- ihracat: 192---milyon-TL., dış ticaret açığa 

50 milyon Ti. idi. 1928 yılında ithalat: 223, ihracat: 173 milyon TL., dış ticaret açığı ise, 50 milyon 

TL. idi. 
Dünya ekonomik bunalımı ile 1929 yılında ithalat 261 milyon liraya çıkmış, buna karşılık 

ihracat 155 milyon Ti. de kalmış ve dış ticaret açığı 106 milyon liraya yükselmiştir. (33) Dünya 
ekonomik bunalımına bilahare değineceğimiz için, bu devrede takip edilen politikalardan bahset

meyeceğiz. 

Türkiye'nin o devrede seneyi ihraç ürünleri mevcut de{ıildi. ihraç edilen ürünlerin başında 

Tütün, kuru üzüm, pamuk, incir, fındık, yün, afyon, yumurta gibi ürünler geliyordu. 

Türkiye'nin ticaret yaptı{ıı ülkeler, biri dışında Osmanlı Devleti'nin ticaret yaptığı ülkelerle 
aynı idi. Bu ülke ltalya idi. ltalya ile ticaret başlamıştı. ltalya dışında lngiltere, Fransa ve Almanya 

32. Ergin, Feridun: K. Ataturk, s.: 187•188; Keyder, Ç.: A.g.m., s.: 223-238; Siller, Oya: A.g.m., s.: 491 vd., Kuruç, Bilsay: 
Mustafa Kemal Dônsminds Ekonomi, s. 66 vd., Bilgi Y., Ank., 1987, Kayder, ÇaQlar: Dünya Ekonomisi içinde Türkiye 
(1923-1929), s.: 155-173, Yurt Y., Anky, 1982. Aysan, Mustafa A. 'AtatQrk'ün Ekonomik Göruşü', Ataturlc Yolu, s.: 94 
vd., AtatOrk Araştırma Merkezi Y., Ank., 1987, 'iş Bankası Hangi Parayla Kuruldu?• Yakın Tarih Ans.; c.: VI, s.: 267-
300, Yeni Asya Y., lst .. 1990, ÔkçQn, Gündüz: 1920-1930 Yılları Arasında Kuru/Bil Turk Anonim Şirkstlsrinde Yabancı 
Ssnnaye, s.: 15 vd., AÜ SBF Y., Ank., 1971, Sadıklar, Cafer Tayyar. Türk Mail Sistemi içinde Bankalar, T. Bankalar 
Blr1!~1 Y., Ank., 1981; Keskin, Mustafa: Hindistan Muslumanlarının Millf Mücads/s'de Türklye'ys Yardımları, s.103 vd. 
Erciyes Oniv. Y. Kayseri, 1991 

33. Ergin, Feridun: Atatürk Zamanında TOrk Ekonomisi, s.: 58-59. 
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ile birlikte ABD, herbiri % 15 kadar olmak üzere Türkiye'nin ihracatının %50'den fazlasını ellerinde 
bulunduruyorlardı. (34) 

2. Bütçeler 

1923 yılında da daha önceki y ı llarda olduOu gibi yıllık ve tam bir öütçe hazırlanamamıştır. 
Milli mücadele sonrası barış görüşmelerinin sürdOQü dönemi ve Cumhuriyet yönetiminin ilk günle
rini kapsayan bu dönemde devlet harcamaları avans ve ek ödenek yasalarına dayanılarak yapıl

mıştır. 

a. Avans Yasaları: 
Daha önceki yıllarda olduOu gibi mali yılbaşına bir gün kala 28 Şubat 1923 ytarihinde 311 

sayılı "1923 yılı 1. Avans Kanunu" çıkarılmıştır. 30.114.255 TL. lik harcam yetkisi veren bu yasa 
1 O maddeden oluşuyordu . (35) 

1. Avans kanununun çıkarılmasından kısa bir süre sonra 156 Nisan 1923 tarihinde 331 
sayılı 2. Avans kanunu çıkarılmıştır. 37.500.000 TL. lik harcama yetkisi veren 15 maddelik bu ya
sanın ilk iki maddesi günümüz diliyle şöyledir. 

"Madde: 1- 28 Şubat 1923 tarihli Avans kanunu ile harcanmasına izin verilen 37.114.255 
liraya ek olarak Deniz Kuwetleri , Milli Savunma ve Askeri fabrikalar için 22.000.000 ve diQer dai
reler için 15.500.000 TL olmak üzere toplam 37.500.000 li ranın daha avans olarak harcanmasına 

izin verilmiştir. 

Madde: 2- Bu ödenek sivil ve askeri daireler için 1992 yı lında Bütçe Komisyonu'nca sap
tanmış olan bölüm ve maddelere göre harcanır. Ancak BMM için 1923 yılında Bütçe Komisyo-
nu'nu saptadıQı bölüm ve maddeler geçerlidir." (36) . 

31 1 ve 331 sayılı avans yasalarıyla verilen toplam 67.614.255 TL lik avans ek ola~k 30 
Eylül 1923 tarih ve 348 sayı lı "1923 senesi ikinci altı aylık tahsisat kanunu" uyarınca. 

Bu yasaya ek cetvel ince lendiğ inde, Halifelik ve hanedan'a 218.347 TL BMM için: 
238.323 TL, Düyun-u Umumiye için: 1.522.211 TL, içişleri Bakanlığı için 1.697.626 TL; Emniyet 
Genel Md.lüQü için: 1.597 .531 TL, Milli Eğitim Bakanlığı için: 2.035.566 TL, sivil daireler toplamı 
için: 28.977.526 TL. ayrıldıQı görülür. {37) 

b. Hazine Borçlarının Ödenmesi: 
12 Nisan 1923 tarih ve 328 sayılı bu yasa, savaştan yeni çıkmış, mali bakımdan çok güç 

durumdaki Devletin borçlarını ödemesi konusundaki titizliği göstermek bakımından dikkat çeker. 
Bu yasanın önemli maddeleri günümüz diliyle şöyledir: 

"Madde: 1- 1992 mali yılı sonuna kadar geçen süreye ilişkin resim ve vergiler ile sözleş
melerden dolayı özel ve tüzel kişilerin tahakkuk etmiş borçlarından doQan hazine alacakları, 1920, 
1921 ve 1922 yıllarına ilişkin Tekalif-i Milliye ve Harbiye ile Kara ve deniz araçları yükümlülüklerin

den doğanlar dahil olmak üzere 1923 mali yılı sonuna kadar aynı kişi lerin kendileriyle, ana, baba, 
koca ya da karılarının ve işleri ortak olan kız ve erkek kardeşleriyle ortaklarının Maliye Hazinesin
den alacaklarıyla takas ve mahsup edilir. 

34. Keyder, ÇaQlar: DOnya Ekonomisi içinde TOrklye (1923-1929) s.: 108 vd.; Sarc, Ömer Celal: A.g.m., s.: 358-359, Ôk
çün, Gündüz: A.g.e., s.: 164 vd.; Ergin, Feridun: "Atatürk DOeminde Dış ncaret ve Para Politikası', s. 5-6; Duru Cihan
Kemal Turan-A. ôngeoQlu: Atatürk Dôneml Maliye Polilikas4 c.: 1, s.: 405-407, nsa Mat.,'Ank., 1982. 

35. Düstur, ili . Tertip, c.: il, s.: 217-218. 
36. Düstur, 111. Tertip, c.: 4, s.: 76-n. 
37. Düstur, ili . Tertip, c.: 5, s.: 371-373. 
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Madde : 2- Birinci madde uyarınca mahsup edilecek borcu olmayan alacak sahiplerinin 
elindeki belgelerin 100 liraya kadar olanları tümüyle, 100 liradan fazlası %25 oranında olmak üze

re nakten ödenir. 
Madde: 4- Birinci ve ikinci maddeler uyarınca mahsup edilecek ya da ödenecek Tekalif-i 

Harbiye ve taşıma araçları tutanak (bele) bedelleri karş ı lığında Düyun-u Umumlye'nin 1923 bütçe 
özel bölümünü 3.000.000 liralık ödenek konulmuştur. 

Madde: 5- Dördüncü madde uyarınca konulan ödeneQin 1923 yılı içinde harcanmayan 
miktarı 1924 yılında da harcanabilir. (38) 

Bu kanunla Meclis, Tekalif-i Harbiye adı altında Milli Mücadele döneminde halkın el konu
lan mal bedellerini ödemekte ve borcuna sadakatini göstermektedir. 

c. Ek Ödenek ve Bütçe Yasaları: 
1923 Mali yılı içinde 20 tane ek ödenek, avans ve bazı dairelerle ilgili bütçe yasası çıkarıl

mıştır. Bu yasalar içinde sayılan yukarıda verdiğimiz "Düyunat-ı Sabıkanın Suret-i Tediyesine Dair 
Kanun" dışında BMM. Bütçesine ek ödenek konulan 8 Mart 1923 tarihli kanun, Doğu bölgesi göç
menlerinin iadesi ve meskenlerinin tamir ve inşası için tahsisat verilmesine dair 3 Nisan 1923 ta
rihli ve 319 sayılı kanun, 5 Nisan tarihli 322 sayılı Yetim Yurtları Genel Md .lüğü'ne tahsisat veril
mesi hakkındaki kanun, 1 O Kasım 1923 tarih 370 sayılı muhtaç çiftçilere tohumluk bedeli verilmesi 
hakkındaki kanunlar sayılabilir. (39) 

d. Genel Değerlendirme: 
Milli Mücadele'nin başlangıcı ndan itibaren bütçe yasalarının Milli Mücadele bölümünde 

değinmişti k. Sonraki dönemlere örnek olmas ı bakımından da 1923 yılı içindeki bütçe çalışma ve 
eylemlerini kısaca değerl endird ik . Sonraki yıllara ait bir çalışma, konumuzun dağılmam_ası açısın

dan gereksizdir. Ancak bu dönemin maliye politikas ı hakkında şunları söyleyebiliriz: 
Cumhuriyetin daha ilk yıllarından itibaren "denk bütçe" ve "düzgün ödeme" ilkeleri benim

senmiştir. Örneğin M. Kemal 1 Mart 1922 tarihli Meclis açış konuşmasında, "Mali istiklalin ilk şartı, 
bütçenin ekonomik yapıya uygun ve denk olmasıdır." demiştir. (40) Uygulamalarda da bu ilkeye ti

tizlikle bağlı kalınmıştır. 1925-1930 arasında yalnız aşar (öşür)'ün kaldırıldığı yıl olan 1925'te dev

letin giderleri gelirlerini aşmıştır. Bütçenin denkliğini sağlamak için de yeni vergilerin konulmaktan 
geri durulmamıştır. Aşar'ın 17 Şubat 1925 tarihli yasa ile kaldırılmasından önce 1924 yılında vergi

lerin toplam olan 153 milyon TL. lik gelirin 27 .5 milyon TI. sini aşar vergisi geliri oluşturmaktaydı. 
Yeni konulan vergilere örnek olarak; dünya iktisadf buhranı nedeniyle 1931 yılında konulan 1890 
yasa sayılı "iktisadi Buhran Vergisi"ni, ertesi yıl 1980 sayılı yasa ile konulan "Muvazene Vergisi"ni 

sayabiliriz. (41) 

Bu dönemde di!:)er bir maliye politikası olarak yabancı ülkelerden borç almaktan çekinil

mesini söyleyebiliriz. M. Kemal bunu da yine 1 Mart 1922 Mali yıl Meclis açış konuşmasında şöyle 
belirtmişti: 

38. Düstör, 111, Tertip, c. 4, s. 71-72 
39. Bu yasa metinleri için Düstur, 111, Tertip c.: IV'e bakılabilir. Ayrıca bkz.: Duru, Cihan vş arkadaşları: Atatürk Dônemi 

Maliye Politikası, c.: 1, s.: 368 vd. 
40. Aysan, Mustafa A.: 'Atatürk'ün Ekonomik GôrCışü', Atatürk Yolu, s.: 87. 
41. Sarc, ô. Celal: • Atatı::ırk Döneminde Türkiye Ekonomisi ve iktisat Politikaları', Çağdaş Düşüncenin ışığında Atatürk, s. 

351. 
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Çizelge: 8-ATATÜRK DÖNEMi BÜTÇELERi VE KESiN HESAP SONUÇLAR! 
(Milyon TL) 

Bütçe Ödenekleri Kesin Hesaplar 

28 Şubat'ta Gelir Gider Açık- Gelir Gider · Açık-

son bulan yıl Fazla+ Fazla+ 

19201 51 63 -12 

1921 1 79 

19221 87 

19231 

1924 129 140 -11 138 132 +6 
19252 191 184 +7 171 202 -31 

1926 190 190 180 172 +8 
1927 195 194 +1 204 199 +5 
1928 207 207 222 201 +21 
1929 221 220 +1 224 213 +11 

1930 223 223 217 210 +7 
1931 187 187 186 208 -22 

1932 169 169 214 212 +2 
1933 170 170 174 174 

1934 184 184 207 202 +5 
1935 195 195 201 3 

1936 213 213 2423 

1937 231 231 263 3 

1938 250 250 257 3 

1) Cumhuriyetin ilk düzenli bütçe kanunu 1924 mali yılı için o yılın Şubat'ında - çıkarılmış

tır. Ondan önceki yıllarda çıkarılan avans kanunları ve geçici bütçelerden çıkarılabilen rakamlar 

kullanılmıştır. 

2) 1925 yılı bütçe gelirleri için kaynaklar farklı rakamlar vermektedir. Buradaki gelir ra

kamları, Haldun Derin'in sözü geçen kitabından, gider rakamları Maliye Bakanlı0ı Tetkik Kuru

lu'nun yayımından aktarılmıştır. Aşarın kaldırılmış olması, bu yılın gelirlerinde önemli azalma yap

mıştır. 

3) Haldun Derin, a.g.e., s. 181'den. 

Kaynaklar: 

1) Haldun Derin, Türkiye'de Devletçilik, lstanbul, 1940. Özellikle S. 47-50. 

2) 1920-1929 Bütçe Kanunları, Maliye BakanlıQ ı Tetkik Kurulu, Ankara, 1978 (Derleyen

ler: Fikret Ünal, Muzaffer Tıraş, Zafer Kükrer) 
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Çizelge: 9-ATATÜRK DÖNEMiNDE TÜRK LIRASINJN 
INGILIZ STERLiNiNE GÖRE DEĞERi VE TEDAVÜLDEKi BANKNOTLAR 

(Yıllık Ortalama Değerler) 

Yıllar 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1934 

1935 
1936 
1937 
1938 

1 Sterlin Eşdeğeri 

(Kuruş) 

381 
443 

605 
729 
763 
836 
892 
928 
945 
956 

1009 
1032 

965 
741 
702 
636 
616 
624 
624 
616 

Tedavüldeki 
Banknotlar 

{Milyon TL.) 

159 

161 
165 
153 
153 
153 

159 
159 
159 
164 
161 
165 
170 

179 
169 
194 

Kaynak: 1) Haldun Derin, Türkiye'de Devletçilik, lstanbul, 1940, s. 151 
2) istatistik YıJJıaı, 1937-38, Cilt 1 O. 

"Binaenaleyh usul-ü malimiz halkı tazyik ve ızrar etmekten içtihap ile beraber mümkün ol

duğu kadar harice arz-ı ihtiyaç ve iftikar etmeden varidat-ı kafiye temin etmek esasına müstenittir." 
(42) 

Bu dönemin genel maliye politikasını, istikrarlı, ihtiyatlı ve i ktisatlı bir maliye politikası ola
rak özetleyebiliriz. 

42. Aysan, A.g.m., s.: 87, M. KemaJ'ln benzer di{ler sôzleri için bkz.: Aysan, M.A.: Ataturk'ün Ekonomi Polltlkasr, 1.0. 
Atatürk Devrimleri Enst Y ., lst., 1980. Yine bkz.: Kocatürk, Utkan: Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, s.: 252-270, Edebi• 
yat Y ., Ank., 1971; Karal E. Ziya: Atatüri<'ten Düşünceler, s.: 102-11 O, MEGSB Y ., lst., 1986; Atatürkçülük, (Haz: Ge
nelkurmay Bşk.lığı), c.: 1, s.: 400-452, MEGSB Y., lst., 1984. 
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8. DÜYUN-U UMUMIYE'NIN 1923-1928 YILLARI DÖNEMi 

1. Lozan Antlaşması'nın Düyun-u Umumiye'ye ilişkin Maddelerinin 
Uygulanmaya Başlanması: 

Lozan'da cereyan eden çetin münakaşalardan sonra Antlaşmaya ek cetvelin (A} ve (8) 

kısımlarından ibaret borçlar gerek 1912-1913 Balkan Harbi neticesi Türkiye'den toprak alan, ge
rekse bu antlaşma ile Osmanlı lmparatorlu~undan toprak alarak ayrılmış bulunan yeni devletler 
arasında taksim edilecek ve bu taksim hem borcun aslına yani anaparasına hem de faizlerine uy
gulanacaktır. 

Yine Lozan antlaşmasının maddelerinden anladı~ımız üzere, 1.8.1914 yılında Osmanlı 
hakimiyeti altında bulunup bu antlaşma ile Türkiye sınırları dışında kalan Trakya arazisi, Osmanlı 
borçlarının taksimi açısından, Osmanlı devletinden ayrılmış sayılacaktır. 

Antlaşmaya göre Düyun-u Umumiye Meclisi, bu antlaşmanın yürürlü~e giriş tarihinden iti
baren 3 ay içinde, cetvelin A kısmında yazılı istikrazlardan ilgili devletlerin hisselerine düşecek fa

izleri tespit ile bu devletlere bildirecekti. 
Tespit edilen prensip ve miktarlar konusunda taraftarlar arasında çıkacak anlaşmazlıklar, 

bu neticelerin tebli0inden itibaren 1 ay içinde Cemiyet-i Akvam tarafından seçilecek bir hakeme 
götürülecek, bu hakem de kendisine iletilen konuda en geç üç ay içinde karar verecektir. Hakemin 
kararı kati olmaktaydı. 

Antlaşmanın 48. maddesine göre, Türkiye dışındaki devletler, Düyun-u Umumiye'nin ken
dilerine düşen kısmı için 3 ay içinde yeterli karşılık (rehin) göstermekle mükefleftiler. Belirtilen süre 

içinde rehin verilmedi~i, yahut verilen rehin elverişsiz oldu0u takdirde, antlaşmayı imzal~yan herbir 
hükümet Cemiyet-i Akv~m•a başvuru hakkında sahip olacaktı. 

49. maddeye göre de Düyun-u Umumiye'nin anaparasının bölüşümü için, faiz bölüştürül
meye başlanmasından itibaren 1 ay içinde Paris'te bir Komisyon toplanacaktı. Taksim, yıllık faiz 
oranlarının bölünmesinde kabul edilen oranlara ve yöntemlere göre yaptlacaktr. Bu komtsyonun-- 

kimlerden oluşacaQı da 49. maddenin 2. fıkrasında belirtilmişti. Komisyonda çıkabilecek anlaş
mazlıklar da yukarıda bellrtilen hakeme götürülecekti. 
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Çizelge :10· BORÇLARIN YILLAR iTiBARiYLE CETVELi 

(A) kısmı: iSTiKRAZLAR 
1908-1906 Düyunu mübeddeli muvahhade 

1870 ikramiyeli Tür!< tahvilatı 

1890 Osmaniye istikrazı 

1893 Tönbeki istikrazı 

1894 
1896 
1902 
1903 
1903 
1904 
1901-1905 
1905 

1908 
1908 
1909 
1910 
1911 
1911 
1913 
1913 
1914 
1913 
1911 
1912 

1913 

400.000.000 franklık Şark şirketi istikrazı 
%5 faizli istikrazı 

Gümrük istikrazı 

Saydl mahi istikrazı 

Ba0dat (Tertip 1) istikrazı 
%4 faizli istikrazı 

%4 faizli istikrazı 

Teçhizatı askeriye istikrazı 

Ba0dat (Tertip il ve lll) istikrazı 

%4 faizli istikrazı 

%4 faizli istikrazı 

Soma-Bandırma istikrazı 

Hüdeyde-SAna istikrazı 

Gümrük istikrazı 

Konya sulama istikrazı 

Dok istikrazı 

%5 faizli istikrazı 

Tütün idarei inhisariye avansı 

Hazine tahvilatı 

Hazine tahvilatı 

Hazina tahvilatı 

(8) kısmı: AVANSLAR 
Avanslar Asli Anapara Faiz 

300.000 %7 
55.000 %8 

300.000 %7 
17.335 %4 

1908 Ba~dat şirketi 

1904 Fenerler idaresi 

. 1907 Fenerler idaresi 

1904 Köstence kablo şirketi 

Kaynak: I.H. Yeniay: Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s. 116. 



153 

Yıllık faizlerle anaparaların nasıl bölüştürüleceQi, bölüştürmede hangi tarihlerdin esas alı

nacaQı Antlaşmanın 50, 51 ve 52. maddelerinde belirtilmişti. 
Balkan Harpleri sonucu, lehlerine Osmanlı lmparatorlu{lu'ndan toprak ayrılan Devletlerin 

hisselerine düşen istirazlann faiz ödeme başlama tarihleri, herbiri için, kendilerine bu toprak veri

mini saı:)layan Antlaşmanın yürürlüQe giriş tarihleri olacaktı. Aldıkları adalar için Yunanistan'ın faiz 

borç başlangıç tarihi 14.11.1913, ltalya için 17.10.1912 tarili olacaktı. 
Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan Asya'daki topraklar üzerinde kurulan devlet

lere ait fazi borçları 1.3.1920 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktı. Bu hükümler de antlaşma

nın 53. maddesinde belirtilmiş bulunmaktaydı. 
55. maddeye göre, Türkiye'den toprak almış devletlere ait borçlardan Türkiye'nin ödemiş 

olduQu borçlar, Türkiye'nin sonradan ödemekle yükümlü olduQu borçlara mahsup edilecekti. 
Lozan Antlaması'na nazaran, 57. maddeye göre, Türkiye Mısır üzerindeki haklarından 

vazgeçmiş sayılmaktaydı. Mısır üzerindeki haklarından vazgeçen Türkiye'nin Düyun-u Umumiye
nin Mısır için de pay edilmesi gerekiyordu. Oysa Mısır için paylaştırma yapılmamıştır. Mısırdan el

de edilen vergi gelirleri, 1855, 1891 ve 1894 yılı alınan borçlara karşılık olarak gösterilmişti. Lozan 

Barış Antlaşmasına göre Mısır bu borçlanmaları ödemeye devam etmeyi taahhüt etmiş, bu neden

le de Düyun-u Umumiye'nin taksimine Mısır dahil edilmemişti. Buna karşılık Türkiye de bu borçlar

dan ibra edilmişti. 

Buna benzer bir uygulama da Kıbrıs için yapılmıştı. Kıbrıs Adası 1855 düyunu için Mısır 

gelirleriyle birlikte karşılık gösterilmişti. Kıbrıs bu antlaşmada lngiltere'ye bırakıldıQından, Türkiye 

1855 yılı borçlanmasından ibra edilmiş, ancak Kıbrıs bütünüyle lngiltere'ye geçmişti. 

Görülüyor ki daha önce yaptıQımrz de!)erlendirmeden de anlaşılacaQı üzere, Lozan'da 

Türkiye'den toprak almış devletlere, borcun anapara ve faizlerinin taksimi kabul edilmiş,_ Mısır ver

gisi ile teminat altına alınan 1855, 1891 ve 1984 borçlanmalarından Türkiye ibra edill"!lişti. (43) 

Çizelge :11- LOZAN ANTLAŞMASI SIRASINDA MEVCUT OSMANLI BORÇLAR! 

1 - Düyunu muvahhade 

2- 1855 istikrazı (Teminatı, Mısır vergisi) 

3- 1870 istikrazı 

4- 1890 Osmaniye 

5- 1891 {Mısır vergisi ile teminata alınan) 

6- 1893 Tönbeki • 

7- 1894 Şark şimendiferleri 

8- 1894 Tebdil {Teminatı, Mısır vergisi) 

9-1896 

10- 1902 Gümrük " 

11- 1903 Ba!)dat (Tertip !) 

12- 1903 Saydı mahi 

13-1904 

14- 1901-1905 

15- 1905 Askeri techiz 

16- 1902 

17- 1908 BaQdat (Tertip il ve ili) 

43. Yeniay, l. Hakkı: Yanı' Osmanlı Borçlan Tarihi. s. 116-122. 

istikrazı 

istikrazı 



18- 1909 

19- 1910 Soma-Bandırma 
20- 1911 Hüdeyde-Sana 

21- 1911 Gümrük• 

22- 1913 Konya Ovası sulama 

23- 1913 Dok • 

24- 1911 Hazine bonoları 

25- 1912 Hazine bonoları 

26- 1913 Hazine bonoları 

27-1914 
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istikrazı 

Kaynak: I.H. Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s. 121-122 

Çizelge 12: LOZAN SONRASINDA OSMANLI BORÇLAR! 

1- Düyunu muvahhade 
2- 1870 ikramiyeli Rumeli demiryolları istikrazı 

3- 1890 Osmaniye 

4- 1893 Tönbeki " 

5- 1894 Şark demiryolları 

6- 1896 

7- 1902 Gümrük " 

8- 1903 BaQdat (Tertip 1) 
9- 1903 Saydı .mahi 

10- 1904 

11-1901-1905 

12- 1906' Askeri techiz 

13- 1908 

14- 1908 BaQdat (Tertip 11 ve 111) 
15-1909 

16- 191 O Soma-Bandırma 

17-1911 Hüdeyde-Sana 
18-1911 Gümrük• 

19- 1913 Konya ovasını sulama 

20- 1913 Dok 

21- 1911 Hazine bonoları 

22- 1912 Hazine bonoları 

23- 1913 Hazine bonolar; 

24- 1914 

Kaynak: I.H. Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s. 122 
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2. Lozan Antlaşması'nın Uygulanma Şekli ve Yıllık Ödemelerin Taksimi: 

Lozan Antlaşması, daha önce de değindiğimiz üzere 6 Ağustos 1924 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olup, Düyun Meclisi, Antlaşmanın 47. maddesi gereğince borçların yıllık faiz ödeme miktar
larını 3 ay zarfında tespit ve ilgili devletlere tebliğ etmişti. 

Bu tebligattan, miktarlardan hoşnut olmayan Türkiye Yunanistan, Fransa, Bulgaristan ve 
lngiltere Cemiyet-! Akvam'a müracaat etmişlerdir. Cemiyet-i Akvam da 1 O Aralık 1924 tarihli top
lantısında bir hakem seçmiştir. 

Seçilen hakem, Cenevre'de Milletler Hukuku Profesörü M. Eugeene Borel idi. lsviçreli bir 
hakem profesör, kendisine tevdi edilen konular hakkında 18 Nisan 1925 tarihinde karar vermişti. 
Verilen karar, Düyun Meclisi tarafından yapılmış taksimde değişiklikler gerektirildiğinden, yeniden 
hesaplanması gereken konular bulunduğundan Düyun Meclisi tarafından ilgili devletlere tabii!) 

olunmuştur. 

Şimdi hakemin karara bağladığı konular hakkında özet bilgiler vermeye çalışalım: 

a. Tediye Akçası Konusu: 

Lozan Antlaşmasının, ödemelerin hangi para ile olacağ ı konusunu karara bağlamadığını 

izah etmiştik. Düyun-u Umumiye Meclisi, senelik faiz taksitlerini taksim ederken, bu meselenin de 
tespitinde zorunluluk görerek, 6 Ekim 1924 tarihli tebliğde şöyle demişti: 

"Tayin edilen tertipler, Türk lirası cinsinden ifade edilmiş ise de istikrazlar, hazine tahvili 
ve Avans sözleşmelerinde belirtilen para ile, yani bazı ları altın, bazıları da en kıymetli para ile 
ödenmelidir." 

Türkiye buna itiraz ederek, Düyun-u Umumiye Meclisinin, tediye akçasını tayin etmekle, 
kendisine Antlaşma ile verilen salahiyetleri aştı{ıını iddia etti. Türkiye hükümeti, hakemın de bunu 
tespite yetkili olmadı{ıını, bunun hamiller arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilmesi gerekti
~ini belirtti. ilgili diOer devletler de aynı görüşü açıkladılar. Hakem, bu görüşü benimseyerek, Dü
yun-u Umumiye Meclisinin tediye akçasını tespitte yetkili olmadıQı görüşüyle karar verdi. (44)-

b. Borçf ara itiraz: 

Antlaşmada yazılı borçlara iştirak hususunda bir istisna ile, bütün hükümetler muvafakat 
göstermişlerdir. istisnayı teşkil eden devlet Bulgaristan'dır. Bu devletin iştira etmek istemediOi istik
razlar, ilkin 1911 Hazine tahvilleri ile Eytam SandıQından yapılan istikraz idi. Buna sebep olarak bu 
borçların Dış borçlar kategorisinde olmadıQını ileri sürmüştü. Bunun yanında Bulgaristan, arazisi
nin yararlanmasına sarfedilmeyen BaQdat, Soma-Bandırma, Hudeyde-San'a demiryolları ile Kon
ya Ovası Sulama i stikrazlarına da itiraz etti. Fakat hakem, borçlar cetvelinin Antlaşma ile tespit 
edildiOini ve buna karşı vaki itirazların dikkate alınmayaca!'.)ını beyan ederek, bu iddiaları reddetti. 
(45) 

c. Tarihler Konusunda itirazlar: 

Hangi araziyi alan devletin hangi tarihten itibaren borçlardan mes'ul olduQu hususu Lozan 

Antlaşmasının 50. ve müteakip maddelerinde açıklanm ıştı. Buna rağmen bu konuda da itirazlar 
vaki olmuştur. 

44. Bkz.: Yeniay, A.g.e., s.: 123-124; KömOrcan, Klrkor. Türkiye imparatorluk Devri Dış Borçıar Tarihçesi (Dayun-u Umu
miye Tarihçesi), s.: 122, lstanbu! Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Y., lst., 1948. 

45. Yeniay, A.g.e., s.: 124. 
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Türkiye bu konuda tahvillerin, ödemelerin aksaması müddetine ait faizlerle birlikte 1 O yıl 
içinde ödenmesi konusuna itiraz ederek, antlaşmada ödemelerin aksaması devrine aft faizlerin 
bahsedilmediği, bu nedenle bu faizlein verilmemesi gerektiğini iddia etmiş, bu iddia, hakem tara
fından kabul edilmiştir. (46) 

d. Taksimde Dikkate Alınan Gelirler: 

Yıllık ödemelerin taksimi için ilgili devletlerin gelirleri dikkate alınarak, taksimin bu gelirle 
paralel olması Antlaşma gereği idi. Ancak bu gelirin tayini konusunda birçok ihtilaf çıktı. Nitekim 
Düyun Meclisi bu konuda birçok itirazlara uğradı. Fakat hakem bunların hiçbirisini kabul etmedi. 

Yine aynı kaynaktan husQle gelen gelirin, ilgili sınırdaş devletler arasında taksimi konu

sunda da Düyun-u Umumiye Meclisi kararlarına itirazlar vaki olmuş, bunlar da hakem tarafından 
kabul edilmemiştir. (47) 

3. Türkiye'ye Düşen Borç Miktarları: 

a. Yıllık Faiz Ödemeleri: 
Hakem kararlarından önce ve sonra Türkiye'ye düşen borç miktarlarını çizelge olarak ve

riyoruz. (48) 

Çizelge 13- ISTIKRAZLARDAN TÜRKIYE'YE DÜŞEN SENELiK ÖDEMELER 

Hakem kararından 

iSTiKRAZLAR ewel TL 
Düyunu muvahhade 1.180.072.67 

ikramiyeli Rumeli demiryolu 169.009.25 

Osmaniye 155.704.58 

Tönbeki 31.222.00 

40.000.000 franklık Şark demiryolları 47.687.74 

%5 faizli 1896 112.118.26 

1902 Gümrük 241.055.37 

1903 Saydı mahi 73.998.21 

Ba0dat (Tertip 1) 60.494.11 

%4 faizli 1904 n.001.47 
%4 faizli 1901-1905 148.743.82 

Teçhizatı askeriye 73.998.21 

Bağdat (Tertip (il) 120.988.21 

Ba0dat (Tertip 111) 133.311.09 

%4 faizli 1908 132.051.05 

%4 faizli 1909 218.008.35 

Soma-Bandırma 44.445.21 

Hüdeyde-Sana 25.530.50 
Gümrük 1911 219.253.98 
%5 faizli 1911 hazine bonoları 457.614.07 

46. A.g.e., s.: 124-125. 
47.- A.g.e., s.: 125; Kômürcan, A.g.e., s.: 122-123; BlalsdeU, A.g.e., s.: 185-186. 
48. Bkz. Yenlay, A.g.e., s.: 126. 

Hakem kararından 
sonra TL 

1.182.006.30 

169.286.19 

155.951.72 

31.271.58 

47.763.43 

112.296.22 

241.437.96 

74.115.66 

60.590.12 

77.203.82 
148.979.92 

74.115.66 

121.180.25· 

133.522.69 

132.260.65 

218.354.38 

44.515.74 

25.571.03 

219.601.96 

311.026.38 



Konya ovasını sulama 

Dok 
%5 faizli 1914 
Reji avansı 
1912 hazine bonoları 
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38.191.78 

67.615.79 
926.252.34 

83.994.77 
451.916.80 

1913 hazine bonoları (Hükürnetin çıkardıQı) 58.234.34 
1913 hazine bonoları (Perier Bankası) 1.111.052.73 
YEKÜN 6.459.646.70 

DIQer Devletlerin hisseleri 
UMUMi YEKÜN 

3.116.107.89 
9.575.754.59 

Kaynak: I.H. Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s. 126 

38.275.74 
67.764.45 

928.288.76 
84.179.44 

287.204.78 
45.280.12 

775.935.89 
5.807 .980.84 
2.856.325.86 
8.664.306.70 

Türkiye'den başka hükümetlerin ödeyeceQi, çizelgelerde yazılı borçlardan bir kısmı Türki
ye'ye Düyun Meclisi tarafından geri verilecektir. Çünkü bu avanslar hesabına Türkiye Lozan Ant
laşmasından önce bir miktar ödeme yapılmıştır. Bu meblaQ hakem kararından önce 75.938.09 li
ra, hakem kararı ile 76.140.09 lira olarak tespit edilmiştir. 

Son cetvelde hakemin kararından sonra Türkiye'nin ödenmesi gerekli olan 1.044.796.31 
lirayı Türkiye her avans sözleşmesinde yazılı şartlar içinde alacaklılara ödeyecektir. 

DiQer hükümetler ise, hakem kararından sonra hisselerine düşen 198.249.87 liradan iba
ret avanslar anaparalarını, alacaklılar hesabına sözleşmede yazılı faizleri ile birlikte 5 yılda ve 5 

eşit taksitte Meclise ödeyeceklerdi. 
Bu devletler aynı zamanda Türkiye'nin onlar adına önceden ödediği ve Türkiye'ye öden

mesi gereken 76.140.09 liralık meblağı da 5 yılda faizsiz olarak meclise ödeyeceklerdir .. Bu iki bor
cun birlikte yıllık taks(ti 63.531.44 lira olarak hesaplanmıştır. (49) 

b. Anaparaların Komisyon Tarafından Bölüştürülmesi: 
Yıllık faizlerin taksiminden sonra Lozan Antlaşması'nın 49. maddesine dayamlarak"oluş=·- - -- - - ·- -

turu lan Komisyon Paris'te 1 . 7 .1925·21.10.1925 tarihleri arasında toplandı. 
Komisyona Türkiye'den Bem Elçisi Münir Bey, Trabzon mebusu Şefik Bey katılmışlardı. 

Fransa mandasına tEibi Lübnan ve Suriye temsilcisi olarak Fransa Dışişyleri Bakanlığı Ticari işler 
Md. Yrd. M. Seydoux, Bulgaristan'dan M. Popof, Yunanistan'dan M. Nicolopulo, ltalya'dan M. No

gara, lngiltere mandasına tabi Irak, Filistin ve Şeria Temsilcisi olarak M. Vernon, Düyun~u Umumi
ye Meclisi adına Sir Adam Block, Düyun-u Muvahhede ve ikramiyeli Türk Tahvilleri hamilleri adına 
da M. Bouniols katılmışlardır. 

Komisyona Fransız temsilcisi başkanlık etmiştir. 11 celse devam eden görüşmeler netice
si Anaparaların taksimi gerçekleşmiştir. 

Antlaşmanın 50. maddesi gere0i, taksimde dikkate alınacak anapara, antlaşmanın yürür
lüQe girdiQi tarihte tedavülde bulunan anapara miktarı idi. Antlaşma, 6 AQustos 1924'te yürürlü{ıe 
girdiQinden, bu tarihte tedavülde bulunan anapara dikkate alınacaktı. Fakat burada bir sorun vardı: 
6 A{ıustos 1924'ten ewel amorti edilmek gerektiği halde, edilmemiş olan tahvillerin bedeli anapa
dan idirilecek mi idi? 

6.8.1924'te borçların anaparası 161.303.833 lira idi. Neticede Türk tezi kabul ·gördü ve in

dirimi gereken amortismanlar, Antlaşmanın 55. maddesi gereQince indirilmiş ve kalanların 20 yılqa 

faizsiz olarak ödenmesi karara baQlanmıştır. 

49. Yaniay. A.g.a., s.: 126-130. 
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Anaparaların taksimi de yıllık faiz ödemelerinin taksimi gibi, gelir oranında olacaktı. Eski 

tahvillerin iptal edilerek anaparalara ait borcun taksim edildiQi her devlet için yeni ve ayrı ayrı tah

villerin çıkarılması mümkün oldu{ju gibi, tahvillerin muhafazası ve anaparaların bölünmesi de 

mümkündü. Bu ikinci görüş benimsendi ve Komisyon bu yolda karar verdi. Fakat buna karşılık 

Türk heyeti, Antlaşmanın 49. maddesi gereQi, Türkiye'nin kendi hissesini temsil etmek üzere, iler

de ayrı ayrı tahvil çıkarmak hakkını saklı tuttu{junu komisyonda bildirmiştir: (50) 

Şimdi borçların anaparalarının devletler arasındaki taksimini ve miktarın ı görelim. Vere

ce{jlmiz 13 no'lu çizelgeye 309 milyon lira civarında bulunan, Lozan Antlaşmasının 55. maddesin

de yazılı birikmiş yıllık taksitler dahil de{jildir. 
Bu çizelge daha sonra da deQineceQimiz üzere Türk hükümet temsilcileri ile kupon hamil

leri mümessilleri arasında cereyan edip 13 Haziran 1928 Antlaşması ile sonuçlanan görüşmelerde 

biraz deQişmiştir. (51) 

Çizelge 13: BORÇLARIN ANAPARALARININ TAKSiMi 

DEVLETLER Hisseleri T.L. 
ltalya 243.200 

Arnavutluk 1.033.233 
Bulgaristan 1.776.354 

Yunanistan 11.054.354 

Yugoslavya 5.435.597 

Suriye ve Lübnan 11.108.858 

Filistin 3.584.429 

Maveraişeria 733.310 

Irak 6.772.142 

Necit 129.150 

Hicaz 1.499.518 

Asir 26.138 

Yemen 1.182.104 

Maan 128.728 
Türkiye 34.597.495 

Yekün 129.604.910 

Kaynak: I.H. Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s.: 132 

50. Yeniay, A.g.e., s.: 130-131; Kômürcan, A.g.e., s.: 123. 
51. Yenlay, A.g.e., s.: 132; Küçük, Yalçın: Türkiye üzerine Tezler, c. 1, s. 108, Tekin Y. lst., 1989; Blalsdel, A.g.e., s. 187-

189. 
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Çizelge 14: HAKEM KARARLARINDAN SONRA DEVLETLERiN PAY ORANLAR! 
17.10.1912 17.10.1912 

DEVLETLER 

A- Meclisle anlaşma yapmış olanlar. 

den önceki 
istikrazlar 

% 

~~~ ~~ 

Fransız mandası altındaki YakınodOu devletleri 8.17 
~~ Q~ 
Filistin 2.46 
Irak 5.10 
TOPLAM 78.19 
B- Meclisle anlaşma yapmamış olanlar: 
Yunanistan 10.57 
Bulgaristan 1.63 
Yugoslavya 5.25 
Arnavutluk 1.57 
Maverai Şeira (Maan beraber) 0.05 
Hicaz 1.13 
Necit 0.10 
~r om 
Yemen 0.89 
TOPLAM 21.81 
GEf'JEL TOPLAM 100.-

Kaynak: I.H. Yeniay, A.g.e. s. '133 

den sonraki 
istikrazlar 

% 

73.53 
10.05 

3.03 
6.27 

95.88 

0.55 
0.16 

0.80 
1.38 
0.12 
0.02 
1.09 
4.12 

100.-

4. Türkiye'nin Hamiller Temsilcileriyle Yaptığı Görüşmeler ve Sonuçları: 

Lozan Antlaşması Osmanlı Düyun-u Umumiye'nin taksim esasların ı tespit etmiş, fakat 
bunların ödeme şartlarının çözümünü doOudan doOruya borçlu hükümetlerle, alacaklıların kendi 
aralarındaki müzakerelere bırakmıştı. 

Lozan'da lnönü, Türk hükümeti namına iktisadi ve mali durumun gerektirdi0i indirimlerin 
yapılmasını istediOfnde müttefikler, hususi şahıslara ait haklara müdahale etmemek prensibini mu
hafaza etmek istediklerini söylediler. 

Bunun üzerine Türk Murahhas heyetinden Hasan (Saka) Bey Mayıs 1923'te Fransız ha
milleri ile temas maksadıyla Paris'e gitti. Fakat karşılıklı prensip farkları, görüşmelerin devamını 
engelledi. Bundan sonra AQustos 1925'te Türk murahhasları ile Fransız temsilcileri bir araya geldi
lerse de tediye akçası konusunda uzlaşma saglanamadıOından yine bir sonuç çıkmadı. 

Bundan sonra Nisan 1926'da üçüncü kez toplanıldı. Bu toplantıya lngiliz ve ltalya temsil
cileri de iştirak ettiler. Fakat yine bir sonuç alınamadı. 

Sonunda Nisan 1927'de başlayan görüşmeler, 27 Temmuz'da anlaşmayla sonuçlandık
tan sonra tali meseleler de birer birer halledilmiş ve bunların sonucunda 13 Haziran 1928'de·Pa-
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ris'te Türk Murahhasları ile hamiller temsilcileri arasında bir antlaşma imzalanmış ve bu antlaşma 
BMM'nin 1 Aralık 1928 tarihli celsesinde iki küçük kayıtla tasdik edilmiştir. 

Lozan'ın 54. maddesi, hazine bonolarının 10 yılda ödenmesini öngörmekte iken, yapılan 
bu sözleşmede bu süre 20 yıla çıkarılmıştır. 

Lozan'ın 55. maddesinde, 46. maddede belirtilen borçların 20 yılda ödenmesi öngörül
müş iken, bu antlaşmada bu süre de 30 yıla çıkarılmıştır. (52) 

Antlaşmanın getirdiQI bu avantajlar yanında, borç ödeme akçısının borç sözleşmelerinde 
yazılı dövizler üzerinden olacaOı ve Meclis tarafından da bunların en yüksek oranının seçileceQi 
hükmü Türkiye için gerçekten aQ ı r bir şart olarak kabul edilmişti. (53) 

5. Paris'te Düyun-u Umumiye Meclisi ile Türkiye Arasında imzalanan 
13.6.1928 Tarihli Sözleşme 

Hamillerle aktedilen sözleşmeye ek olarak aynı zamanda yani 13.6.1928 tarihinde Eski 
Osmanlı Düyun-u Umumiye Meclisi ile de bir sözleşme imzalanmıştı r. Bunu T.C. Hükümeti namı
na Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey ve Düyun-u Umumiye Meclisi namına M. Des Closieres 
imza etmişlerdir. Bu sözleşme sekiz maddeden ibaretti. Özetleyecek olursak; 

Madde: 1- Düyun-u Umumiye Meclisi Merkezinin, hamiller ile yapı lan sözleşmeye dayalı 

olarak Paris'e nakli, bu sözleşmenin yürürlü()e girmesinden 1 yıl sonra (yürürlük tarihi 15.5.1 929 
oldu~una göre, 15.5.1930'da) icra edilecektir. Hükümet bu nakil için Meclise nakit olarak 5.000 

Sterlin tahsil edecektir. 
Madde: 2- Meclisin bütün memuriyetlerinin Türkiye'ye devri tasdik olunmuştur. Fakat 

Meclis, bu memuriyetlerin alacak ve borçlarıyla ilgisini kesecektir. Yine Meclis, Türkiye'deki bütün 
gayrı menkul emvalini de Türkiye'ye verecektir. Gelir tahsilatına ilişkin defterleri, hesap _kayıtlarını, 

sözleşmenin yürürlOQe girmesinden itibaren 3 ay içinde Hükümete talep üzerine teslim edecektir. 
Madde: 3- Meclis, muhtelif kilometre teminatı olarak tahsis edilmiş bulunan 2.981 .404 lira 

miktarlı meblaQı emaneten saklayacak, bu paraları, ilgili demiryolu şirketleri ile hükümet arasında 
yapılacak sözleşmelere dayalı olarak ilgili tarafa verecektir. 

Madde: 7- Hükümetle Meclis arasında bu anlaşmaya dayalı ihtilaf çıktıQı takdirde bu ihti
laflar, 13 Haziran 1928 tarihli sözleşmede öngörülen tahkim metoduyla çpzümlenecektlr. 

Madde: 8- Bu özleşme, 13.6.1928 tarihli sözleşmenin mütemmimi olduQundan, sözkonu
su sözleşme ile yanı zamanda ve aynı biçimde kabul ve icra edllecektir. (54) 

6. Antlaşmaların Meclls'te Görüşülmesi ve Onaylanması: 

Düyun-u Umumiye'ye ilişkin Antlaşma ve eski olan Düyun-u Umumiye MecJisi'nin Paris'e 
taşınmasına ilişkin antlaşmalar, TBMM'ni 1.12.1028 tarihli ictima ı nda uzun tartışmalardan sonra 
kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Bütçe encümeni bu görüşmelerde Antlaşmaların aynen kabulünü istemişler, 
ancak bazı milletvekilleri antlaşmalara çeşitli konularda itiraz getirmişlerdi. Konuşanlardan o za
manki Maliye Vekili Saraçogıu Şükrü Bey antlaşma için şunları söylüyordu: 

52. Yeniay, A.g.e. , s.: 134; Kömılrcan, A.g.e., s.: 124. Antlaşma metni için bkz.: Düstur, 111. Tertip, c.: 10, s.: 79-171, Baş· 
vekalet Mat., Ank., 1934. 

53. Yeniay, A.g.e., s.: 135-139; Kömürcan, A.g.e., s.: 124-130. 
54. Yenlay, A.g.e, s.: 153-154. Antlaşmanın metni için bkz.: Düstur, 111. Tertip, c.: 10, s. 171-175, Başvekalet Mat, Ank., 

1934. Ayrıca tıkz.: Bilge, A. Fuat ve Arkadaşları: O/ayfarfa Türk Dış Politikası, s. 94, Ank., 1969. 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MAL.iYE VEKiLi)- "istiklal mücadelesi günlerindenberi ma
zinin mirası olan çok meseleleri bugüne kadar Cumhuriyet Hükümeti bir bir halletmeğe muvaffak 
olmuştur. Bugün de yine mazinin bize bıraktığı en büyük mesleklerden birini teşkil eden harici 
borçlar meselesinin hukuki vaziyetini ve tediye şekil ve miktarlarını tespit eden mukavelename ve 
merbutları heyeti celilenin nazarı tetkik ve tasvibine arz ediliyor. 

Harici ilk borç Kırım Muharebesinde aktedilmiştir. Tarihimizde Tanzimatı Hayriye namile 

tanınan ıslahat vesairenin ve fsrafatın tahmil ettiği mesarifl ve muharebenin açtığı külfetleri karşı
layabilmek için yapılacak ilk harici iskikraz, 4 Ağustos 1854 tarihinde olmuştur. Bir kere günlük ihti
yaçlar için ve istihlak için açılan bu istikraz yolu mali zihniyetimiz henüz ne olduğu malum olmadığı 
cihetle derhal tevali ve teselsül başlamış ve 1855, 1858, 1860 ilahiri istikrazları bir biri ardına akt 
olunmuştur. 

Irk istikraz tarihinden itibaren 20 sene içinde yapılan 14 istikraz az bir zaman geçmeden 
ve ihraç edilen ve mütemadiyen kıymetleri sıfıra doğru koşan kavaimi makdiye devleti öyle bir va
ziyeti maliye içinse koymuştur ki yalnız düyunu hariciyenin tediyesi matlup faizleri için yeni istikraz 
aktinden başka çare kalmamıştır. Çünkü o tarihte hakiki varidatı 17 milyonu tecavüz etmeyen dev
let 13 milyon altın faiz tesviyesine mecbur kalmıştır. 

1875 senesi içinde devletin istikrazlardan mütevellit mali vaziyeti şu idi: Devlet o vakte 
kadar takriben 5 milyar 400 bin Frank yani 240 milyon lira borçlanmıştır. Buna mukabil dahili para 
3 Milyar Frank idi. Bu, alınan meblağın mühim bir kısmı komisyon, ücret, masraf ve saire diye 

ödenmiş olduğu nazarı dikkate alınacak olursa görülür ki hakikatta 250 milyon liraya yakın borç
lanmış, olan devlet ancak bunun yarısını eline geçirilmiştir. Çok fena vaziyeti maliye içinde Bosna
Hersek isyanları ve diOer yerlerdeki müşkilat devleti tatili tediyata mecbur etmiş ve fakat Osmanlı

Rus harbinin akabinde Berlin'de toplanan diplomatlar hazırladıkları muadeye hamiller için dahi bir 
takım kuyud ve hukuk dercetmeOe hazırlanmış ve teklif edilmiş olduOunu gören devlet ~orçlar me
selesinin beynelminel bir vesikaya raptından içtinaoen Osmanlı Bankasını ve Galata Bankalarını 
toplayarak onlarla borç meselesini bir itllafa raptetmiş ve bu itilafdan 1876 tarihinde rüsumu sitte 
idaresi namı ile tevsim edilen idare vücut bulmuştur. Bu idareye tuz tütün balık ve sayd müskirat 
damga ve ipek öşrünün cibayet ve alacaklılara tevzi vazifesi verilmiştir.Ara-yerden yüz-eııı---oçe-m-

raç fiyatlı 125 milyon franklık istikraz yapılmış ve buna Mısır vergisi karşılık gösterilmiştir. 
Bir sene sonra Babı Ali Avrupadaki sefirleri vasıtasiyle düyunu hariciye hamillerinin mü

messilleriyle yani lngiliz, Felemenk; Fransız, Avusturya, Alman ve ltalyan dayinler tarafından tayin 

edilen vekilleri lstanbul'a davet ederek uzun müzakerelerden sonra takriben ikiyüz elli milyon liralık 
borcun takriben 125 milyona tenzili ve miktarı faiz dahi atiyen varidatı muhassaranın terakki ve te
zayüdü nispetinde tedricen yüzde beşe çıkarılmak üzere yüzde bire tenzil ve Galata Bankalariyle 
Osmanlı Bankasına verilmiş olan rüsumu sittenin tahsil idare ve tevzii itilafn-ameye raptedilmiş ve 
1299 senesi muharreminde kararnamesi çıktıOı için mezkur 1881 tarihli itilafa Muharrem Kararna
mesi namı verilmiştir. 

Muharrem kararnamesiyle duyunu umumiye idaresine tevdi edilen varidat: 
1. Harici varidat: 
Bulgaristan eyaleti vergisi, şarkı Rumeli vergisi, Borçlardan Sırbistan, Yunanistan, Kara-

daO devletlerine isabet eden hisse, Kıbrıs Adası varidat fazlası. 
2. Dahili varidat. 
Auüsumu sitte idaresine verilenlerin ipek aşarı, tömbeki rüsumu ilave edilmiştir. 

3. Müstakbel varidat. 
Muharrem kararnamesi mucibince Düyunu umumiye varidatının beşte dörtü borçların fai

zine bir de resülmallerin iflasına tahsis edilmiştir. Bu vaziyet 1903 tarihine kadar devam etti. 
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Bu tarihte muhtelif faiz ve eşkal altında bulunan borçlar tevhit edilerek bugünkü duyunu 
muvahhedeye vücut verildi ve bütün borçlara muayyen bir meblaQ tahsis edildi. 

1913'ten harbi umumiye duhul tarihi olan 1914 tarihine kadar da Osmanlı Devleti borçlan 
Balkan harbini ve bütçe açıklarına karşılık olmak üzere hazine tahvilat ve muhtelif müesselerden 
alınan avanslarla mütemadiyen tezyit edilmiştir. 

Harbi umumiye girmeden mukaddem Meşrutiyet hükümetleri muhtelif müessesat ve ban
kalardan mühim miktarda avanslar almış ve bunların 1913 senesindeki tediye edilmesi lazım ge
len yekün dokuz buçuk milyon liraya baliQ olmuştur. Bankalar ve müessesat bu avanstan verdikle
ri zaman, mukavelelerini tecdit ve temdit ve yeni imtiyazlar istihsal etmişlerdir. 

Osmanlı devleti bu avanslardan mada, fenerler ve tütün rejisi imtiyazlarını tecdit ederken 
ehemniyetll avanslar da almıştır. Birincinin faizi yüzde 7 ikincisine lzmir Vilayeti aşarı teminat gös

terilmiştir. 

1991, 1912, 1913 senelerinde Osmanlı Bankası, Türkiye Milli Bankası ve Perye Bankası 
vasatısiyle hazine tahvilleri ihraç olunmuştur. Bütün bunlar için ewela Düyunu umumiyedeki vari
dat fazlasından hükümete intikal edecek olan kısmı karşılık gösterilmiştir. Bunlar kafi gelmediQin
den gümrük varidatına vaziyet edilmiştir. Bunlardan maada, BaQdat demiryolu birinci tertip istikra
zına karşılık gösterilen yerlerin aşarı, Bursa, Ankara, lzmit, Aydın hanedana ait olan emval 1 aşa
rı, Ankara Vilayetlerinin a0nam resimleri, merbut bedeli askeri ve en nihayet arazi vergisi, birer 
terhin ve idareleri Düyunu umumiyeye tevdi edilmek suretiyle bütün maliye Düyunu umumiye ida
resine intikal eylemiştir. Böylece Düyunu Umumiyeye tevdi edilen varidatın yekünü 16.5 milyonu 
tecavüz etmiştir. Görülüyor ki Cumhuriyet hükümetlerine tekaddüm eden hükümetler, varidat men

balarımızı ve onların idarelerini birer birer Düyunu umumiyeye teslim etmek suretiyle adeta Maliye 
vakeletini bildiQiniz maruf binaya nakl için bir vaziyete geçmiştir. Memleket bu noktadan tesellüm 
eden Cumhuriyet, mazinin bütün pürüzlerini temizlediQi gibi, şu mukavelenameyi takdim_ etmek su
retiyle me111fekete olan borçlarından mühim birini daha ifa etmiş kanaatındadır. 

Cumhuriyet hükümetini, bu mukaveleye gösteren ilk müzakere Lozan'da başlamıştır. Lo
zan'da heyeti murahhasımız ewela Düyunu umumiye mevzuatını bir meselei dahiliye addederek 
ve noktai nazarıdı diQer taraflara kabul ettirerek Düyunu şeklinde Lozan- ·muahedesine·tevdiine·· 
mani olmuştur. 

Saniyen, Harbiumumide veya daha evvelleri, Osmanlı lmparatorıugundan arazi, alan 
devletlere hisse tefrik ettirmiştir. Salisen, tefrik olunan hisseler için hiç bir mesuliyetimiz olmadıgını 

kabul ettirmiştir. Rabian, Türk Devletine isabet eden Düyunu tefrik etmek ve diQerlerinden ayrı tah
vilata rapt etmek esasını kabul ettirmiştir. Hamisen, dlQer devletlere isabet edecek miktarlar sag

lam esaslara rapt olunmuştur. 
Daha sonra, Paris'te hamiller mümessilleriyle murahhaslarımız karşı karşıya gelerek he

yeti celilelerine tevdi edilen mukavele ve iltifatnameyi imza etmişlerdi. Bu mukavelanameye naza
ran, Cumhuriyet Hükümetine Osmanlı-lmparatorıugundan üç çeşit deyin intikal eylemiştir. 

Uzun vadeli istikrazlar, hazine tahvilleri mütedahil taksitler uzun vadeli istikrazların hisset
memize isabet eden miktarı (82.456.337) liradır. Hazine tahvillerinden hissemize isabet eden mik
tarı (3.521.931) liradı r. Mütedahil taksitlerden hissemize isabet eden miktar (21.550.190) liradır. 

Hükümet tediyatın 1929 Haziranından ewel yapılamayacagını söylemiş ve bu nokta nazarını ka
bul ettirecek mukavelat o şekilde tadil ettirilmiştir. 

Bu mukavelatnameye göre bize isabet eden düyünun tediye nlsbeti şu şekilde olacaktır. 
ilk yedi sene zarfında yüzde 38, müteakip altı sene zarfında yüzde 48 müteakip beş se11e 

zarfında yüzde 58, müteakip iki sene zarfında yüzde 60, müteakip üç sene zarfında yüzde 98. 
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Bu mukaveleye nazaran borçlarımız karşılıklıdır ve karşılıkları lstanbul ve Samsun güm
rükleri hasılatıdır. Düyunu umumiye meclisi, memleketimizi terkedecek Paris'e gidecek ve orada 
iki meclisli bir teşekkül haline geçecektir. lstanbul'da gümrük idaresinin vereceQi cedvellerin ve va
ridata gayri tabii bir sukut görüldüğü takdirde bunun esbabını araştıran bir ajan bulunacaktır. 

Türk parasını ecnebi parasına tahvil hakkı münhasıran Türk devletinindir. Hamillerle Tür

kiye Cumhuriyeti arasında yegane rabıtal hukukiye nazarı tasvibinize arzedilen bu mukaveleden 
ibarettir ki ne şu ve bahde istinat ne de düyunu umumiyenin sabık mevzuatına temas ettirilmiştir. 

Bunlardan sureti mahsusada içtinap olunmuştur. Vaktiyle devletin hemen tekmil varidatını 
rehin alarak almış ve bunları bilfiil idare ve clbayet eylemiş bir idareye mukabil müşahit vazifesiyle 
mükellef bir ajandan başka hududumuz içinde bir mevcudiyeti kalmamıştır. 

Borçlarımızın muhtelif senelerdeki tesviye nispetleri harp zamanında aynı safta yan yana 
harp etmiş devletler arasında harp münasebetiyle tahaddüs eden borçlar hakkındaki ihtilaflar ve 
müzakereler nazarı dikkate alınırsa belki ağır görülebilir. Bu tediye nisbetlerini kabul ederken dev
letimizin hayati ve inkişaf haklarını daima göz önünde bulundurarak tahammül edebileceğimizi 
tahmin ettiğimiz rakamları kabul ettik. Öyle ümit ediyoruz ki tahmin ettiQimiz inkişaflar birer birer 
emrivaki olacak ve bu ağır yükü hiç bir sarsıntıya meydan vermeden taşımak imkanını bize bahş 

edecektir." 
Saraçoğlu Şükrü Beyin konuşması Düyun-u Umumiye tarihinin bir özeti gibidir. Lozan'da 

Türkiye'yi 3. murahhas olarak temsil eden ve Maliye ile ilgili meselelerde komisyon başkanlıQı ya
pan Trabzon mesubu Hasan (Saka) bey ise Meclis görüşmelerinde şunları söylüyordu: 

HASAN BEY (TRABZON}- "Meclisi alinin tasdikine arzedilmiş olan kuponlar itilafnamesi 
Lozan muahedeyi sulhlyesiyle henüz muallakta kalan yegane mühim meseledir. Mebdedenberi 
müdafaa olarak tuttu~umuz mebdei hareket olarak ittihaz ettiğimiz bizim hissemizin bu günkü va
saiti mübadelemizle, evrakı nakdiyemizle ödenmesi tezi hukuken kuwetli esasta istinat etmediği 
maalesef müşahade edilmiştir. 

Esasen hukukiyeye, mukavelenin ihtiva etti~i kuyut ve şeriata nazaran bu günkü deyimi
mizin bu günkü evrak naktiye ile kabiliyeti tediyeyi temin edemeyince yegane yapılacak hattı hare-
ket bir anlaşma ve uzlaşma tariki idi. · · -- - · - ---- - ·· · ·-· - - - -

Düyunu umumiye müesseseninin vaziyeti, haddi asgarisine indirilmiş bulunuyor. Filhakika 

Harblumumi içinde dahi Osmanlı lmparatorlu~unun içinde müstakil bir imparatorluk bir hakimiyeti 
maliye idame eden bu müessese bu mukavele mevkii meriyete girdikten sonra Muharrem karar
namesiyle haiz olduğu hukuk ve selahiyetlerden tamamen tecerrüt ederek ve memleketimizde de 
ikamet etmeyerek medyun bulunduğu memleket yerine bu defa hamilerin, dayinlerin bulunmuş ol
duğu memlekete intikal etmiş bulunuyor ve bu suretle hakimiyeti milliyenin başkaca şekli tecellisi 
olan memur tayin etmek, teşkilat yapmak vergi cihayet etmek vergi tarh etmek kuyut ve şurut, ha

kimiyet ve idarei istimal etmektedir ki eski kapitülasyonlardan bendenizce daha a~ır bir şeraitte 
bulunan bu mukavele ile tamamen ortadan kalkmış bulunuyor. Çok şayan temennidir ki bu mües
sese büsbütün yok olsun ve hamiler do~rudan do~ruya kuponlarını gelip bizim kişilerimize, hazinei 

Maliyemize, veznelerimize, milli bankalarımıza ibraz ederek alacaklarını alsınlar ve gitsinler fakat 
mazide mevcut bir vaziyetin, bir vaziyeti hukukiyenin böyle sıfıra indirilmesi nihayet bir müzakei si
yasiye cüzi bir anlaşma mecburiyeti herhalde hakimiyet ve serbestii hareket noktai salahiyetlerini 
katiyen haleldar ve tahdit etmeyecek gayet hafif bir mevcudiyeti suriye şekline indirilmesini bende
niz şayanı kabul görüyorum. 

Bunların eski rehinleri tamamen iptal ve ilga edilmiş olmakla beraber rehinli deyin vaziy~
tini muhafaza etmesinde yine bizim herhalde hakimiyet ve istiklalimizin mebdei olan Lozan mua
hedei sulhiyesiyle kabul edilmiş bir esas oldu~u için hissemize isabet eden düyunun tesviyesi esa-



164 

sına mutaallik olarak bir rehin göstermiş olmaktan tamamen feragat etmek hükümetimiz için tahtı 
imkanda olmadığını nazarı itibara almak lazım gelir. Bu kadarcık kaydi maliye beynelminel mevcut 
münasebeti maliyenin bu günkü serbest cereyanlarını dahi tetkik edecek olursanız mazur görece
ğinizi zan ederim. 

Hiç şüphe yok kl çok iyi olduğuna kail olduğum bu mukavelenin neticesi serveti umumiye
si pek yüksek olmayan memleketimizin sırtına senevi ilk devrede 18-20 milyon lira para yüklenme
si demektir ve bu borçlarımızın hamiller ekseriyeti azimesi itibariyle, ecnebi hamilleri olduğu için 
memleketin beynelmilel muvazenei iktisadiye ve hesabiyesi aleyhine ahzi mevki edecek olan bü

yük bir rakamdır. Eğer bu mecburiyet, bu taahhüt bu mukavele ile yapılmış olsaydı şayanı tenkit 
idi. Fakat bu taahhüt bu itilafnameden değil, başka mecburiyetlerden, başka zaruretlerden doğ
muş şeylerdir. Hiç şüphe yok ki mem!etimizin muvazemei hesabiyesi, bugün elde edebileceğimiz 
arkamla, açıklar kapatılmaktadır. Yani açıklı bir muvazenei hesabiyemiz vardı. 

Bittabi bu senevi 18 milyon veyahut daha az veya daha çok paranın açıklı muvazenei he
sabiyeye ilave edilmesi, netice itibari ile paramız üzerinde menfi bir tesir icra edecek bir mahiyette
dir. Bu gün Türk evrakı nakdiyesinin kıymeti henüz fiilen dahi kesbi istikrar etmiş değildir. Aldığ ı

mız yükün üzerine icra edeceği menfi tesirin derecesini müdrikiz. 
"200" milyon lira varidatı olan bir memleket belki yüzde onunu Düyunu umumiyesine ve

rebilir. Fakat "2" milyar bütçesi olan bir hükümetin Düyunu umumiye hissesi yüzde "1 O" değil yüz
de 30, 40 olabilir. Ve şarj itibariyle bizden çok olabilir. Vaziyetimiz zan edildiği gibi hafif değildir. 
Saniyen Düyunu umumiyenin varidatı umumiyeye nispeti teslrat itibaniyle belki hafif olabilir. E{ıer 

o düyun, düyunu dahiliyeden madut ise, kupon hamilleri tebaadan ise, onların serveti, serveti milli
yeye dahil ise o vakit neticei iktisadiye hafif olabilr. Maalesef hamillerimizin ekseriyeti azimesi baş
ka milletlere mensup erbabı servetten olması dolayısıyla bizim %8 derecesinde zahiren hafif gör
düğümüz nispet serveti milliyeyi daima harice çıkarmağa saik bir istikamet takip ettiği v~ muvaze
nei iktisadiyemizi de bu suretle menfi bir teşir icra ettiği için ehemmiyeti haizdir. Arz ettiğim bu 
mahzurlara rağmen mukavelenin bu mesele hakkında alınması tahtı imkanda gördüğüm randıma
nı tamamen aldığına kani olduğum cihetle rica ederim." 

Antlaşmaya menfii tavır takınanlardarrDenizli mebusu Mazhar Müfit Bey, ·borçlar mesele•· 
sinin bir maddi, bir de manevi cephesinin olduğunu, manevi açıdan Türkiye'nin bu borçları ödeme
sine gönlünün razı atmadığını, çünkü osmanlı Devleti'nin yıkılmış külleri üstünde küçücük bir coğ
rafi alana kurulan bu yeni devletin Osmanlı borçlarını kabul etmemesi gerektiğini, Avrupa'nın yıktı

ğı Anadolu için tamirat parası vermeden borçları istediğini belirterek şunları söylemiştir: 

MAZHAR MÜFiT BEY (DENiZLi)- "Maalesef ben meseleyi o kadar pembe görmüyorum. 
Tamamen Osmanlı imparatorluğuna ait olan ve cümlemizin malümu olduğu veçhile müvellidl ser
vet olmak üzere değil zevkü sefaya, safahata sarf edilmiş olan bu milyonlara varan borcun ne su

retle tediye edeceğimize dair elimize gelen nazari dikkatinize arz olunan bu mukavaleye ve lahika
sı çok ağırdır. Bilemem ki bu ağır yükü bu memleket, bu milat nasıl iktiham edecektir. 

Bu borca bizim tevasürümüz lazım geliyormuş. Acaba bize miras olarak ebniyesi varidatı 
hayvanatı ve sairesi ile bir çifttik mi kaldı. Belki yanmış, yıkılmış, işçileri boğazlanmış, hatta toprağı 
zapt edilmiş, varisleri kovulmuş böyle bir vaziyet hadis olmuştu. 

Biz canımızı feda edelim, kanımızı akıtalım, o yerleri karış karış alalım fazla olarak tahrip 
edilen bu yerler için mağlup tarafından Avrupanın diğer galipleri olduğu gibi "1 O" para bile verilme
sin. Sonra sen get imparatorluğun yüzlerce milyon borcunu ver. 

Bana tamirat için on para vermediniz ki benden almak istiyorsunuz. Avrupada böyle ,:ni 
olur? Fransa borçlarını vermek için Almanyadan tamirat parasını alayım da vereyim. Aynı teraneyi 
lngiltere de Amerika'ya söylüyor. 
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Bize gelince anlaşılıyor ki garp sermayedarları, sen efem içinde çalış, bütün mahsulunu 

ben zevku safa içinde yiyeceQim diyor. 
Garp kapitalistlerinin bu zihniyeti, dikkat buyurulursa, bir istismar konusu hissedilen bu 

mukaveleyi, karşılarında eski Osmanlı lmparatorlu0u var suretiyle söylemek, anlatmak istiyorlar. 

Onların o istismar politikası karşılarında kani olacak hükümet yoktur. 

Mukavelede görüyoruz ki Düyunu umumiyenin merkezi, rengi, şekli deQişiyor. Cibayate 

mahal yok ki. Biz ona rehin gösteriyoruz. işte sana lstanbul gümr0Qü, Galata gümrü~ü ve bilmem 

kaç sene sonra Samsun gümrüQü. Rehin gösteriyor amma memur tayin etmiyor ve Ajan namile bir 

mürakıp intihap ediyorki zannederim ki katidir. 

Ajan denilen mürakip varidatta bir tabiilik görmezse, daha doğrusu istediği zaman gerek 

kendisi gerek vekili rüsumatın kasasını, sicilini tetkike selahiyetlardır. 

Bu acaba bizim Hükümeti maliyemizin bir cüzünü kaybetmek demek değil midir? 
istiklali malimizin temamii icrasına mümanaat değildir? Bendenizce milyonlardan ziyade 

maliyeye müdahale itibariyle böyle bir mürakip tayini daha muzurdur. Bu nasıl hafif görülüyor? 
Vaziyetimiz Romanya ile nispet ediliyor: Rica ediyorum Romanya bizim gibi midir? 

Kablelharp Romanyanın 6 milyon nüfusu varken badelharp 16 milyona balig olmuştur. 

Memleketler almıştır. Biz onunla mukayese edilebilir miyiz? Saniyen deniyor ki faiz ciheti ile bu se

ne yüzde 38 veriyoruz. 

Esbabı mucibe mazbatasında gayet sarih olarak yazılıyor. 1870 istikrazına yüzde 3 faiz 

ve mühim miktarda ikramiye verdi0imiz halde ihraç fiyatı nedir bilmiyor musunuz? 32. Yani 100 
frankı 32 franka sattığımız halde yüzde 38 faiz veriyoruz. Bunun neresi hafiftir? 

Düyun-u umumiyeyi iyi bir tasfiyeye tabi tutmak mecburiyetindeyiz. Tasfiye etmek istiyo

ruz. Fakat bu tasfiyenin şekli nedir. 
Tam bir tasfiye olmak için hesabını tamamen görmek lazımdır. Bu hesabat niçir:ı görülmü

yor? 

Birde Bankı Osmani mes'elesi var. Mukavele mucibince gümrük hasılatından her ikisini 

Bankı Osmaniye bırakacağız. 

Tabii taksit zamanı geldi0I zaman 18-20 milyon lira orada içtima· edecektir ve buna muka

bil Banka da bize yüzde 2 faiz verecektir. Güzel fakat hükümetin Osmanlı Bankası ile olan hesabı 

carisine mukabil hükümetten yüzde 6 alıyor. Demek cüzi bir sermaye ile iş gören bu banka birden 

15 milyon olsun ve bize yüzde 2 faiz versin istedi0i gibi oynasın, kazansın. Ve sonra bize yüzde 6 
ile para versin. 

Bu Bankı Osmanfnin müddeti birerse di0er bir banka kaim olabilir. 

Bizim milli bankalarımız yok mudur? Bu 15 milyon liradan istifadeyi milli bankalarınıza 

vermiyoruz da neden Osmanlı Bankasına veriyoruz? Neden Bankı Osmani ihya oluyor. 

Vakıa borç kabul etmek, tekabbül etmek, dürüst ve samimi hareket etmek şayanı takdir

dir. 

Menfaatlar karşısında hak ve adle riaayetkar olmayı tememni edecek kadar safdil de0i-

Fakat Avrupa Sermayedarında menfaatleri için milletlerin bo0azına basarak kanını em

meye müsaade edecek kadar da hiç şüphesiz müsaadekar de0ilim." 

Yine aleyhte konuşanlardan Gaziantep mebusu Ahmet Remzi Bey, ödemelerin tediye ak

çası konusunda itirazlar getirmiş, Lozan Antlaşmasında tediye akçası beiirtilmedi0i halde, bu ant

laşmalarla tediye akçasının Türkiye aleyhine lngiliz Sterlini yahut bu derecede bir para olarak ka

bulünün Türkiye'nin aleyhine oldu0unu, çünkü bu yolla borçların arttı0ını belirtmiş, daha sonra söz 

alan Aydın Mebusu Mazhar bey de çeşitli eleştiriler getirmiş, söz alan Sinop Mebusu Yusuf Kemal 
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(Tengirşenk) Bey ise şunları söylemiştir: 

YUSUF KEMAL BEY (SiNOP)- "En tabii görünecek şey itilafnameyi reddedelim sözüdür. 
Çünkü şartlarının hafif olmadıQına, çünkü millete yüklettiQi yükün çok aQır olduQuna kaniiz. Fakat 
bütün heyecanlarımızın içinde ve bütün bu aQır yükü millete tahmil etmemek için vicdanlarımızdan 
kopan kuwetli sadaya karşı başka bir şey daha duymuyor muyuz? Yapılan bu itilafnameyi kabul 
için acaba bir mecburiyet yok mudur? Tarihe bakacak olursak Lozan muahedesini görürüz. Lozan 
muahedesesinin ahkamı maliyeye dair ikinci kısmın birinci faslı baştan başa bu meseleden bahse
der. Birçok fedakarlıkla kabul ettiQimiz gibi bunu da kabul edecektik ve ettik. iş buradan başlar. 
Yani borç aQırdır veremeyiz sözünü söyleyemeyiz. Borcu vereceQiz. Bu borcu nasıl vereceQiz? 

Şekli parası nasıl olacak, alacaklılarımız hayır altın vereceksiniz dediler. Niçin? Çünkü is
tikraz mukaveleleri lngiliz altını üzerine yazılmıştır. Frank üzerine yazılmıştır, dediler. Mücadele 
buradan başladı şimdi arkadaşlar bu mücadelede kazandık mı kayıp ettik mi? KaQıt vermeye mu
vaffak olabildik mi? Olamıyaca9ımız aşikardır altın mı veriyoruz hayır onu da vermiyoruz bu muka
velenin birinci sıfatı bu iki şeyin arasında bir çarei hal bulmaktır ve onu bulmuştur. Lozanda bu za
mana kadar cereyan eden müzakeratta heyeti murahhasamız acaba hiç bir şey kazanmamış mı
dır? 

Onları neye görmüyoruz? Bir defa borcun itibari resumal borcun tahvil adedi üzerine tak
simi esası kabul edilmiştir. Bu büyük bir kuwettir, çünkü tahvil adedi üzerine kabul edilmeyipte pa
ra miktarı üzerine kabul edilmiş olsaydı biz mürettebatı seneviyeyi tamamen her vakit oldu{ıu gibi 
verecek, tahviller öteden beride eskimiş yanmış olsa bile onların faizlerinden istifade edemiyecek
tik. Bu gün tahviller sayılacak, ne kadar borcumuz olduQu tebeyyün edecektir. Ondan sonra kalan 
tahvilleri verince borcumuzdan kurtulacaQız." 

Bütün bu eleştiri lere Maliye Bakanı Saraco{ılu Şükrü Bey, antlaşmayı savunarak cevap 
vermiş; 

Bütün bu münakaşalardan sonra antlaşmalar; "Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Düyun-u 
Umumiyesi hamilleri namına hareket eden zevat arasında tanzim ve imza olunan 13.6.1928 tarihli 
mukavelename ile bu mukavelenameye lahika olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Dü
yun-u Umumiye Meclisi idaresi arasında, tanzim ve imza kılınan 13.6.1928 itilafnamesinin tasdiki
ne dair Kanun• adı verilen 1.12.1928 kabul tarihli ve 1367 sayılı kanunla kabul edilmiştir. (55) 

7. 13.6.1928 Tarihli Antlaşmanın Uygulanma Dönemi: 

"Eski Osmanlı lmparatorluQu %5 faizli 1928 hazine bonolarının konsolidasyon tahvilleri," 
adı altında sözleşme gere~ince, eski hazine bonoları yeni çıkarılacak Konsolide tahvilleri ile, ol
dukça uzun hesaplar ve deQişik esaslar üzerinden de0iştirilecekti. Bunlar, 12.8.1929'dan itibaren 
çıkarılmaya ve eski bonolarla de{ıiştirilmeye başlanmıştır. Sözleşmedeki cetvelde; bütün borçlu 
devletler için çıkarılacak bonoların sayısı Lozan Antlaşması'nın yürürlük tarihi olan 6.8.1924 tari
hindeki durumuna göre yapılan hesaplarla 217.543 olarak belirtilmiş ve bunların toplam anapara
larının da 4.785.946 TL olarak gösterilmişti. Fakat ltalya, Irak ve Filistin'i, borç hisselerini toptan 
ödemeleri nedeniyle onlar hesabına bono çıkarılamadıQından, çıkarılacak bono sayısı 199.848'e 
düşmüştü. Bunların faizi 5, itfa müddeti 20 yıl idi. 

Osmanlı borcunun tedahülde kalmış taksitlerini temsil eden bonolar (kısa adı "mütedahil
ler bonolarıu) sözleşme gere{ıince, birikmiş faizlerin tasfiyesine mahsus olmak üzere, bu ad altında 

55. DQstur, 111. Tertip, c.: 10, s.: 78, Başvekalet Mat., lst.. 1934; Kanunun Resmi Gazete'de neşir ve ilanı 15 Aralık 1928 
tarih, 1066 sayılı Resmi Gazete'dedir. Mecliste-yapılan gôrüşmeler için bkz.: Zabıt Ceridesi, c.: V, s.: 54-80; c.: VI, s.: 
7-36. 
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ve 30 yılda eşit taksitlerle ödenecek bonolar çıkarılmasına, 25.11.1929'da başlanmıştır. Sözleş

mede bu bonoların, bütün borçlu devletlerin, 6.8.1924 durumuna göre hisseleri hesaplanarak, tes

pit edilen sayısı i .076. 754 idi. Bunların anaparaları toplamı da 30.506.432 TL. iken sonradan ya

pılan ödemeler ve borçlarını toptan veren ltalya, Irak ve Filistin için bono çıkarılmasına lüzum kal

maması yüzünden bu sayı bir miktar noksanı ile 1.023.476'ya düşmüştür. 

Sözleşme gereQinde hükümetin hissesi için Meclis, elindeki özel meblaQdan ayıracaQı 

paralarla, istikrazların birikmiş iki kuponu ile yeni konsolide Hazine bonolarının, vadeleri 

25.11.1928 ve 25.5.1929 olan ilk iki taksitini ve ikramiyeli Türk tahvillerini kur'ada çıkan amortileri

ni, 1929 haziranından önce ödeyecekti. Bu işlem aynen yürütülmüştür. Meclis, bu iki ödemeyi hü

kümet adına, 4.4.1929 ve 25.5.1929 tarihlerinde yapmıştır. (56) 
Hükümet, 25.11.1929'danitibaren, kupan ve amortismanların ödenmesi için, sözleşmede 

yazılı maktu yıllık taksiti Meclise ödemekle ödevli idi. Fakat ilkiki yıl için, Hükümet amortismanları 
ödemeyebilirdi. Hükümet bu hükme dayanarak, ilk mali yıl olan 1929'da (1.8.; 929-31.5.1930) yıllık 

taksitin amortismanları hariç kuponlar vaktinde ödenmiştir. 1929, 1930, 1931 ve 1932 yıllarında 

gerekli ödemeler yapılmıştır. 

31.5.1930'dan sonraki taksitlerin ödenmesi için de Hükümet hassasiyet gösteriyordu. Bu 

yılki taksitleri de yurt için kaynaklardan karşılamayı umuyordu. Fakat 1929 sonlarında Türkiye'de 

Dünya ekonomi buhranının etkisiyle bir kambiyo buhranı başgöstermiştl . 

1930 yılı başlarında ileride geniş biçimde değineceğimiz üzere yeni kambiyo mevzuatı 

uygulanmaya başlanırken, lstanbul'da yarısı Maliye Bakanlığına yarısı ise milli ve yabancı banka

lara ait bir "Bankalar Konsorsiyumu" kuruldu. Bu konsorsiyum, döviz piyasasını düzenleme ile 

ödevli idi. (57) 

Bu ekonomik buhran nedeniyle hükümet, ödemeleri aksatmaya başlamış, bu nedenle 

Düyun-u Umumiye Meclisi ille uzun yazışmalara girişmiş, ödemelerin inkarının düşünülr:,ediği, an

cak ekonomik buhran nedeniyle ödemeler aksadığı defalarca Meclis'e bildirilm iş, ancak bütün 

bunlar, 1933 yılında yapılan sözleşme ile yeniden çözüme kavuşturulabilmiştir. 22.4.1933 yılında 
yapılan yeni sözleşme ile, Düyun-u Umumiye-i Osmaniye yeni bir statüye kavuşturulmuştur. 

Bu bahiste değinmek istediğimiz son · konu, 13.6.1928 tarihli sözleşmelerde, Osmanlı 
Borcunun bölüştürülmesi konusundaki hesaplarda yanlışlık yapıldığı konusudur. 

Antlaşmayı imzalayan Ali Fethi (Okyar) da Lozan'da Cavit Bey'in taraftar olduğu gibi, Os

manlı Düyun-u Umumiyesinin altınla ödenmesi fikrine taraftardı. (58) 

Paris Antlaşması'na göre Türkiye 1912 öncesindeki Osmanlı Borçlarının %62,54'ünü, da

ha sonra alınan borçların ise %73,59'unu ödemeyi kabul etmekteydi. 

Antlaşma sonucu kabul edilen borç miktarı ana para olarak 82.456.337 olmak üzere, faiz

leriyle birlikte 107 .528.461 altın lira idi. 

Bu antlaşmada kabul edilen 82 milyon altın lira borcun hesaplanmasında yanlışlık yapıl

dığı, dünya buhranı sırasında yapılan ihbarlar neticesi anlaşılmıştır. Buhran sırasında, borç taksit

lerinin kesilmesi sırasında yapılan yeni müzakerelerde, bu ihbarlardan yararlanılarak borçlar daha 

da düşürülmüştür. 

Bu konuda iki ihbar yapılmıştır. Bu ihbarlardan birisi Zühtü Sabit (Bifimer) tarafından ya

pılandır. Bu hesaplama yanlışlı~ı. Düyun-u Umumiye'de uzun müddet yakından vazife almış ve 

56. Yeniay, A.g.e., s.: 158; Düstur, 111. Tertip, c.: 10, s.: 1456. 
57. Yeniay, A.g.e., s.: 159-160. . 
58. Bkz.; Us, asım: Gôrdüklerim, Duyduklanm, Duygularım, s.: 164-165, Vakit Mat., lst., 1964; Avcıoğlu, Doğan: Mi/il Kur

tuluş Tarihi (1838-1895), c.: 1, s.: 399. Tekin Y., lst., 1974; Küçük Yalçın: Türkiye Üzerine Tezler (1908-1998), c.l, s. 
107, 1st 1989. 



168 

alan kadar olmuş ihtiyar bir Avrupalının borçlar hesabının 35.000.000 altın liralık yanlışlık oldu0u
nu ve bunun faizi ile beraber 45.000.000 liralık bir meblaQa ulaştıQını bildirmesi ile ortaya çıkmış

tır. 

Zühtü Bey bu yanlışlıQın nereden geldiQini şöyle anlatmaktadır: "Anladım ki Bulgaristan 

Sırbistan ve diQer Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden ayrılarak istiklallerini ilan ettikleri sıra

da Muharrem Kararnamesi ile bu Balkan devletlerine tefrik olunacak hisse-i musibe tarholunurken 
Osmanlı devleti aleyhine 35 milyon altın liralık bir yanlışlık olmuştur ve bu yanlışlıQı faiizi de şimdi-
ye kadar işlemiştir." (59) · 

ikinci ihbar, Hüsnü HimmetoQlu tarafından yapılmıştır. Hatıratında ihbarının konusunu 

şöyle anlatmaktadır. 

•15 Nisan 1914 tarihi! mukavele ile Fransa'dan bir kısmı 22 milyon liradan ibaret olan is
tikrazın yeni yapılmış bir istikraz mahiyetinde olmadıQını ve bu paranın ltalya ve Balkan Harbi'nde 
alınan birçok avansların birleştirilip ödenmesinden yani bir tehvhid-i düyundan ibaret bulunduQunu 
binaenaleyh borçların devletlere taksimi yapılırken tarihe bakılarak yalnız 1. Dünya Harbi'nde Os

manlı lmparatorluQu'ndan arazi alan devletlere ait hisse ayrılmadıQını ve bunun hatalı olduQunu 
izah ettim.• (60) 

Bütün bunlar ibrettir! .. 

59. Bkz.: Bilimler, ZOhtü Sabit: Dôrt Milyonluk Dava, Tan Mat., lst., 1936. 
60. Hlmmetoğlu, HüsnO: Kurtuluş Savaşı'nda fstanbul ve Yardımları, c.: 1, s.: 12-13, [s1., 1925. (Tekeli, ilhan-Selim lıijn: 

1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin iktisadi Politika Arayış/an, s.: 44, ODTÜ Y., Ank., 1983'ten). 



V.BÖLÜM 

DÜNYA EKONOMiK BUNALIMI DÖNEMiNDE DÜYUN-U UMUMiYE 
(1929-1934) 

A.1929-1934 DÖNEMiNDE TÜRKIYE'NIN GENEL EKONOMi POLiTiKALAR!: 

1. Ekonomik Göstergeler: 

Yeni Türkiye Devleti, Ekonomik alanda yarı sömürge ekonomisi içine girmiş bulunan Os

manlı Ekonomik yapısını Lozan ve sonrasındaki politikalarıyla bertaraf ettikten sonra, kendi ku

rumlarını oluşturmaya çaba harcadı. Yabancıların ekonomik imtiyazlarına ve bunun etrafında olu

şan azınlık tüccarın ı n faaliyetlerine duyulan tepkilerle, aynen 1. Dünya Savaşı dönemindeki ittihat

çı yöneticilerin milli iktisat polit i kalarında olduğu gibi 1023 yı lı sonrası Cumhuriyet Türkiyesinde 

de "milli tüccar" o luşturma eğilimleri ağı r basmaktaydı. Bunun açı k izleri , lzmir iktisat Kongre

si'nde de görülmüştü . (1) 

1929 dönemine kadar geçen devre, tüccar sınıfın korunmasına ilişkin politikalar olarak 
sürdürülürken , 1929 ekonomik bunalım yıllarının getird i ği buhranlar, Türkiyeyi aynı zamanda bir 

ekonomik model aray ışına itmişti r. Bu çerçeve içinde Türkiye'deki ekonomik göstergelere bakmak-

ta yarar vardır. (2) · 

na göre; 

a. Milli Gelir: 
Cumhuriyet Dönemi Milli Gelirin Tahminleri konusunda çeşitli araştırmalar-yapılmıştır. Bu-

Çizelge: 15-TÜRKIYE'DEKI MiLLi GELiR TAHMiNLERi 

MiLLi GELiR 
GSMH 
1938 yılı üretici 

fiyatlarıyla 

1923 

633,1 

1924 

758,4 

{Milyon TL} 

1926 1927 

981,8 892,3 

1928 1929 

990,9. 1150, 1 

Kaynak: T. Bulutay-Yahya S. Tezel-N. Yıldırım: Türkiye Milli Geliri (1923-1948), Tablo

lar, AÜ SBF Y., Ank., 1974. 

1. Bkz.: Eldenm, Vedat: Osmanlı lmparatorlu~u'nun iktisadi Şartlan Hakkında Bir Tetkik, s.: 1n vd., T.lş Bank. Y., Ank., 
1970; Karamursal, Ziya : Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkik/ar, s.: 92 vd, TTK Y., Ank., 1989; Eld~m, Vedat •cı
han Harbinin ve istiklal Savaşı'nın Ekonomik Sorunları•, Türkiye iktisat Tarihi Semineri, s.: 373 vd. Hacettepe Oniv. Y., 
Ank., 1975. 

2. Bu çalışma dışında Milli Gelir tahminlerine ait başka çalışmalar da vardır. Örneğin bkz.: Yenal, Aysel: Türkiye'nin lk#
sad/ Gelişmesi, (1917-1960) s.: 25 vd. Basılmamış Doçentlik tezi (Bulutay va Arkadaşları: A.g.e. s.: 118'den); Türklyı 
Mil// Geliri, T.C. Ekonomi BakanlıQı, Konjoktür Servisi, sari: 1; no:7, Ank., 1'937. 
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Tabloda 1926-1927 döneminde, öteki yılların tersine bir düşüş mevcuttur. GSMH di~er 
yıllarda önemli artış gösterirken, 1927 yılı dünya para buhranı, Türkiye Ekonomisinede yansımış, 
gerileme gözlenmiştir. Aynı yıl yaşanan kıtlık ve tarımın mahsulun aztıgı, bu azalmanın di~er bir 
etkeni idi. (3) 

1929 yılı Türkiye'de ve dünyada büyük depresyondan sonraki son refah yılıdır. GSMH 
1929'da doruğa erişmiştir. Bu yılın kalkınma hızı yaklaşık %22'dir. 1929'da ABD'de kişi başına dü
şen GSMH 852 dolar Türkiye'de ise 71 dolardır. Kişi başına ortalama gelir, ABD'de Türkiyeye 
oranla 12 kat fazla idi. (4) 

b. Tarım: 
1925-1927 yılları arasında Türk tarımı üzerinde incelemeler yapan Zhurovsky (5) Türki

ye'de vaha tipi ziraatin egemen olduğunu söylemektedir. Vaha tipi tarım, Türkiye'de vadilerde, çu
kurlarda, alçak toprak tabakalarıyla örtülü yerlerde yapılmaktadır. O zamana göre yapılan tahmin
lerde, Türkiye'de ekilebilir toprak alanı ülke alanının %32'si olduğu halde, ekilen alan %4-5 civarın

dadır. 

1929'Iarda da ha l kın %80'i toprak ekonomisine baglıydı. Köylerin çoğunda elektrik, su ve
kanalizasyon bulunmamaktaydı. Ziraat saban ile yapılıyordu. Sun'i gübre kullanılmıyordu. Küçük 
sulama tesisleri azd ı . Çoğu köylerde yol yoktu. Küçük çiftçi ürettiğin i pazarlayamıyor, aracı ların 

sömürüsüne uğruyordu Tefecilerin eline düşen köylüler varlıklarını zor kurtarıyorlardı . Köylü içe 
kapanık ekonomik çarkta hayatın ı idameye çalışıyor, bir kıs ım köyler ağa hegamonyasında bulu
nuyordu. Hayat tarzı zati ekonomi biçimindeydi ve köylü ü rett iğ in i bir k ısmın ı kendi tüketiyordu. 
Toprakla geçinenlerin çoğunluğu ilaç ve giysi alabilecek iktisadi güce sahip değillerd i. 

Kentlerde yaşayanlar, geleneksel yap ı nedeniyle köylüyü hakir görmektelerdl. Köylü, bir 
sun'i anlayı şla , kaba, akılsız , anlay ışsız demekti. Bu nedenle "köylü gibi" terimi, bu anlayışı ifade 

ediyordu. Ancak yeni devletin politikası , köylüyü de canland ı rma ama~ına yönelikti. M.' Kemal bu 
nedenle "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, müstahsil olan köylüdür" demişti. (6) 

Aşar adı verilen lslam ve Osmanlı hukukundaki ôşr (onluk) vergisinin Şubat 1925'te kal
dırıldığını önceki bölümde belirtmiştik. (7) iltizam usulüyle toplandığt lçin, bu vergi halktan zulüm ······· ·· 
yoluyla toplanmaya başlanmış, mültezimler devlete verdikleri cüz'i miktardaki vergiye karşın, halk-
tan üretti0i hububatın yarısını bile almaya başlamışlardı. Esasen toplanan Aşar, devlet gelirinin 
önemli bir bölümü (%20'den fazla) teşkil etmekteydi. Ama batı ile bütünleşmeyi hedefleyen yeni 
yönetim, bu vergiyi kaldırmakta beis görmedi. 

Yol ve hayvanlar (aQnam, vergileri de köylü için aQır yük teşkil etmekteydi. Yol vergisi ya 
para ile veya bedenle çalışmak suretiyle ödenmekteydi. AQnam (hayvan) vergisi ise salgın hasta
lıklar veya fiyatın düştüğü dönemlerde halkı huzursuzluQa itiyordu. 1925 Şeyh Said, 1930 AQrı, 

1937 Tunceli isyanlarının kökenlerinde bu tür ekonomik sebeplerin aranması, olaya değişik vec
helerden bakmak açısından ilginç ipuçları verebilir. (8) 

3. Tekeli, ilhan-Salim ilkin: 1929 Dünya Buhranında Türkiys 'nln iktisai Politika Arayışları, s.: 36, ODTÜ Y ., Ank., 1983; 
Ergin, Feridun: •ı. Dünya Savaşı 'nda va Atatürk Döneminde Fiyatlar va Gelirler", Atatürk Araştırma Merkezi Derg., c.: 
ili, Kasım-1986, s.: 73, Ank .. 1986. 

4. Ergin, A.g.m., s.: 74. 
5. Zhurovsky: Türl<lye 'nin Zirai Bünyesi, Çev.: C. Kıpçak•H. Nouruzhan•S. Türkistanlı , Ank., 1951, Bu konuda yapılan ge

niş bir çalışma için bkz.: Kazgarı, Gülten: Tarım ve Gelişme , s.: 409 vd., 10 iktisat Fak., Y., isi., 19n. 
6. M. Kemal'ln Köy va l<öylü üzerine söyledikleri için bl<z.: Kocatürk, Utkan: Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, s.: 269-274, 

edebiyat Y ., Ank., 1971 . 
7. Kazıcı, Ziya: Osmanlılarda Vergi Sistem, s.: 32 vd., Şamil Y., lst., 19n, Güçer, Lütfi: XVI. ve XVII. Asırlarda Osmşııl 

imparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler, s.: 51-67, 10. iktisat Fak. Y .• 1st, 1964. 
8-. Geniş bilgi için bl<z.: Genelkurmay Be/galerinde Kürt isyan/an, c.: 1·111 . Yay: Kaynak Yayınları, c.: 1, s.: 113 ..-d., 1st, 

1992. 
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Tanm alanında birçok önleme başvuruldu. Ziraat Bankası, birbirine kefil olan küçük çiftçi
lere kredi kolaylıkları tanıdı. Faiz haddi %12'den %9'a indirildi. Kredi hacmi, 22 milyon liradan 100 
milyona yükseltildi. 1924'te Zirai Kredi birlikleri ve 1929'da Zirai Kooperatifler Kanunları çıkartıldı. 
Traktör kulanrmı teşvik edildi. Pulluk dağıtıldı . Nüm0ne fidanlıkları ve çiftlikleri kuruldu. Tarım me
murları ve öğretmenleri için kurslar tertip edildi. Daha sonra Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü 

açıldı. 

Hükümet, sınırlı imkanlarıyla, köylüyü ve çiftçiliği desteklemeye çalıştı. 1927 nüfus sayı

mına göre, Türkiye'de 40.000 köy vardı.ihtiyaçların büyüklüğü yanında, yardımlar damla gibi kal
maktaydı. (9) 

1927'de yapılan ilk nüfus sayımında, 5.351.215 çalışanın %81,6'sı yani 4.368.61 O kişi ta
rım mesle{ıfnde çalışmaktadır. Yine bu nüfus sayımına göre Türkiye'de traktör, çayır makinasr, 
harman makinasr vb. toplam 15.n1 makina mevcuttur. Bu makinalar ya güney veya batı Anadolu
nun gelişmiş bölgelerinde, ya da Ankara civarında toplanmıştır. Bu nedenle halkın büyük kesiryıi 
makinalardan istifade edememektedir. (1 O) 

c. Sanayi: 
Ele aldığımız dönemde Türkiye ekonomisi ilkel denilecek düzeydedir. (11) Ülkenin tarım 

dışı sektörlerine küçük işletme biçimindeki üretim birimleri hakimdir. Tarımda olduğu gibi sanayi 
alanındaki en iyi göstergeleri de 1927 yılında yapı lan kapsaml ı nüfus sayımının verilerinde bulu

ruz. (12) Bu verilere göre sayım kapsamına giren 65245 işletmenin % 79,03'ünde dörtten az kişi 
çalışmaktadır. 100 i şçiden fazla kiş i çal ıştıran işletmelerin sayısı 155'ten ibarettir. Bu rakam, top

lam işletme sayısının binde yirmidördüdür. Bu 155 işletmenin 33 tanesi madencillk alanında olup, 
22'si Zonguldak'ta toplanmıştı r. Geriye katan 122 i şletmenin 74'0 lstanbul, lzmir, Bursa ve Kayse
ri'de bulunmaktadır. Bu birkaç kent ç ı karıldıktan sonra Anadolu'nun büyük bir kesiminde sanayi 
sayılabil~cek işletme yoktur. Sanayi a lanında çalışan ların %85'i maden çıkarımı, orman işletmesi 
veya tarım ile dokuma sanayiinde çal ışanlard ı r. Bu işletmelerin önemli bir kesimi de yine kamu iş
letmeleri niteliğindeki kurumlardır. Osmanlı Devleti'nin askeri ihtiyaçlar için kurdu{ıu bu i şletmeler, 

1925'te kurulan Sanayi ve Maadin Bankasına devredilmiştir. (13)· -- .. ·-· -·-· · --- ·-··· · 

Sanayiin teşviki için 28 Mart 1927'de Sanayii Teşvik Kanunu, a Haziran 1929'da da Milli 
Sanayii Teşvik Kanunu yürürlüğe girdi. Bunlara ra{ımen, özel sektörün kalkınma hareketinde bir 
katkısı görülmedi. ihracat pazarları ile yerli piyasa arasında köprü hizmeti gören firmaların ço{ıu 

dışarıya göçmüştü Bıraktıkları boşluğu Türk işadamları dolduramıyordu. Memlekette sermaye biri
kimi zayıftı. Bu bakımdan sanayi tesisleri kurulamıyor, bunda fayda da görülmüyordu. Özel sektö
rün girişimci ve yönetici kadroları mevcut de{ıildi. Firmalar pazarlama tekniğini bilmiyorlardı. iç pi
yasada ise, yeni yatırımlara yöneltici nitelikte bir talep hareketi görülmüyordu. {14) 

1923-1932 arasında pamuklu dokuma ülkede 3. 700.000 kg'dan, 9.055.000 kg'a çıktı. 
Ulaşım nedeniyle yatırımlar yapılamıyor, çok yavaş bir faaliyet gözleniyordu. Çimento'nun tonu dı
şarıdan 17-18 liraya ithal ediliyor, yerli fabrikalarda ise 32-33 liraya satılıyordu. 

9. Ergin, Feridun: K. Atatürk, s.: 189-190, Gür-ay Mal., lst., 1984. 
10. Hatiboğlu, R. Şevket: Türklye'de Zirai Buhran, s.: 15, Ank., 1936, Aynı yazar: Ziraat Aleminden Vakıalar ve Düşünce

ler, s.: 88-90, Ank., 1939 Aynı yazar: 'Türkiye'de Ziraat ve Münakalar, Dônüm Mac., sayı: 111, Ağustos, 1932, s.; 6-
10. Akalın, G0nerl: Tarımımızın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gel/şme, s.: 24 vd., AÜ SBF Y., Ani<., 1975. 

11. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 39. 
12. 1927 sayımının sanayi verilerini 1913-1915 dönemindeki verilerle karşılaştırmak için bkz.: ôkçün, G0nd0z: Osmanlı 

Sanayii 1913, 1915 Yıllan Sanayi istatistik/, AÜ SBF Y., ank., 1971. · 
13. Tekeli-ilkin: a.g.e., s.: 40. 
14. Ergin, Feridun: K. Atatark, s.; 188. 
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Bahsetti~imiz üzere madencilikte önemli üretim bölgesi Zonguldak ve Ereğli havzası idi. 
Ancak bu bölgede bile yükleme zorlukları mevcuttu. Büyük limanlar yoktu. Kömürler yıkanmış ola

rak satılamıyordu. Talep düşüktü. Hükümet kömür tüketimini artırmak için çareler arıyordu. Halk 
tezek,odun yerine kömür yakmaya teşvik ediliyordu. 1923'te 597.000 ton olan maden kömürü üre

timi, 1932'de 1.593 bin tona yükselmişti. (15) 

d. Dış Ticaret ve Şirketler: 
Kurtuluş savaşı öncesi ve sonrasında Türkiye'de sanayi işletmeleri daha çok küçük işlet

meler biçiminde iken, ilginç gelişme, şirketlerin sonraları artmaya e~ilimli olarak yükselmesidir. 
1923 ortamında Türkiye'de 150 milyon altın dolarlık yatırım yapmış 85 yabancı şirket bu

lunmaktaydı. Bunların çoğu sigortacılık, bankacılık, madencilik, şehir içi bayındırlık hizmetleri ve 
ulaştırma iş kollarında faaliyet gösteriyorlardı. 

lzmir iktisat Kongresi'nde de belirlendiği üzere, bu şirketlerden lüzum görülenlerin devlet
leştirilmesine karar verildi. 

1927 ve 1929 da çıkarılan Teşvik-i Sanayi ve Milli Sanayii Teşvik kanunları ile şirketlerin 
sayısında önemli artışlar oldu. Firma sayısı 490'Iardan 1933 yılında 2317'ye kadar çıktı. 1929 ka

nununun kabul ettiği yeni gümrük tarifesi 1 Ekim 1929'da yürürlüğe girdi. 
Sanayi ve madencilikte üretim artışlarına rağmen, teknik us0llerin kullanımı ve gerçek an

lamda bir sanayi hareketi başlayamadı . Ali iktisat Meclisi 1929'daki raporunda sanayiin gelişmesi
ni, fabrikaların optimal i şletme hacmine uygun büyüklükte olmamalarına, tekniQe önem verilme
mesine, eleman eksikliQine ve kuruluş hatalarına bağlıyordu. Sanayiin gelişmesi için hammadde 
ihracatının durdurularak dışarıya mamul eşya ve ara mallan satılmasını, yatırımların yalnız ham
maddesi memlekette olan imalat türlerine yöneltilmesini ve en fazla tüketilen malların yurt içinde 
yapılmasını öneriyordu. (16) 

Üretim artışı ve gelirlerin yükselmesine paralel olarak ithalatta da deQişikler kaydedildi. 
Yurtta imalatı gelişen maddelerden bazı larını n ithal atı azaldı. Buna karşılık öbür ithal maddelerinin 
talebi genişledi. 

Şirketleşme özellikle yatırım alanlarında olmayıp, bankacılık vb. alanlarda-hız -kazandı.- -- ------- -

ÖrneQin 1927'li yıllarda kurulan 201 Türk Anonim şirketinin % 15,42'sini oluşturan 31 şirket banka-

cılık alanında kurulmuştu. %14,43'ünü oluşturan 29 şirket ticaret, %10,95'i olan 22 şirket gıda ala-
nında uQraşmakta, %9,95'ini teşkil eden 20 şirket ise madencilik alanında çalışmaktaydı. (17) 

1927'de başlayan Dünya Para Buhranı döneminden ele aldıQımız dönemin sonuna yani 
1934'1ere kadar dış ticaret dengesinde sürekli bir istikrarsızlık gözlenmektedir. Bu, ihrac mallarına 
ilişkin batı piyasalarının darbogazından olduğu kadar, ithalattaki döviz azlıQından da kaynaklan
maktaydı. (18) 

e. Para Politikası: 
Önceki bölümde Türkiye'nin tedavülde kullandığı paranın Osmanlı Devleti'nden kalan Ka

imeler olduQunu belirtmiştik. 1926'lara ulaştıQımızda dahi Türkiye'de kaQıt para kullanma alışkanlı-

15. Ergin, Feridun: Atatürl< Zamanında Tarl< Ekonomisi, s.: 34-35, Duran Ofset Mat, lst., 1977. 
16. Ergin, A.g.e., s.: 35-36. 
17. Ergin, A.g.e., s.: 36, TekeU-hkin, A.g.e., s.: 41, Ôkçün, A. Gündüz: 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim 

Şirketlerinde Yabancı Sermaye, s.: 3-14, AÜ SBF Y., Ank., 1971, Lawis, Bemard: Modem Türl<iye'nicı Doğuşu. Çav.: 
M. Kıratlı, s.; 281-282, TTK Y., Ank., 1970. 

18. Bkz.: Bulutoğlu, Kenan: 100 Soruda Türkiye 'de Yabancı Sermaye, s.: 152-153 Gerçel< Y., fst., 1970, Baran, Tuncer; 
Türkiye'de Yabancı Sermaye Sorunu, s.: 69 vd., AÜ SBF Y., lst., 1968; Uras, Güngör: Türl<iye'da Yabancı Semıiıye 
Yatırımları, s.: 31 vd., Formül Mat., lst., 1979, Selik, Mehmet Tarklye'de özel Yabancı Sermaye (1923-1960), s.: 1 
vd., AÜSBF Maliye Ens. (teksir), 1961; Damircan, Daim: Türkiye'de Yabancı Sermaye, s.: 14 vd., Dilek Mat, lst.1971. 
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Qının yaygınlaştıQrnı söylemek zordur. içine kapalı ekonomilerde para zaten ikincil bir tedavül ara
cıdır. DoQu ve GüneydoQu anadolunun kısmen pazar için üretim yapılan bölümlerinde ise para ye
rine altın ve gümüş egemendir. KaQıt paranın kullanıldıQı kesimler daha çok, pazar ekonominin 
hakim olduQu batı ve kuzeybatı Anadoludur. 

Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet rejimine 158 milyon liralık kaQıt para (kaime) intikal etti
Qini belirtmiştik. Bunun 2 milyon liralık bölümünün lzmlr yangını vb. sebeplerle yok olduQunu da 
belirlemiştik. Bu kaimelerin büyük bir bölümü 1-100 liralık banknotlar halinde idi. Yalnızca 20 mil
yon liralık kısmı 500 ve 1000 liralık banknot halinde idi. 

Osmanlı Kaimeleri birkaç yıl sonra T.C. adına bastınlmış banknotlarla deQiştirildi. Merkez 
bankası henüz kurulmadıQından emisyon işlerini Hazine yürütmekteydi. (19) 

1924-1929 arasında, hazinenin elinde kaQıt para deQerinin istikrarını korumakta kullanıla
bilecek yeterli altın ve döviz rezervleri yoktu. Harp yıHarında Düyun-u Umumiye'ye tevdi edilmiş 
olan altın karşılıklı Alman Hazine Tahvillerinin bedelinden yalnız yarım milyon lira gibi cüz'i bir mik
tar kurtarılmıştı. ÇoQu Demiryolu şirketlerine ait 116 milyon Franklık hisse senedi ve tahvilin dış pi
yasalarda likid dövize çevrilme imkanı yoktu. 

1930 kibrit istikrazının bedeliyle temin edilen altın miktarı ise 6 ton 127 kilodan ibaretti. 
(20) 

Paranın dış deQeri arz ve talep dalgalanmalarına bırakılmıştı . Memleketten para çıkartıl
ması serbestti. ithalat kısıtlaması yoktu. Spekülasyon hareketleri veya cari hesap ödemelerinin yo

Qunlaşması yüzünden kambiyo fiyatları yükseldiğinde , "open market• (açık pazar) işlemleriyle mü
dahale edilerek bir kambiyo denkleştirme fonu bulunmuyordu. 

Dış ticaret açıkları, Türk ekonomisinin o tarihteki ölçüleriyle azımsanmayacak rakamlar 
tutuyordu. Ancak zaferin kazandırd ı ğı prestij kambiyo piyasasını etkilemekteydi. Bütçeler denk gö
rünüyordu. Hükümet yeni emisyon yapmıyordu . Görünmeyen kalemlerden memlekete döviz giri-
yordu. · 

Türk l irası 1924'ten 1929 yılı başına kadar, uluslararası kambiyo p iyasalarında fazla bir 
gerileme kaydetmedi. Fransız Frangı 9.5 kuruştan 7.7 kuruşa düştü. lsviçre Frangı 34 kuruştan 37 

kuruşa, dolar 187 kuruştan 196 kuruşa, lngiliz lirası 835 kuruştan 956 kuruşa, Alman markı -44 ku
ruştan 46 kuruşa yükseldi. 

Türk lirasına ve altına kıyasla en çok prim yapan döviz, Sterling idi. Bunun prim yapması, 
bu paranın harpten önceki altın paritesine bağlanmasından ve kambiyo piyasalarında aranan para 
"kuwetli para" olmasından ileri geliyordu. 

1929 martında Ali iktisat Mecllsi'nin Türk ekonomisi hakkında hazırladığı rapor yayınlan

dı. Memleketin iktisadi durumu raporda kötümser bir dille açıklanıyordu. Vergilerin hayat pahalılı
ğını artırdığı ileri sürülüyor, dış ticaret açıkları belirtiliyor ve Türk lirasının istikrarsrzfıQı üzerinde 

duruluyordu. (21) 

1922-1925 arasında 3 yıllık fiyat artış oranı %12.5 idi. Bu oranın yüksek sayılmaması ge
rekirdi. 1925-27 arasındaki fiyat artış oranı ise %2 civarındadır. 

Ali iktisat Meclisi raporunda ithalatın ihracattan çok üstün olduğu kaydedilirken gö0nme
yen kalemlerin ödemeler dengesine kazandırdıQı döviz de dikkate alınmamıştı. Örneğin 1926'da 

19. Ergin, Atatürl< Zamanında Tarl< ekonomisi, s.: 52, Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 47-49. 
20. Ete, Muhlis: Cumhuriyetten Sonra Para Sistemimiz ve Para Siyasetimiz; Ergin, F.: A.g.e., s.: 53'ten naklen; (Belge), 

Burhan Asaf: 'Para Tezimiz ve Prof. Wagemann', Kadro, c.: il, sayı: 14, Şubat, 1933, s.: 28. 
21 . Ergin, A.g.e., s.: 53, Aydemir, Ş . Süreyya; Cihan lktısadiyatında Türkiye, s.: 128-133, Mflll iktisat ve Tasarruf CemiY.eti 

Neşriyatı, Ank., 1931; T.C. Ali iktisat Meclisi Raporu, Seri: A, No: 3,;M. Celal: Paramızın Tespiti Kıymeti Meselesi, 
lst., 1928, Kôklü, Aziz: Türl<iye'de Para Meseleleri, Ank., 1947, Aydemir, Ş. Süreyya: 'Türk Parasının Fiyat Temewü
catı ve Kıymeti Hakkında Tetkikler Vesikalar", iktisat Meclisi, Alisine verilen rapor (Teksir) s.: 13, 20 Haziran 1928. 
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ithalatın 234 milyon Ura ve ticaret açıQının 48 milyon lira olduQuna de{ılnilirken, ödemeler dengesi 
aktifinin 280.3 milyon lira tuttuQu hesaba katılmamıştı. Oysa ki ithalat fazlasının 48 milyon lira ol
masına karşın, gerçek anlamda dış ödemeler açıQı 3 milyon liradan ibaretti. 

Para deQerinin kambiyo piyasasında düştüQüne dair rapordaki iddia, lngiliz lirasının 
1922'den beri yedi yılda %30 yükselmiş olmasına dayanıyordu. lngiltere o tarihlerde deflasyonist 
bir politika takip ediyordu. Askerini terhis etmiş, bütçe masaflarını kısmıştı. Altın esasını kabul et
mişti. Dünyanın her köşesinden güvenlik arayan fonlar lngiltere'ye akıyordu. Talep yoQunluQu, 
Sterling'in yalnız Türk lirasına deQil, altına ve öbür dövizlere de prim yapmasına neden olmuştu. 

1929'da hazırlanan yeni gümrük tarifesi yürürlüQe girinceye kadar geçen zamanı tacirler 
kabil olduQu kadar çok ithalat yaparak de{ıerlendirdiler. Aynı tarihte milllleştlrilmiş batı şirketlerin 
taksitleri de yaklaşıyordu. Avrupa ve Amerika'da, para piyasalarında başlayan bir "mali gerginliku 

görünmeyen kalemlerden döviz girişleri ni azaltmıştı. Bu durumda Türk lirasının istikrarını koruya
mayaca{ıını düşünen kimi zenginler de ellerindeki paraları yurt dışına çıkartmaya başladılar. 

Ödemeler dengesinin ayrı yönlerden uQradıQı baskılar, kambiyo piyasasında deQeri arz 
ve talebe bırakılmış olan Türk lirasının kurunu etkiledi. Birkaç haftada dolar 208 kuruşa, Sterling 

1125 kuruşa, Fransız Frangı 8.1 kuruşa ve lsviçre Frangı 40.1 kuruşa yükseldi. 
istikrarını kaybeden kambiyo kurlarının göstergesinde para deQerinin aşaQ ı kaymasına 

karşı hükümet bir "tedbirler paketi" hazırladı. Resmi döviz alımları durduruldu. Dış Borçların öden
mesi bir "moratorium" ile ertelendi. Bütçeden tasarruf yapı ldı . Birçok devlet hizmetlisi açıQa çıkar
tıldı. Maliye Bakanl ıQı ile Türkiye'deki yabancı bankalar gerektikçe "open market" iş lemine g irişe

cek, bir milyon 250 bin Sterling sermayeli "Konsorsiyum" adı verilen bir kambiyo denkleştirme fo
nu kuruldu. 20 Şubat 1930'da, Türk Parasını Koruma Kanunu çı kartılarak döviz alım satımları Ma
liye BakanlıQ ı'nın kontrolü a ltına sokuldu. Dışarıya para çıkartma serbestliQine son verildi. ithalat 
lisansa ve kontenjanlara baQlandı. 

Hükümetin koyduQu narha göre dolar 212, Sterling 1032, Fransız Frangı 8.3· ve lsviçre 
Frangı 41 .1 kuruşa al ınıp satılmaktaydı. 

Türk lirası artık serbest bir döviz deQildi. 
1 Kasım 1930'da M. Kemal, Meclisin çalışma yı lını açış konuşmasında· Türk· parasıın Ko-· 

ruma Kanunu'nun çıkarılma gerekçesini "geçen yıl uQraşmaya mecbur kaldıQımız büyük olay•, 
"milli para buhranı" ve "milletin yaşama hakkına inancını ortaya koyan sorun" cümleleriyle izah et
ti. Hükümetin, mali ve iktisadi işlerde tedbirli ve ölçülü davranmaya dikkat etmesi gerektiQini bildir
di. (22) 

1929 yılında yürürlüQe konulan yeni gümrük kanunu hazırlanıp yürürlüQe konulurken, 

Fransızların "Loi du Codenasu adını verdikleri kilit kanun unutulmuş, gümrük vergilerinin artırıla
caQı duyulunca kanun yürürlüQe girinceye kadar geçen zamana, ithalat yo{lunlaşmış, böylelikle dı
şarıya döviz akışı son haddine varmıştı. Dış ticaret açıQı bu nedenle 101.082.308 liraya ulaşmıştı. 
(23) 

Türk parasının kıymetini koruma kanunun çıkarılmasıyla sonuçlanan ve durdurulmaya 
çalışılan kambiyo krizi, Ankara'da endişe uyandırmıştı. Bir "para otoritesi" merciinin i hdasına ihti
yaç duyuldu. Merkez Bankası'nın kurulmasına ka,rar verildi. 

Merkez Bankası Kanunu 11 Haziran 1930'da çıkartıldı. 
Merkez Bankası'nın göreyleri, iskonto oranlarını saptamak, para piyasalarını düzenle

mek, hazine muamelelerini ifa etmek ve hükümetle işbirliQi halinde para istikrarıyla ilgili her türlü 

22. Ergin, F.: Atatürk Zamanında Türle Ekonomis, s.: 56-57. 
23. Ergin, F. 'B!rincl DOaya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler", Atatürk Araştırma Merkezi Derg~ s.: 

75. 
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tedbiri almaktı. 
11 Haziran 1930 tarihli kanun, politik iktidarın para sorunlarına bakış açısın ı gösteren bir 

belge sayılabilir. Kanun metnine bakılırsa, bankanın asli görevi olan para istikrarını, altın standar
dını kabul ederek gerçekleşti rilebileceQI düşünülüyordu. Fakat Türkiye'nin paraya karşılık teşkil 
edecek derecede altın ve döviz rezervi bulunmamaktaydı. 

Hatta hükümet 1931 yılı başında bir emisyon ile açıQı kapatmak düşüncesine kapıldı. 
Kurtuluş Savaşı'nın zor ortamını, 1. Dünya Savaşı'ndaki emisyonun kötü yönlerini gören M. Kemal, 
1919'dan 1931 'e kadar enflasyonsuz bir ekonomi yürütme politikasına ters düşen bu fikre katılma
dı ve o tarihten sonra da emisyonu bir finansman aleti olarak kullanmaya karşı çıktı. Sıkışık anlar

da tedavüle 5 veya 1 O milyon çıkarmaya Gazi'yi iknaya giden başbakan, Çankaya'dan red cevabı 
ile döndü. Zaten 1938 yılına kadar da emisyon hacmi 10 milyon lira civarında kaldı. Bu rakkam ise 

altın ve döviz rezervlerindeki artışın altında idi. (24) 

2. Ekonomi Politikalarına ilişkin Teşkil Edilen Kurum ve Düzenlemeler: 

Ülke ekonomisinin yalnızca piyasa güçlerinin yönlendirmesine bırakılmayıp, ulusal çıkar
lara göre yönlendirilmesi, ekonomi politikalarını tayin edip denetleyecek organlara ihtiyaç gösterir. 

1925-1928 döneminde yeniden düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları, kimi konularda de
Qindiğimiz Ali iktisat Meclisi, istatistik Umum Müdü rlüğü , Ekonomi Bakanl ığı gibi kurumlar, bu 
amaca hizmet için teşki l ed ilmiş olan kuruluşlardı r. 

a. Ticaret ve Sanayi Odaları: 
Bu yoldaki örgütleşmenin ilk büyük adımı 22 Nisan 1925'te TBMM'nin 12 maddelik Tica

ret ve Sanayi Odası Kanunu'nu kabul etmesi ile atı l dı. Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Odalan daha 
önceleri kurulmuştu ama yasal bir dayanaQı yoktu. Yetki ve görevleri yasal olarak belirlenmemişti. 
Bu kanunla yasal bir dayanaQa kavuşuyorlardı. Bu yasa ile odalar kamu tüzel kişiliği kazanıyor, 
odalara üye olmak zorunlu hale geliyordu. 19 Kasım 1925'te yürürlüğe giren Nizamname'den son-
ra 1926 yılında bu nizamnameye göre odalar çalışmaya başladı. -- · ---- -- - ··· ·· ·-· ________ _ ., 

"Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları", 1927 ve 1928 yıllarında normal kongrelerini toplaya-

rak çalışmaya başladılar. (25) 
Ticaret ve Sanayi Odalarında genellikle ticaret grubu hakim olmakta ve bu gruba hizmet 

etmektedir. Sanayiin gelişmediOi o dönemde bile bu ayrılık ortaya çıkmış ve 1927 yılında lstanbul 
ve lzmir'de ayn bir Sanayi BirliQi kurulmuştur. (26) 

b. istatistik Umum Müdürlüğü'nün Kuruluşu: 
Uygulanacak iktisadi politikaların geliştirilebilmesi açısından en önemli girdilerden biri, ül

kenin ekonomik yapısı hakkındaki güvenilir bilgilerdir. 1926'Iara ulaşıldıQında ülkenin ekonomik 
yapısındaki bilgiler daha çok dış ticaret ilişkilerine aitti. Ülkenin ihracat ve ithalat hacimleri biliniyor
du ama ülkenin nüfusu hakkında bile elde güvenilir bir bilgi yoktu. Bu konuda güvenilir bilgi saQ
lanması amacıyla 1926 yılında Başbakanııoa baQlı istatistik Umum Müdürlüğü kurularak ilk adım 
atıldı. 1926'da Ankara'ya gelen Belçikalı Dr. Camille Jacquard'ın yönetiminde bu örgüt gelişmeye 
başladı. 2 Haziran 1926 tarih ve 894 sayılı Nüfus Sayımı Kanunu ve 2 Haziran 1927 sayılı lstatis-

24. Ergin, F.: Atatürl< Zamanında Türle Ekonomisi, s.: 57-5B, Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 51-52. . 
25. T.C. lstanbul Ticaret va Sanayi Odası Mecmuası, Cumhuriyetin 10. Yıldönümü Fevkalade Nüshası, s.: 42-43, ist., 

1933. 
26. TekaU-llkin, A.g.e., s.: 58. 
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tik Kanunu uyarınca 1927'de Türkiye'de nüfus, sanayi ve tarım sayımı yapılmıştır. Böylece ülkenin 
üretim yapısı hakkında somut bilgiler elde edildi. (27) 

Yapılan sayımlarda Türk nüfusunun 14 milyona yakın bulunduQu saptanmış, bu rakam, o 
tarihe kadar 8-10 milyon sanılan Türkiye nüfusunun tespiti ve dış dünyada kazandıQı prestij açı
sından ilginç sonuçlar vermiştir. (28) Çünkü o tarihe kadar düşmanlar Türkiye'yi nüfus açısından 
da küçük bir ülke olarak gösteriyorlar, örneQin Mussolini Türkiye için 6 milyonluk bir ülke tabirini 
kullanıyor, istatistik Umum M0dürlüQü'nün başında bulunan Camille Jaquard bile Türkiye nüfusu

nun 1 o milyonu aşmayacaQını söylüyordu. (29) 

c. Ali iktisat Meclisi: 
Batı örneklerinden esinlenerek kurulan iktisadi Politikanın geliştirilmesine yardımcı kuru

luşlardan biri de Ali iktisat Meclisi'dir. O dönemde birçok Avrupa ülkesinde bulunan bu mecliste, 
ülkenin çeşitli baskı grupları temsil edilmektedir. Bu kuruluşlar ile bir yandan meslekler arası niza 
ve çatışması önlenecek, bir yandan da temsil imkanı bulamayan gruplara söz imkanı tanınmış olu
nacaktı. 

25 Haziran 1927'de 1170 sayılı Kanun ile kurulan bu Ali iktisat Meclisi'nin fahri başkanı 

Başbakan, iktisat Vekili 2. fahri başkanı olarak 24 üyesi bulunmaktaydı. Bunlardan 12'si biri silahlı 
kuwetler mebusu olmak üzere iktisadi sorunlar üzerinde yetkileri kabul edilen kişiler arasından, 
vekiller heyeti tarafından seçilmekteydi. DiQer 12 üye ise, hazı rlanan bir yönetmeliQe göre, Ticaret 
ve Sanayi Odaları , Meslek Teşekkülleri a rasından seçilmektedir. 

Senede iki kez 15'er günlük süreler için toplanan bu meclis, hükümet tarafından tanzim 
edilecek iktisadi alandaki düzenlemeler hakkında tasarı ve mütalaa beyan edecek, gereken tadila
tı hükümete teklif edecek, iktisadi ihtiyaçlar hakkında da usül ve sistem yönünden araştırmalar ya

pacaktı. Fakat pratikte Meclisin çalışması araştırmaya dönük olmuştur. Para ve gümrük _politakala
rına ilişkin rakamlar yayınlanmış, yine Türkiye'nin dış ödemeler tablosu meclis tarafından hazırlan
mıştır. (30) 

d. iktisat Vekaleti'nin Kuruluşu: 
1928'de hükümet 1200 sayılı kanunla Ticaret ve Tarım Bakanlıklarını birleştirerek, ekono

minin tüm faaliyetlerini kapsayan iktisat Vekaleti adlı yeni bir bakanlıkla görevine başlıyordu. lzmir 
mebusu Rahmi Köken de ilk iktisat Vekili olarak göreve başladı. (31) iktisat Vekaleti'nin bünyesin

de bir de "Harici Ticaret Dairesi" kurulması için birtakım girişimler yapılmışsa da istenilen faydala
rın yeterince sağlanamayacağı düşünüldüğünden bu tasarı kanunlaşamamıştır. (32) 

e. Teşvik-i Sanayi Kanunu: 
Bu dönemde sanayileşmeye hız verebilme yönünde atılan en önemli adım, 1329 (1913) 

yılında çıkarılmış bulunan "Teşvik-i Sanayi Kanun-u Muvakkatı"ın yeni bir biçimde yasalaştırıl-

27. DIE: Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50. Yılı, s.: V, DIE Y., Ank., 1973, Tekeli-ilkin, A.g.a., s.: 58-59. 
28-. Türk Deıırim Tarihi Ens. (Yay.): lnônü'nün Sôylev ve Demeçleri, s.: 157, lst., 1946, Yüceuluğ, Ratip: Savaş Sonu Nü

fus Meselesi, istatistik Umum Md.luğü Neş. , s.: 38-39. Ank.,. 1944. 
29. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 59. 
30. Zabıt Ceridesi (TBMM), 25 Haziran 1927 gunlQ tartışmalar; Borataıı, Korkut 100 Soruda Türkiya'da Devletçilik, s. 

125. Gerçek Y., 1st, 1974, Meclis tarafında toplantılarda ele alınan konular, raporlar halinde 'Ali iktisat Meclisi Raporla
n' başlığı altında, T. C. Ali iktisat Meclisi Umumi Katipliği tarafından yayılanmıştır. Bu rcıporlar tespit edebildlQlmlz ka
darıyla 1932 yılına kadar 11 rapor hallnde yayınlanmıştır. 

31. Bkz.: TBMM Zabıt Ceridesi, s.: VI, s.: 26-29, 9 Ocak 1929. 
32. "Harici Ticaret Daireleri" Teşkiline Dair 1/333 no'lu Kanun Layihası ve iktisat ııe BOtçe Encümenleri Mazbatalan için 

bkz.: TBMM Zabıt Ceridesi, c.: 13, s.: 117-119, 25, Mayıs 1929, c.: 14, s.: 43, 14 Aralık 1929. 



masıdır. 

1913'te çıkarılan kanun 15 yıllık bir dönem için çıkarılmıştı ve dolayısıyla 1928 yılında yü
rürlükten kalkmış olacaktı. 

28.5.1927 tarih ve 1055 sayılı "Teşvik-i Sanayi Kanunu"da 1913 yılında çıkarılan kanun 
gibi 15 yıllık bir süre için çıkarılmıştı. Bu kanun, girişimcilere yatırım ve üretim maliyetini düşürücü 
birtakım ayrıcalıklar tanımakta, kazanç vergisinden muafiyet gibi gellr artırıcı tedbirler ve yerli üre
timin kullanılması yönünde birtakım teşvikler ihtiva etmekteydi. (33) 

3. Dünya Ekonomik Bunalımı ve Bu Dönemde Türkiye'nin Geliştirdiği 
Ekonomik Politikaları: 

a. 1929 Bunalımının Ortaya Çıkışı: 
Dünya Ekonomi Krizi ABD'de başlamıştır. 

Birleşik devletlerde kişisel gelirlerin üçte biri, nüfusun yalnız %5'inde toplanmıştı. Şirket 
kArlarının önemli bir kısmı, ABD dışına yatırılıyordu. Birleşik devletlerden dünya ülkelerine kredi ve 
sermaye akıyordu. Çok sayıda ülkenin refahı, ABD'nin iktisadi koşullarına bağlıydı. Yalnız Alman
ya'daki dolar plasmanı bile 6 milyarı bulmaktaydı. 

ABD'nin iktisadi ufkunda ilk karanlık bulutlar, 1928'de konut inşaatlarının duraksamasıyla 
başladı. Sanayi kesiminde de yatırım lar azalmıştır. Konjoktörün yön değiştireceğin i gösteren işa
retlere rağmen, borsa değerleri giderek hızlanan bir tempo ile yükselişini sürdürmüştür. Orta halli 
halk ta, borsaya para yatırmıştır. Bu 11 Market, 7 Eylül 1929'da son bulmuştur. Black Thursday 
denilen 24 Ekim 1929'da, New York Borsasında çıkan panik, hızla yayılarak bir iktisadi bunalıma 
dönüşmüştür. (34) 

Hisse senetleri, deQerterinin üçte ikisini kaybetmiştir. Borçlar ödenememiştir. Amerikan 
bankaları , yabancı ülkelere açtıkları kredileri vadesinde tahsil edememişlerdir. Bankala'r ve firma
lar iflas tehlikesiyle karşılaşmışlardır. 

Böylelikle kriz, çok geçmeden Güney Amerika ve Avrupa'ya sıçramıştır. 
Büyük depresyonda dünya ticareti gerilemiştir. Bütün ülkelerde ithalat kısıtlanmıştır. Üre

tim ve tüketim daralmıştır. Fiyatlar düşmüştür. Milli gelir azalmıştır. işsizlik yayılmıştır. Yatırımlar 
durmuştur. 

Almanya ve Birleşik Devletler, büyük depresyonda en çok sarsılan ülkelerdir. işsiz sayısı 
Almanya'da 5 milyonu, ABD'de 13 milyonu aşmıştır. ABD'de GSMH %28.4, kişisel gelir %48.7, 
tüketici fiyatları da %26.5 düşmüştür. (35) 

b. Buhranın Türkiye'ye Etkisi: 
Türkiye 1929 yılında büyük bir iyimserlik içinde girmişti. Bu iyimser hava. iki nedenden 

kaynaklanıyordu. Birincisi, tarımsal üretimin o yıl iyi olacağı beklentisi vardı. ikinci beklenti ise, ye
ni çıkarılan gümrük kanunu ile gümrük gelirlerinin artacağı beklentisi idi. (36) Ancak Mayıs 

33. Üçok, Faik: Teşvik-/ Sanayi Kanunu, s.: 11 vd., Ank., 1938, ilkin, A. Rasih: Türklye 'de iktisadi Politikanın Gelişimi 
1923-1973, s.: 85•96, Yapı Kredi Bank., Y., Ank., 1973; TBMM Teşvik-i Sanayi Hakkında 1/1095 no'lu Kanun Layihası 
ve Ticaret Bütçesi Encümeni Mazbatası, Ank., 1927. 

34. Geniş Bilgi için bkz.: Talas, Cahit Ekonomik Sistemler, s.: 69-81, Doğan Y., Ank., 1974; Hamitoğulları, Beşir: Çağda, 
iktisadi Sistemler Strüktürel ve Doktrlnal Bir Yaklaşım, s.: 198 vd., AÜ SBF Y., Ank, 1975; Ulutan, 6urhan: iktisadı 
Doktrinler Tarihi, s.: 467, Ötüken Y., 1st, 1978; Neumark, F.: Umumi iktisat Teorisi, s.: 445 vd., 10 iktisat Fak. Y., lst, 
1942. 

35. Ergin, F.: "Atatürk Döneminde Ayatıar ve Gelirler•, s.: 76-77, Aynı yazar: Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi, s.: 59, 
Rozaliyav, Y.N.: Türkiye'de Kapitalizmin Gelişms Öze/ilkleri (1923-1960), s.: 141 vd., Onur Y., Ank., 1978. 

36. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 75-78. 
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1929'dan sonra Türk parasının kıymetindeki düşüş gazete sütunlarına yansıyınca, ayaklar suya 
ermeye başladı. (37) Ancak hükümet, Kasım 1929'daki para değerinin düşüşünü bile, bir buhranın 
başlangıcı değil, gümrük kanunun uygulanmasında vukua gelen spekülatif ithalata bağlamaya ça
lışıyordu. (38) 

Nihayet depresyon, bütün ağırlıQıyla Türk Ekonomisinin üzerine de çöktü. Dış ticaret had
leri Türkiye aleyhine işlemeye başladı. ihraç fiyatlarında büyük düşüşler gözlendi. ithal mallarının 
fiyatlarında da dünya piyasasası ölçüsünde düşüşler gözlenmesine rağmen, bu fiyat düşüşleri iç 
piyasaya pek yansımadı. (39) 

Depresyon yıllarında Türklye'nin ihracat miktarı büyük artış gösterirken, ihracat geliri 
azalmıştır. ithalat kısıtlandığından dış ticaret hesapları, ihracat fazlasıyla kapanmıştır. ithalatın 
azalmasına rağmen, teknlojinin azlığı nedeniyle memlekette fazla bir mai darlığı olmamış ve fiyat
lar da ucuzlamıştır. Bu dönemde Türkiye'nin ithalata harcadığı döviz %70.8 azalmıştır. ithal malla
rının fiyatlarında ise% 25.5 miktarında bir azalma gözlenmiştir. (40) 

Böylelikle Türkiye, ihraç mallarının fiyatlarındaki düşüşü, fazla mal ihraç ederek kapatmış, 
bu da tonaj hesabıyla ihracatı artırmıştır. Dış ticaret ve ödeme hesaplan açısından bu politika aktif 
bakiye bırakmış, buna karşın dış ticaret açığı, ithalatın daraltılması gibi çok basit bir yöntemle ön

lenmiştir. Bu da belirttiğimiz üzere dışarıya çıkacak döviz rezervlerinde %78.B'lik bir azalmayı do
ğurmuştur. (41) 

ihracat miktarım ı z bu dönemde 669 bin ton ve 638.000 baş'tan 1.215 bin ton ve 896 bin 
baş hayvana çıkmış ancak elde edilen döviz %38 azalmıştır. ihraç mallarımızdaki fiyatlarda düşüş 
oranı %56'dır. 

Buna karşın, Türkiye, ihraç gelirleri en az düşen ülkelerden biridir. Yani toplam ihracat 
girdisinde fazla bir düşme olmamıştır. Türkiye bunu ucuz fiyatla mal ihraç etmek suretiyle gerçek
leştirmiştir. (42) 

Depresyon yıllarında Türkiy~'de altın fiyatları yükselmiştir. 192B'de 830 kuruş· olan altın, 

1929'da 874; 1930'da 917; 1931'de 919; 1932'de 929 ve 1933'te 927 kuruşluk fiyata kavuşmuştur. 
(43) 

c. Buhran Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Oluşturulan Kurumlar: 
Buhran döneminde Türkiye'nln ithalat ve ihracat politikalarındaki düzenlemelerine yukarı

da deQindik. Esasen Dünyada da buhran nedeniyle çeşitli ülkelerde uygulanan tedbir politikaları 
birbirinin aynı de{ıildi. 

Bunlardan ilk gruba giren ABD, lngiltere, ispanya, Yunanistan, lsveç ve Japonya gibi ül
keler, ithalat kısıtlamalarına gitmekle kalmamışlar, devalüasyon yoluna da gitmişlerdir. ilk devalü
asyon yapan ülkeler Brezilya ve Arjantin'dir. lngiltere 1931 'de para de{ıerini düşürünce, lnglliz eko
nomisine uyarlı dominyon, sömürge vb. ekonomiler de Sterling karşısında kur ayarlaması yapmış
lardır. ABD doları da 1933 yılında arz ve. talep dalgalanmalanna bırakılınca, değeri düşmüş, ertesi 
yıl ise kambiyo piyasalarındaki fiili değeri üzerinden sabit kur sistemine geçilmiştir. Devalüasyon 
yapan ülkeler, altın para sisteminden ayrılmışlardır. Bir kıyaslama açısından de{ıerlendirilirse, 
Sterlin 1930'da 1032 kuruş iken, 1934'te 637 kuruşa düşmüştür. Dolar ise yanı yıllarda 212 kuruş-

37. Bu konudaki geniş gazete haberleri için bkz.: Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 78-79. 
38. ln6nü'nün Sôylev va DemeçJeıi, s.: 201. 
39. Efflmianidls, Yorgakl: Cihan iktisat Buhranı Önünde Türkiye, c.: il, s.: 185. 
40. Ergin, F.: 'Birinci OOnya Savaşı'nda e Atatürk Oônaminde .• ,s.: n. 
41. Ergin, F.: Atatürk Zamanında Türk l=konomisl, s.: 61, Aynı yazar: 'Atatürk ve Türk Ekonomisi', Atatürkçülük 2, Klt$p, 

Atatürk ve Atatürkçülüğe ilişkin Makaleler, s.: 279, Haz.: Genelkurmay BaşkanlıQı, MEBY., lst., 1984. 
42. Ergin, F.: 'Birinci Dünya Savaşında .. .", s.: 78. 
43. A.g.m., s.: 78. 
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tan 126 kuruşa düşmüştür. 

ikinci gruba giren Fransa, Hollanda, Belçika ve lsviçre, 1929-1933 yılları arasında parala

rının deQerini deQiştirmemişler, altın esasına baQlı kalmışlardır. Bu ülkeler de ekonomilerini güm

rük vergileri ve Türkiye gibi ithal kısıtlamalarıyla korumaya çalışmışlardır. 

Türkiye, Almanya, ltalya ve Rusya, üçüncü grupta sayılan ülkeler olarak, devalüasyon 

yapmayıp, kambiyo kontrolü ile paralarının deOerini sabit tutmuşlardır. 

Gelişme halindekl ekonomilerden çoQu kambiyo kontrolüne geçmekle birlikte, devalüas

yon da yapmışlardır. Büyük depresyonda tarımsal ürün ve hammadde fiyatlarının düşüş oranı, sa

nayi mamullerinden çok daha yüksek olduQundan ve gümrük kısıtlamaları sürümü engellediQin

den, devalüasyonlar gelişmete olan ekonomilerde zorluklara çözüm getirememiştir. 

Türk lirası deQerini korurken, döviz kurlannın düşmesi, dış borç yükünü hafifletmiştir. 

Kriz ve depresyonda fiyatlar ucuzlamıştır. Toptan eşya fiyatları her yerde perakende fiyat

larından daha büyük düşüşler kaydetmiştir. Türkiye, ucuzlukta ön sırayı alan ülkeler arasındadır. 

Gıda maddeleri toptan fiyatlarının düşüş oranı 1933'te %61 'i bulmuştur. 

Alıcı fiyatlarıyla yurt içi gayri safi hasıla, 1929'dan sonra gerilemiştir. Kişi başına nominal 

gelir ortalaması azalmıştır. Ancak gelir azalışı, fiyatlardaki düşüşün altında kalmıştır. Depresyonun 

ilk yıllarında gerileyen sabit fiyatlarla kişi başına GSMH 1931 'de depresyon önceki düzeye çıkmış

tır. 1933'te ABD'de GSMH'dan kişi başına düşen gelir 455 dolar idi. Bu miktar, aynı tarihte Türki

ya'de kişi başına düşen milli gelirin 8 katı idi. (44) 

Buhran döneminde Türkiye'nin o luşturmaya çalıştıQ ı birtakım kurum ve programlar da 

mevcuttur. Şimdi k ısaca bunlara temas etmeye çalışalım: 

1. Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti: 
1929 y ı lının son günlerinde ödemeler dengesindeki açık ve büyük ölçüde bu açıQa baQJa

. nan Türk Parasını n düşmesini önlemek isteyen tedbirleri TBMM kürsüsünden belirten · ısmet lnö
nü; şunları söylemekteydi: 

" .. Şimdi iktisadi açı{ıın grift olan, güç olan asıl milli kısmına geliyorum. Devlet hayatında 

olduQu gibi millet hayatında da kendi menbaına, yani istihsaline kifayet· etmek · endişesi; · işte · asıl · ··· 

büyük tedbir budur. Millet kendi istihsalinden fazla sarfetmeyerek kanaatkar bir hayata girmek 

mecburiyetindedir ... " (45) 

Başvekilin bu olumlu sinyaliyle "Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti" adı ile bir dernek kurul

ması yoluna gidildi. 

Cemiyet, TBMM reisi Kazım Özalp başkanlı~ında Lozan murahhası TBMM başkan vekili 

Hasan Saka, lzmir milletvekil Saffet Celal, Sinop Milletvekil Yusuf Kemal (Tengirşenk) gibi millet

vekillerinden kurulmuştu. Vedat Nedim Tör de bu cemiyetin "müşavir müdürü" olarak atanmıştı. 

{46) 

Cemiyetin ana amaçları tüzükte şöyle saptanmıştır: 

1- Halkı israfla mücadeleye, hesaplı yaşamaya alıştırma. 

2- Yerli malları tanıtmak ve kullandırmak. 

3- Yerli mallarının kalitesini yükseltip fiyatını ucuzlatmak. 

4- Yerli matların sürümünü artırmak. 

44. Ergin, F.: "AtatCırk Döneminde FlyaUar ve Gelirler". s.: 78-80. 
45. TBMM Zabıt Cerldes, 12 Aralık 1929, c.: ı 3, s.: 14-17; Aynı konuşma için bkZ.: fnônü'nün Sôyfev ve Demeçleri, c.: ı, 

s.: 203-210, 1st. 1946. . • 
46. lloQlu, Asım Sarayya: Türkiye Ekonomisi Kurumunun Kuruluşu ve 1929-73 Yıl/anndakl Çalışmalara Toplu bir Bakış, · 

s.:.12, Ank., 1974. Demek tüzüğü için bkZ.: Milli lkUsat ve Tasarruf Cemiyeti Nizamnamesi, Haklmiyet-1 Milliye Mat., 
Ank. 1929. 
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Bu cemiyetin özlemleri, iktisadi buhranın Türkiye üzerinde çökmeye başladQı nisbette uy
gulamaya konuldu. özellikle Türk parasında göreceli bir istikrar saQlandıQı 1930 yılı ikinci yarısın
dan sonra daha da hakim bir hale gelmiştir. Başvekil ismet lnönü'nün 12.121.1930 tarihli Tasarruf 
ve Yerli Malı Haftası'nı açarken yaptıQı konuşma, bu amaçları açıkça ortaya koymaktadır: 

"ihtiyaçlarımızı tahdit ederek ve kendi mahsul ve mamulatımıza raQbet ederek varacaQı
mız ilk netice ancak açlıktan kurtulmak olacaktır ... Fakat bu vaziyet ve tedbirler, inkişafı ve ilerle
meye kifayet etmez." (47) 

2. Şakir Kesebir Planı: 
Alt iktisat Meclisi'nin 1929 yılının Haziran ayındaki ilk toplantısında bu kurumun gelecek 

toplantı gündemine "Türkiye'nin iktisadi Programının Hazırlanması" da alındı. Bu iş için iktisat ve

kili Şakir Kesebir başkanlıQında bir danışma komisyonu kuruldu. 
Bu heyet ilk iş olarak Türkiye'nin üretim imkanlarını yerinde tespit etmek amacıyla üç gru

ba ayrılarak, Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde inceleme yapmaya karar verdi. Birinci grup demiryolu 
güzergahında, ikinci grup Karadeniz Bölgesi ile Erzurum civarında, üçüncü grup ta Akdeniz ve 
Trakya mıntıkalarında incelemeler yapacaktı. 

Bu çalışma kısıtlı imkanlarla yapıldıQı için Kasım Ayında yapılacak olan Ali iktisat Meclisi 

toplantısına yetiştirilemedi. 

Nihayet hazırlanan raporlar ve projeler 13 Ocak 1930'da incelenmek üzere başvekil ismet 
Paşa'ya verildi. iktisat Vekaleti'nin tekrar iade edilerek incelenen ve nihayet Mart-1930 tarihinde 

mahdut miktarda basımı yapılan bu çalışma, "iktisadi Vaziyetimize Dair Rapor" başlıQı ile yayın
landı. (48) 

1929 buhranının Türkiye'de hissedilmesinden önce hazırlanmaya başlanmasına raQmen, 
planın sonuçlandırılması buhran etkisinin hissedilmesinden sonra oldu{ıundan, bu planın ana 
amacı, buhran yüzünden o~aya çıkan para kıymetindeki deQişmelere ekonominin tümünde alına

cak tedbirlerde bir çözüm bulmak haline gelmiştir. 
Önerilen tedbirler tümünün ödemeler dengesindeki açıQı kapayıp kapamayaca{ıı veya ne 

kadar sürede uygulanacaQı belirsizdir. - .. -· -- •--- --- -· · - · .. 

Planın stratejisi, dış ödemeler ddengesinin toplam ticaret hacmini daraltmadan sa{ılan

rnası olarak özetlenebilir. Planda böyle bir strateji öngörülmesi, bir yandan Şakir Kesebir'in ünlü iş 
Bankası çevresi başka bir deyişle ticaret kesimine yakınlı{ıı ile açıklanabileceQi gibi, öte yandan da 

dışa baQımlılıQı yüksek, üretim güçleri gelişmemiş bir ülkede ithalatı birden kısmının ekonomide 

büyük sarsıntılar doQurabileceQinin beklenmesi ile açıklanabilir. (49) 

3. K. Müller ve H. SCHACHT Raporları: 
Kari Müller ve Hjalmar Schact raporları, Şakir Kesebir Planı gibi, buhran öncesinde hazır

lanmaya başlanıp buhranın etkilerinin hissedildiQi ilk aylarda tamamlanmıştır. Yine Şakir Kesebir 

planı gibi, yeni koşullar altındaki hükümetin ihtiyacını karşılamaktan uzak kalmış ve hükümetçe 
benimsenmemiştir. Ama bu raporlar hükümete sunulduktan 7-8 ay sonra Serbest Fırka'nın kurul
ması ile Türkiye'nin gündeminde ön plana çıkmış Serbest Fırka'nın hükümeti eleştirirken kullandı{ıı 

önemli dayanaklardan olmuşlardır. 
1929 yılı başlarında Türk Hükümeti, nMerkezi bir Tedavül Bankası" kurulması olanakları-

47. l1oğlu, A.S.% A.g.a., s.: 49. 
48. Kesebir, Şakir (iktisat Vekili): iktisadi Vaziyet/miza Dair Rapor, TBMM Mat, Ank. 1930. Bu rapor tam metin olarak Te

keli-llkin'in çalışması olan: "1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin iktisadi Politika Arayışları' adlı hacimli kitaplarının 
227-559. sayfaları arasında tam metin olarak yayınlanmıştır. 

49. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: il, s.: 98-110. . . . 
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nı araştırmak için Raichbank Başkanı Hjalmer Schacht'ı Türkiye'ye davet etti. Bu davetin savaş ve 

borç tazminatları yüzünden diOer batılı ülkelerle mücadele halinde bulunan Almanya'dan hem de 
bu iş için kurulmuş uluslarası bir komisyonun Alman başdelegesine yapılmış olması tesadüf de{ıil

dir. Çünkü Schacht bu dönemde özellikle "Young Planı" ile "Beynelminel Tesviye-i Düyun Banka

sı" konularıyla uQraşmaktaydı. (50) Türkiye'nin benzer sorunları için bu ünlü iktisatçının deneyle

rinden yararlanarak istedi{ıi kadar, bu uzmanın kişili{ıi etrafında Almanya'nın deste!}ini de sa{ıla

mak amacını güttü{ıü söylenebilir. 

Depresyonu yenerek tam istihdama ulaşan ilk batılı ülke, Almanya olmuştu. Dr. Schacht, 

enflasyona yol açmaksızın orijinal finansman yöntemleriyle iç piyasayı canlandırmaya muvaffak 

olmuştu. Ancak tam randımanla işlemeye başlayan Alman fabrikalarına hammadde ve sürüm pa
zarı bulmak gerekiyordu. Serbest dövizle mal satmak ve almak zorlu{ıu, Dr. Schacht'ı malın malla 

mübadelesini sa{ılayacak bir dış ticaret modelini benimsememeye sevketti. Almanya, serbest dö
viz payasalarında ihracat mallarına uygun fiyatla alıcı bulamayan memleketlerin müşterisi durumu

na geçti. Tarım ekonomilerinin ihracat mallarını yüksek bedelle satın aldı ve onlara iman sanayii
nin ürünlerini sattı. 

Bu ekonomik mübadele yöntemiyle Türkiye'nin kriz döneminde Almanya'ya başlayan ih

racatı birkaç yılda %300'1ük bir artış gösterdi ve öme{ıln 1938'de ihracatın %68'1 yalnız Almanya'ya 

yapıldı. 

Fakat bu a{ıır görevler, Schacht'ın Türkiye'ye gelmesini önledi. Schacht kendi yerine, ça

lışma arkadaşı ve daha önce de Türkiye'de bulunmuş otan Kari Müller'i tavsiye etti. (51) 

Hükümetin daveti üzerine Kari Mül!er, Nisan 1929'da Türkiye'ye gelerek temas ve tetkik
lerine başladı . Bu arada Maliye Vekili, kendisine " .. Devlet Bankası'nın suret-i teşkili hakkında ta

sawurlarını anlatt ı ... " 

Tasawurlar, Türk parasının istikrarını sağlamak ve bunu da kurulacak bir merkez banka

sı ile gerçekleşt i rmekti. Müller'den bir merkez bankası kuru lması için ön koşulların var olup olma

dığının araştırılması ve e{ıer yoksa bu koşulların nas ı l sağlanaca{ıı konusunda bir rapor hazırlan

ması istenmişti. 

Müller Haziran ayı ortalarına kadar Türkiye'de kald ı ve raporunu hazırlamak. üzere Ak 

manya'ya döndü. Müller raporundan, kendisinin Ali iktisat Meclisi ile oldukça sıkı ilişkiler kurduğu 
anlaşılmaktadır. 1929 yılında Ali iktisat Meclisi'nin ilk toplantısının yapıldığı Haziran ayına kadar 

kalmış olması da bir rastlantı de{ıildir. Ali iktisat Meclisinin bu toplantısında daha önce bahsettiği

miz Şakir Kesebir planının hazırlıkları başlamıştır. 

Müller, raporunu 15 Ekim 1029'da bitirerek incelemesi için Schacht'a verdi. Bu raporu in

celeyen Schacht, Müller raporunun bulgularına dayanarak kendi önerilerini de ayrı kısa bir rapor 

haline getirerek 1930 Oca{ıında "Maliye vekili" Şükrü Saraco{ılu 'na sundu. (52) 

Müller, Türk hükümetinin isteğine paralel olarak raporunu iki ana bölüme ayırmış, birinci 

bölümde nakit istikrarının tesisini sa{ılayacak bir merkez bankasının şartlarını araştırmış, ikinci bö

lümde de bankanın kurulmasının ön koşulları için bir ıslahat pro{ıramı önermişti. (53) 

50. Schacht, Hjalmar. Türl<iye'de Nakit istikrarı ve Bir Merkezi ihraç Bankasının Tesisi Hakkında Mötaıeaname, s.: 1, Baş
vekalet Müdewenat, Mat, Ank. 1930. 

51. Tekeli-ilkin: A.g.e .• s.: ı 1 O, Ergin, Feridun: Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi, s.: 62. 
52. Dr. Schacht'ın raporunu önceki dipnotta vermiştik. Bu rapor birkaç sayfadan ibaret bir mütalaadan ibarettir. Oysa K. 

Müllar'ln raporu, 50 sayfa kadar tutan, oldukça. detaylı bir rapordur: Müller, Dr. Kari: Tiırlciya'de Nakit lstikran ve Bir 
Merkezi ihraç Bankasının Tesisi Hakkında Mötalaname,. Vakit Gazetesi Hediyesi, 1930. Her iki raporun tam metni 
için bkz.: Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 573-609. 

53. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 110-115. 
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4. Bankalar Arası Konsorsiyum Kurulması: 
Türk parasının kıymetini korumak amacıyla çıkartılan ilk kanunlardan biri, 30 Mayıs 1929 

tarih ve 1447 sayılı "Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu"dur. Bu kanun spekülasyonu 
yasaklarken, kişi ve kurumların ihtiyaçları olmadıkça gerek dolaysız ve gerekse dolaylı şekilde dö
viz alıp satamamalarını ve döviz ihtiyaçların bir liste şeklinde önceden saptanmasını öngörmek
teydi. Ayrıca bu kanun bankalarla bankerlerin yabancı paralar {döviz)ini karşılık tutarak Türk lirası 
üzerinden avans vermeleri ile yine bunların Türk parasıyla yapılan tediyatı, kendi hesaplarına, ihti
yaç listeleri haricinde yabancı paralarla deQiştirilmesini yasaklamaktaydı. Kanunun uygulanmasıy
la ilgili yükümlülükler, Maliye Bakanlığı'na veriliyordu. {54} 

Ne var ki bu kanun döviz işlemleri üzerinde sınırlı bir kontrol kurmaktan öte etkin olamadı. 
Örneğin gerekli belgelerin varlığı halinde, bankalar kendilerine getirilen döviz taleplerini bir kez da
ha kullanımı önlemek üzere sadece damgalayarak yerine getirmekle yükümlüdürler. (55) üstelik 
spekülatif faaliyeti körüklenmiş olan yabancı bankalar üzerindeki kontrol tam anlamıyla sağlana
mamıştır. 

Bundan sonra hükümetin döviz piyasasına daha yakından ve doğrudan müdahalesine 
imkan veren yeni bir kanun çıkarıldı. 20 Şubat 1930 tarih 1567 sayılı "Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanun•, gerekçesindeki deyişle, hususi menfaatleri tenkis suretiyle para kıyme

tini düşürmeye çalışanların ağır surette tecziyelerini amaçlamaktadır. (56) 
Bu kanuna dayanı larak çıkarı lan ilk kararname, büyük ölçüde 1441 sayılı kanun hükümle

rini tekrarlamakla yetinmektedir. Özünde birtakım cezai hükümlerde, spekülasyona set çekilmek 
isteniyordu. Bu dönemde çıkarılan müteakip kararnameler de yine aynı amacı hizmetin, spekülatif 
hareketleri önlemeye yönelikti. {57) 

Döviz piyasasında alınan bu tedbirler, ist i krarı sa!}lama konusunda tam başarılı olamadı. 
Bu başarıs ızlıkta, ülke para politikasını en geniş şekilde kontrol ve ona şekil verebilecek bir mer
kez bankasının yokluğu da önemli rol oynadı. i şte ülkede, bir merkez bankası kurumunu~ kurul
masına kadar, kambiyo işlemlerin i kontrol altında tutacak bir kurumun oluştu rulması yolu tutuldu. 
Bankalar Konsorsiyumu, Maliye Bakanı@ ile bankalar arasında özel bir şirket olarak kuruluyordu. 
(58) 

Bankaların özellikle yabancı bankaların konsorsiyuma iştirakleri pek istekli olmadı. Ger
çekten onların kendilerinin karlı girişimlerini önleyen bir kuruma istekli olmaları için de bir neden 
yoktu. Fakat konsorsiyuma katılmak istemeyen bankalar aleyhinde öyle bir olumsuz kampanya 
başlatıldı ki, bu kamuoyu baskısı, ecnebi bankaları da konsorsiyuma katılmaya zorladı. (58) 

Sermayesinin %41 'i Maliye Vekaleti'ne, %17'si milli bankalara, %42'si de yabancı banka
lara ait olan bu kurum, Nurullah Esat (Sümer) Bey'in riyasetinde, iş Bankası Müdürü (Uşşakizade) 
Muammer Bey (M. Mekal'in kayınpederi) ile Selanik Bankası müdürü M. Logren, Kommersiyale 
Bankası müdürü M. Bomi, Memaliki Şarkiye Müdürü M. Loboton'dan teşekkül etmekteydi. 
1.215.000 Sterlin'lik sermaye ile lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası binası içinde, kendisine ayrılan 
özel bir yerde 24 Mart 1930 tarihinde çalışmaya başlayan bu kurul, piyasadan gerekti~inde döviz 
alıp satmak suretiyle, kambiyo kontrolünü gerçekleştirmek üzere, Merkez Bankası 'nın işlevi ile ey
leme başladı. {60) 

54. Köklü, Aziz, Türkiye 'de Para Meseleleri (1915-1946) Devresinde Para Siyasetimiz ve Paramızın Kıyme4, s.: 35-36. 
MEB Y., Ank., 1947. 

55. Afanay, Tevfik: Türkiye'de Dôviz Kontrolü ve Milli Parayı Koruma, s.: 53 vd., lst., 1937. 
56. Elratav, Korkut 100 Soruda Türkiye 'de Devletçilik, s.: 61-62, Gerçek Y., lst., 1974. 
57. Alanay, A.g.a., s.: 113-124. 
58. Tekeli-ilkin, A.g.a., s.: 117. 
59. A.g.e., s.: 117, Alanay, A.g.e., s.: 21, Köklü, A.g.e., s.: 38-40. 
60. Tekelli-ilkin, A.g.e., s.: 118, Alanay, A.g.e., s.: 20. 
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5. Milli Sanayi Numune Sergisi: 
Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyet!, kuruluşundan kısa bir süre sonra, 21 Nisan 1930 tarihin

de, Ankara'da "Milli Sanayi Numüne Sergisi"ni açtı. Bu sergi aslında iki gün sonra çalışmaya baş

layacak olan "Sanayi Kongresl"ne bir nevi hazırlık niteliğindeydi. 
Başvekil ismet lnönü, bu sergiyi " .. milli iktisatta yeni bir hayata giriyoruz .. " diyerek açmış, 

M. Kemal ise bu serginin daimi bir şekle dönüştürülmesini istemiştir. (61) 

6. 1930 Sanayi Kongresi: 
22 Nisan 1930'da Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1. Sanayi Kongresi'ni müşterek bir sa

nayileşme proğramı üzerinde anlaşmak için toplamıştır. Sanayi Kongresi'nin toplandığı tarih ile 
Şakir Kesebir Planı'nın sunulduğu tarih arasındaki ilişki üzerinde durmakta yarar vardır. Şakir Ke
sebir Planı başvekile 13 Ocak'ta sunulmuştur. 4 Martta başsımına izin verildiğinde artık plan olma 
niteliğini yitirmiş, "iktisadi vaziyetimize Dair Rapor" haline gelmiştir. Hazırlanan planın yeterli bu
lunmamasının böyle bir kongrenin toplanmasındaki nedenlerden biri olduğu düşünülebilir. (62) 

7. Hükümetin Hazırladığı 1930 iktisadi Proğramı: 
iktisat Vekili Şakir Kesebir'in hazırladığı rapor, istenilen şekilde bulunmaması üzerine, bu 

defa Başvekil ve Kabine arkadaşiarı bir iktisadi plan üzerinde çalışmaya başladilar. ProQiamın Şa

kir Kesebir Planından es inlendiği söylenebilir. Hükümet bu proğramın uygulama süresini önce 5 

yıt biçiminde ilan etmiş, bilahare 10 yıla çıkarmıştır. Bu süre uzatımı, o dönemdeki para istikrarsız

lığı ile mali güçlüklerden kaynaklanmıştır. (63) 

8. T.C. Merkez Bankası'nın Kuruluşu: . 

Para politikasının en önemli kuru l uşlarından biri de Merkez Bankası kurulması olayıdır. 

1927 ve müteakip yıllarda bankanın kurulması için hazırlıklar icra edilmişse de yeterli ça-
lışma yapılmamış, hatta 192B'de iş Bankası'nın Merkez Bankası 'na dönüştürülmesi düşünülerek, 

Hollanda Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı G. Vissering Türkiye'ye getirilmiş; rapor hazırlatıl
mıştır. Böyle bir iş için Hollanda'da bir bilim adamının seçilmesi, bir ticaret bankasının Merkez 

Bankası'na dönüştürülmesi işinin Hoflanda'da icra edimiş olmasındandır. 
Vissering, Haziran 1928'de tamamlayıp iş Bankası'na sunduOu raporda Merkez Banka

sı'nın mutlaka kurulması gerektiğini savunmuştur. Ancak bir ticaret bankasının merkez bankasına 

dönüştürülmesinin birtakım sakıncalar do{lurabilece{lini de vurgulamıştır. 
iş Bankası Genel Müdürü M. Celal (Bayar), Vissering raporunu Başvekile takdim eder

ken, bu konu ile kendi görüşünü de ihtiva eden bir raporu da ekledi. (64) 

i 930'da ise Hükümetin Almanya'dan Dr. Hjalmer Schacht'ı davet ettiğini, O'nun da asis• 
tanı Kari Müller'i tavsiye edip yolladığını, bir merkez bankasının tesisi konusunda her ikisinin de 

hükümete rapor verdiklerini daha önce belirtmiş ve bu bilim adamlarının raporlarına değinmiştik. 
Bu raporlar esasen 1929'da hazırlanmış ve Ocak 1929'da Maliye Vekaletl'ne gelmiş ve 

bizzat Başvekil Paşa tarafından incelemeye tabi tutulmuşlardı. Fakat bu raporlar ne Türk ekonomi-

61. Bkz.: 'Ayın Tarihi', Mayıs-1930, c.: 22, no: 74, s.: 6302-6305. 
62. Kongre'de yapılan konuşmalar ve alınan kararlar için bkz.: 1930 Sanayi Kongresi Raporlar-Kararıar-ZabıtJar, Milll ikti

sat ve Tasarruf Cemiyeti Y., Ank., 1930. (Tekeli-ilkin , s. 121'den). 
63. Proğram için bkz.: iktisadi Proğram (1930), Başvekalet Müdewenat Mat., Ani< .. 1930. Proğramın tam metni, Tekell.-11-

kln'in kitaplarının, s.: 561-572 arasında verilmiştir. 
64. {Bayar), M. Celal: 'Merkez Bankası Hakkında Maruzat..' 1928 (El Yazısı);, Vissering raporu içun bkz.: G. Vlsserlng: 

Aaport sur le Systeme Bancaire en Turqufe, 1928 (Daktilo) (Tekell-llkin, A.g.e., s.: 131'den) 
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sinin gelişme eQil!mlerini, ne Türklye'nin bu eğilimlere karşı aldığı tedbirleri dikkate almışlar, ne de 
ülkedeki genel eğilimleri dinlemişlerdi. Bu nedenle hükümet, buhranlar içindeki 1930 yılında bu ra
porlardan ayrı olarak, Merkez bankasının kurulması için kesif bir çalışma yaptı. Bankanın ne şekil
de kurulaca{ıı ve gerekli sermayenin ne şekilde temin edileceği ilk ele alınan hususlar idi. 

Bu arada kambiyo istikrarının henüz sağlanamadığı ve dış borçlarla ilgili olarak ta "mora
toryum" ilan edileceği haberlerinin yaygınlaştığı bir ortam içinde, Ocak ayı başında Osmanlı Ban
kası Orektörü M. Sorbiye, Devlet Bankası tesisi konusunda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye 
geldi. Sorbiye ilkin bir merkez bankasının kurulmasının zaruri olmadıQı fikirleriyle işe başlayıp, gö
rüştüğü hükümet çevrelerine, Osmanlı Bankası'nın kurulacak bu bankada söz sahibi olmasını te
min için çabalar harcamaya başladı. Tabii bu istekleri hoş karşılanmadı ve reddedildi. (65) 

Nihayet Meclise bir kısım milletvekili tarafından Merkez Bankası'nın kurulmasıyla ilgili bir 

tasarı verildi. Tasarı komisyonunda incelenirken, bir kez daha yabancı uzmanlara incelettirilmesi
ne karar verildi. Tasarıyı inceleme görevi Lozan Üniversitesi Profesörlerinden Leon Morf'a verildi. 
Mart, Ziraaat Bankası'ndaki görevi nedeniyle daha önce de Türkiye'de bulunmuştu. Morf, tasarının 

113 maddesini teker teker incelemiş, sakıncalı gördüğü hususlarda notlar düşmüştü. 
Nihayet hükümet, Morf'un önerilerini de dikkate alarak, tasarıya son şeklini verdi. Tasarı 

bundan sonra büyük bir değişiklige uğramadan, çok hızlı bir şekilde Heyet-i Vekile'de, Encümen
lerde ve Mecliste görüşülerek kanunlaştı. (66) işin son kısmının bu şekilde hızlı tutulmasıyla, Hazi
ran ayı başında Türkiye'ye gelip, Düyun-u Umumiye adına incelemeler yapacak olan M. Charles 
Rist'in muhtemel müdahaleleri de önlenmiş oluyordu. (67) 

Bankanın kurulması için gerekli mali kaynak ta Kibrit Tekeli karşılığı alınan istikraz ile çö
zümlendi. (68) 

9. Dış Borçlar Erteleme Çabaları ve Charles Rist Raporu: 
1928 yılında yapılan Antlaşmaya göre, Osmanlı Borçlarından Türkiye'ye düşen hissesi 

için, ilk yedi yıl için, bu borcun faiz ve amortismanları olarak yılda iki milyon altın lira ödeyecekti. 
Yedi yıldan sonra ise, borç ödemeleri artarak, 1953 yılında tamamlamış olacaktı. 

1929 yılında yapı lacak ödeme için, antlaşmanın 13. maddesi, 10. paragrafında; ilk iki yıl 
için tanınmış bir imkandan faydalanılarak, yalnızca faiz ödemesi yapılmakla yetinildi. Amortisman 
yeni ana borç ödemesi, ileriki yıllara bırakılmıştı. (69) 

Bu imkan ilk iki yıl içinde bir kez kullanıiabileceı)i için, 1930 yılında tekrarlanması imkan
sız olmuştu. Bu yıl içinde başlayan ödemeler ise, saQlanmaya başlanan kambiyo istikrarını kökün~ 
den sarsacağı muhakkaktı. (70) Bunun üzerine borçların ödenmesinde güçlük doğabileceğine iliş
kin haberlerle Avrupa Kamuoyu bu konuya hazırlanmaya çalışıldı. Times gazetesinin, dış borçlar 

için Türkiye'nin moratoryum ilan edece!:)ini yazması üzerine Dayinler (Borçlar) Meclisi bu haberin 
doğruluk derecesini telgrafla Maliye Vekill'nden sordu. Bu telgrafı fırsat bilen Maliye Vekili, " .. Telg
rafla vaki olan müracaatınız vesilesiyle, inkişafı memleketin ve hamillerinin menfaatlerini ziyade
siyle haleldar edebilecek bir buhrana mani olmak ... " için iki tarafın görüşmesinin gerekli olduQunu 
ilan ediyordu. (71) 

65. Tekell-!lk!n, A.g.e., s.: 135. 
66. 26 Mayıs 1939'da Heyet-i Vekile'de, 11 Haziran 1930'da TBMM'da görOşülen kanun için bkz.: Cumhuriyet ve Hakimi-

yetti Mi(l(ye, 24 Mayıs ve 12 Haziran 1930 tarihli nüshaları . 

67. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 139. 
68. Bkz.: TBMM Zabıt Ceridesi, c.: 20, s.: 200-250, Haziran• 1930. 
69. Saracoğ!u, Şükru: 'Borçlar Meselaslnln Halli 'Ülkü Hafkevleri Mec., c.: ı, sayı: 5, Haziran·1933, s.: 109. 
70. Yeniay, 1. Hakkı: Yeni Osmanlı Borçlan Tarihi, s.: 159. 
71. 'Düyun•u Umumiye Meclisinin Telgrafına Cevabımız• Hakimiyet-i Milliye~ 11 Şubat 1930 (Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 

140'tan). 
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Bunun üzerine Borçlar Meclisinin temsilcileri Ankara'ya geldiler. Görüşmelerde Türkiye 

taviz vermemek fakat bu arada hayayı sertleştirmemek için zaman kazanmaya çalışmaktaydı. So

nunda Türkiye'nin iktisadT ve mali durumu üzerinde yabancı bir uzmana inceleme yaptırılması ko

nusunda anlaşmaya varıldı. 

Borçlar meclisi temsilcileriyle yapılan görüşmeleri Türkiye başarı ile kapadı. Öncelikle bu 

yabancı uzmanın vereceQi rapor gerek oa.yinler Meclisi'nl gerekse Türkiyeyi iltizam etmeyecekti. 

Bu rapor yalnızca Ankara'da yapılacak görüşmelere esas olacak bir belge nitellQinde olacaktı. Ay

rıca Türkiye Hükümetl, bu inceleme sonuçlandırılıncaya dek, borç yükümünün yalnızca üçte birini 

ödemekle yetinecekti. 

Yapılan temaslar neticesi belirtilen incelemenin ünlü Fransız iktisatçısı Prof. Charles 

Rist'e yaptırılması kararlaştırıldı. Rist'in Türkiye'de iyi tanınmış olması ve O'nun Romanya Merkez 

Bankası'nın kuruluşundaki katkıları, bu isim üzerinde anlaşmayı kolaylaştırmıştı. 

Rist Ankara'ya 1 Haziran 1930'da gelerek incelemeler başladı. Türk hükümetinin borç 

ödemelerinde Türkiye'nin kalkınmasına engel olmayacak bir yol bulunmasını, Rist'e telkin etmeye 

çalışan Türk yazar ve bilim adamları gazetelerde çeşitli yazılar yazdılar. Nihayet Rist, incelemeleri

ni tamamlayarak 28 Haziran 1930'da Ankara'dan ayrılmış ve nihaT raporunu 15 Eylül 1930 tarihin

de Maliye BaanlıQına yollamıştır. (72) 

Dayinler Meclisi, Rist raporunda mevcut olduğunu söyledikleri önerilere ve son aylarda 

saQlanmış olan kambiyo i stikrarına dayanarak, Ekim ayı başlarında tüm borç taksitlerinin ödenme

sini istediler. Böyle bir talebi hayretle karşılayan Türk Hükümeti, raporun bağlay ıcı o lmadığı taraf

larca kabul edild iği halde böyle bir istemin haksız o lduğunu bildirdi. Dahası , raporda tüm borçların 

ödenebileceQine dair bir analiz de yoktu. Gerçekten geçen süre içinde kambiyo isti krarı sağlan

mıştı. Fakat bu, borçların ödenebilmesi için, gerekli olsa bile , yeterli bir sebep değild i . Henüz mali 

ve iktisadi istikrar tam olarak sağlanamamıştı. 

iki taraf arasındaki anlaşmazlık b_üyüme eğilimi gösterdi. Ankara'nın görüşm·e isteğine 
karşın, Dayinler Meclisi, Ankara'ya resmi bir temsilci göndermekten kaçındı. Yalnız Ekim sonunda 

Fransız Ticaret Vekili, Kasım Başında da lngiliz ve Farnsız Borçlar Temsilcileri Ankara'ya gelerek, 

borç taksitlerinin tam ve zamanında ödenmesi için ı srarda bulunmuşlardır. 

Türk hükümeti, borç taksitlerinin azaltılmasının "hayati bir zaruret" olduğu konusunu ısrar

la tekrar etmiştir. Buna ra!7ımen Kasım ayı sonunda Dayinler Meclisi, borçların ödenmesi konusun

da sert bir protesto çekmiştir. 

18 Aralık 1930'da Bakanlar Kurulu, ilgili sefirlerin de katıldığı 11,5 saat süren bir toplantı 

yaptı ve borçlar konusunda bir hattı hareket belirledi. Buna göre ülkenin " .. mali tamamiyet ve ma

suniyetini tehdit" edici nitelikte gördüQü 1928 Anlaşmasında öngörülen şekli ile, borçlarını ödeme

sinin imkansız olduQunu bildiriyor ve tekrar görüşmeye oturulmasını öneriyordu. (73) 

Dayinler Meclis! ilk anda bu öneriyi kabul etmedi. Ancak Türk Hükümetinin kararlı tutumu 

karşısıda, bir süre sonra kararını değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye ise, borçlarını ödemekten ka

çınan bir ülke görünümü vermek istemiyordu. 

Böylece iki taraf, Nisan 1931 başlarında tekrar görüşmelere başlamak üzere anlaştılar. 

Bu kez de görüşme yeri konusunda tartışmalar oldu. Türkiye, belgelerin orada bulunması nedeniy

le görüşme yerinin Ankara olmasında ısrar ediyor, Dayinler temsilcilerinin Paris teklifini kabul etmi

yordu. 

72. Rist, Türkiye'de tanınan bir iktisatçıydı ve bir eseri da Türkçe'ye çevrilmişti: Risı, Char1es: Fizyokrat/ardan GünıJmazs 
Kadar iktisadi Mezhepler Tarihi, Çav.: Ahmet Muammer-Şükrü Kaya. c.: 1-11, lst., 1922-27 (Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 141-
142'den) 

73. Saracoğlu, Şükrü: A.g.m., s.: 110. 
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Aslında Türkiye'nin bu ısrarında, Osmanlı'nın son dönemlerinde hep yabancı başkentler
de borç arayan Osmanlı Devlet adamlarının düştüğü durumları tekrarlama kaygıları bulunmaktay
dı. 

Nihayet görüşmelere 16 Mayıs 1931 'de Ankara'da başlandı. 28 Mayıs 1931 'e kadar de

vam eden görüşmelede Türk temsilcileri mali ve ikitsadi güçlükleri tekrarladılar. 1928 Antlaşmasın
da değişiklik yapılarak, borç yükünün kesin ve sürekli olarak azaltılmasını istediler. Yıllık borç tak
sidinin 2.000.000 altın lira'dan 800.000 altın lirasına indirilmesini ve ilk iki yıl içinde bu borcun %50 

nisbetinde, Türk parası olarak ödenmesini, ödenecek bu miktarın da imkanlar ölçüsünde yabancı 

paralarla yapılmasını istediler. 
Buna karşılık Dayinler temsilcileri, 1928 yılı Antlaşmasının uygulanmasında ısrar ettiler. 

Sadece geçici bir kolaylık olarak, bu antlaşmanın öngördüğü borç taksitlerinden, 1 milyon lngillz 
Sterlinlik kısmı kayıtsız ve şartsız tranfer edildikten sonra geri kalan kısmı, alacaklılar lehine büt
çeye konulmakla yetinilecekti. (74) 

Taraflar arasındaki bu büyük görüş ayrılıkları nedeniyle anlaşmaya varılamadı ve bu du
rum tebliğ edilerek, görüşmeler daha ileri meçhul bir tarihe bırakıldı. (75) 

Türk Hükümeti, 14 Kasım 1931 tarihinde tekrar görüşmelere başlayabileceğini ilan et
miştir. Bu kez Paris'te, 26 Ocak 1932'de başlayan ve onbir aya yakın bir süre çok çetin tartışma
lardan sonra 14 Aralık 1932'de anlaşmaya varılmıştır. Bu antlaşma, 1928 antlaşmasına nisbetle, 
Türk hükümeti lehine çok önemli müsbet hükümler getirmiştir. Üstelik bu Antlaşma ile Türkiye dört 
yılı aşkın bir süre, hem de ekonomik ortamın birçok güçlükler içindeki bir devre için ödeme yap
maktan kurtulmuş oluyordu. (76) 

Bu antlaşma 22 Nisan 1933'te T.C. Hükümeti ile Düyun-u Umumiye Hamilleri arasında bir 
antlaşma olarak TBMM'de tasdik edilm iştir. (77) 

4. Türkiye'de Devletçilik Politikasının Oluşumu: 

1930 yılında kurulup, halktan büyük ilgi gören ve hükümet kanadında büyük paniğe yol 
açan Serbest Fırka Hareketi (78), CHP'nin bütünüyle halktan destek görmediQini, halkın açıkçası 

hükümetten pek hoşlanmadıQını ortaya koymuştu. Bu fırka, özellikle buhrandan sonraki bir devre

de, açıklığın ve serbestiyetin özlendiği bir anda liberal bir yapıda olduQunu açıklayınca, özellikle 
bat ı Anadolu'nun tüccar kesiminden büyük ilgi ve destek gördü. 

Buna karşın Başvekil lnönü, 30 Ağustos 1930'da Sivas'ta Chester Projesinin devamı olan 

demiryolunun Sivas'a ulaşması vesilesiyle yaptıQı konuşmada hem Serbest Fırka'nın yoğun eleşti

rilerini cevaplamış, hem de CHP'nin "mutedil Devletçi" olduQunu açıklamıştı. (79) Konuşmasında 
lnönü, Liberalizmi eleştirerek şöyle demektedir: 

"Liberalizm nazariyatı bütün bu memleketin güç anlayacaQı birşeydir. Biz iktjsadiyatta ha
kikaten mutedil devletçiyiz. Bizi bu istikamete sevkeden bu memleketin ihtiyacı ve bu milletin fıtri 
temayülüdür." (80} 

74. Bkz.: Cumhuriyet, 19 Mayıs 1931. 
75. Cumhuriyet, 10 Ekim 1931; 12 Ekim 1931. 
76. Saracoğlu, A.g.m., s.; 111 vd. 
77. Varılan Antlaşma için bkz.: ·r.c. Hükumeti ile Osmanlı Düyun-u Umumiye Hamillerinin Mümessılleri arasında 22 Nisan 

1933 tarihinde imza edllen itllalname ve Merbutatının Tasdikine Dair 28 Mayıs 1933 tarihli ve 2234 numaralı Kanun ve 
Merbutları•, Aıık., 1933. Düstur, 111. Tertip c. 14, s. 1058 vd. 

78. Geniş Bilgi için bkz.: Ağaoğlu, Ahmet: Serbest Fırka Hatıralan, s.: 7 vd., 1st, 1965: Tunaya, T. Zafer: Türkiys'de Siya
si Partiler, (1859-1952), s.: 632 vd., 1st, 1952; Okyar, Ali Fethi: Üç Devirde Bir Adam: Alioğlu Y., 1st. 1980; Ya.kın 
Tarih Ansiklopedisi, c.: 11, s.: 160-249, Yeni Asya Y., lst., 1988 . 

79. Bkz.: Melzig, Herbert: lnönü Diyor ki, s.: 51-52, Ülkü B., lst., 1946. 
80. A.g.e., s.: 163-164. 
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Fethi Okyar da lnönü'nün Sivas konuşmasını cevaplandırmak için, Batı Anadolu'nun eko
nomik merkezi olan lzmir'i seçti ve buhrandan en çok etkilenen bu ilde yaptı\)ı konuşmada büyük 
coşku hareketleri yaşandı. (81) 

lzmir'de vuku bulan bu coşkulu hareketlerin araştırılması görevi o sırada orada bulunan 
ve Meclis Başkanlı\)ı görevini yürüten Kazım Özalp'e verildi. Özalp bölgede araştırma yaparak, ra

porunu üç ana konu üzerinde yoQunlaştırdı: 1- Bölgede muhalefetin eskiden beri var olduQunu, 
ancak komünistler ile basının tepki olaylarının yo\)unlaşmasında etken olduQunu, 2-CHP yönetici
lerinin bölge halkına duyarsız olduklarını, 3-Serbest Fırka kadrolarına gerici unsurların sızdıQı yo
lunda bilgiler ahndıQını belirtiyordu. (82) 

Bunun üzerine hükümet kanadındaki CHP meclisi toplantıya ça\)ırarak bir tartışma açtı. 
(83) Bu tartışmalar neticesi de hükümet istifasını verdi. (84) 

Yeni hükümetin kurulması görevi yeniden lnönü'ye verildi. M. Kemal'in bu tercihi, Serbest 
Fırka'ya e{ıilimi olmadıQını bir kez daha göstermiştir. Parti genel sekreterliQine sert mizacıyla ünlü 
Recep Peker getirilmiş , bu arada Belediye seçimleri olmuş, Serbest Fırka, örgütlenmesini tamam
ladıQı özellikle kıyı bölgelerinde seçime girmiş, seçim yapılan 502 belediyeden 30'a yakınını ka
zanmıştı. Aralarında Samsun, Bergama, Merzifon, Menemen, Silifke ve Maltepe (lstanbul) gibi be
lediyelerin de bulunduQu yörelerde elde edilen başarı, kuruluşundan üç ay bile geçmeden seçime 
katılmak durumunda olan bir parti için hiç te küçük bir başarı de(ıildi. {85) 

Bunun üzerine CHP'nda Serbest Fırka aleyhine büyük bir kampanya başlatıldı. Bu saldı
rılardan açıkçası paniğe kapılan Serbest Fırka yöneticileri, özellikle A. Fethi Okyar, yaşama şansı
nın kalmad ığını bir kez daha saptayarak, aynen kuruluşu sürecinde olduQu gibi, kapanışında da 
M. Kemal'den gerekli izni alarak, Partiyi feshettiklerini bildirmişlerdir. Böylelikle Serbest Fırka de
neyi, 100 gün bile geçmeden yaşama veda etmiş oluyordu. (86) 

Serbest Fırka deneyi sona erdikten, Menemen misilli hareketlerle CHP paralelinde dü
şünmeyenlere yeterli gözdaQı verildikten ve tek parti iktidarı perçlnleştirildikten sonra bile, geniş 
halk kitlelerinin hoşnutsuzluğu CHP yetkililerini rahats ız etmekteydi. C. Serbest Fırkası'nın birden 
büyük destek bulması, CHP yöneticilerini uyardı. Halkın sorunlarını yerinde saptamak eğilimini do· 
{ıurdu. Ülkede neyin yanlış gittiğini bizzat "reisicumhur" tarafından saptanacaktı•. Bu .gezi ile- Ugm 
haberler 30 Eylül 1930'dan itibaren gazeteleri işgal etmeye başladı. CHP grubunda fırkada yapıla
cak büyük ıslahat kararlarının Gazi'nin dönüşünde yapılması kararlaştırıldı. Seyahat 18 Kasım 

1930 tarihinde başladı. Bu tarih, Serbest Fırka'nın kapatılmasının bir gün sonrasına rastlamaktadır 
(87). 

Gezi oldukça büyük bir uzmanlar kadrosu ile yapılmıştır. Bu kadroda içişleri Bakanı Şük
rü Kaya, parti genel sekreteri Recep Peker, RiyaseH Cumhur Umumi Katibi Tevfik (Bıyıkoğlu), 
Reşit Galip, müşavir olarak Memduh Şevket (Esendal) ve lstanbul Liman Şirketi Umum Müdürü A. 

81. Tekeli-ilkin, A.g·.e., s.: 165 vd. 
82. A.g.e., s.: 168. 
83. Meclisteki tartışmalar için bkz.: • TBMM Zabıt Ceridesi, c. 21. 25 Eylül 1930, s.: 9 vd. 
84. Cumhuriyet, 26 Eylül 1930. 
85. Belediye Seçimlerinin Meclis'te tartışılması için bkz.: Zabıt Ceridesi, c.: 22, 15 Aralık 1930, s.: 47 vd.; Yine bkz.: Uran, 

Hilmi: Hatıralarım. s.: 214, Ank., 1959, Goloğlu, Mahmut Tek Partili Cumhuriyet s.: 286 vd .• Goloğlu Y., Ank., 1974 .. 
86. Geniş bilgi için bkz.: Karpat, Kemal H.: Türl< Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, s.: 61 vd., 1st, 

Mat., !st., 1967, limen, Süreyya: Dôrt Ay Yaşamış Olan Zavallı Serbest Fırl<a; Hatıralanm 111, isi., 1951, Kandemir, Fe• 
ridun: Serbest Fırl<a Nasıl Kuruldu-Nasıl Kapatıldı? Siyasi Dargınlıklar, c: 4, s.: 100-128, Eklcigil Y., lst., 1955, Tun
cay, Mete: Türkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Yönetiminin kurulması (1923-1931), s.:245 vd., Yurt Y.,Ank., 1981; Ok· 
yar, Age., s.:370 vd.; Küçük, Yalçın: Türi<lye Üzerine Tezler. I, s.: 105-233, Tekin Y ., ist.; 1989, Avcıoğfu, Doğan: Tür-
kiye'nin Düzeni, Dün-Bugün-Yarın, s.: 212 vd., Bilgi Y., Ank., 1969. · 

87. Başar, A. Hamdi: Atatürl<'/e Üç Ay, s.: 129 vd., Tan Mat, lst., 1945. Seyahatin öyküsü için bkz: Ayın Tan"h4 c.: 23•24, 
sayı: 79-81, s.: _6824-6834, cilt: 25, sayı: 82-83, s.: 7052-7076, c.: 2, sayı: 84-85, s.: 7279-7294. · 
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Hamdi (Başar) vardır. Bunlar yanında ikinci dereceden Hasan Ali {Yücel), Adliye'den Ferit Bey, ik

tisatçı Şefik Bey gibi kişiler de vardır. Gezi, 18 Kasım 1930'dan,. 4 Mart 1931 'e kadar sürmüş, üç 
ayı aşan bu üsre içinde, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Samsun, Trabzon, lstanbul, Kırklareli, 
Edirne, Bursa, lzmir, Aydın, Denizimi, Muğla, Antalya, Mersin, Malatya, Adana, Konya Afyon illeri

ne gid il miştir. 

Gezide bu güzergahın seçilmesi rastgele olmamış, özellikle Serbest Fırka'nın çok oy aldı

ğı yöreler seçilmiştir. 

Gidilen yerlerde uzmanlar incelemeler yaparken, M. Kemal'de toplumun çeşitli kesimlerty• 

le temaslar kurmaya çalışmıştır. Türk Ocakları, CHP merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ziyaret 

edilmiş, halkın şikayetleri dinlenmiştir. Bu ilişkiler sırasında çeşitli kesimlerden raporlar istenmiş, 

şikayetleri dinlenmiştir. Bunlar arasında C. Serbest Fırka'nın Aydı n ili Reisi olan Adnan Menderes 
te vard ı r. Adnan Menderes, fırkası kapatıldıktan sonra Atatürk ile yaptı!:)ı temas neticesi CHP'ne 

alınmıştır. (88) 

M. Kemal'in refakatindeki heyet, nihai durak Konya'da 18 Şubat'tan 1 Mart'a kadar kala
rak bir ıslahat raporu hazırlamış, ancak bu rapor, kapsamlı bir rapor olmamıştır. A. Hamdi Başarın 
deyişiyle bu rapor, "memleketin meselelerini kökten kavrayan bir rapor değildir. Sadece işitilen şi

kayetler, görülen yolsuzluklar zaptedilmiş, sıralanmış, akla gelen tedbirler ve mülahaza olarak 

zaptedimiştir. " {89) 
Yalçı n Küçük'ün alayc ı bir dille bahsettiğ i üzere limancı Ahmet adıyla bilinen A. Hamdi 

Başar ise bu dönemde kendine özgü bir "iktisadi devletçilik" modeli ge l iştirmiş, fakat bu model 

Gazi tarafından hüsnü kabul görmemiş, bu konuda ısrar eden A. Hamdi raporunu bilahare Kaplı 

calarda Yalova'da dinlenen M. Kemal'e sunmak için g itmişse de orada kendisine Zeybek oyunu 

oynatılmak dışında önerileri pek dikkate alınmamıştır. {90) 
4 Mart 1931 günü Ankara'ya dönen Gazi, doğruca TBMM'ne giderek, CHP Grup riyaseti

ne yazdığı yazıda seyahat izlenimlerini özetlemiş ve seçimlerin yenilenmesini talep etmiştir. (91) 

Yeni seçimlerde, Meclise gireceklerin sadece yeni kişilerden olmayıp, aynı zamanda sos

yal sınıfların belli başlı kesimlerinden temsilciler o lmasına da özen gösterildi. M. Kemal, CHP 

adaylarını teker teker inceleyerek, TBMM'ne gireceklerin, istediği kesimlerden gelmesine -büyük· -

özen gösterdi. 

24 Nisan 1931 'de iki dereceli olarak yapılan seçimlerde laik, cumhuriyetçi adayların seçil

mesi sağlanmış, 4 Mayıs 1931 tarihli Meclis açış konuşmasında ise M. Kemal ülkenin iktisadi buh

ran içinde çetin bir sınav geçirmekte olduğuna değinmiş, fedakarlık istemiştir. (92) 

Buhrandan beri süregelen politika arayışları sonucunda ulaşılan çözümün formüle edile

rek dondurulması, daha doğru bir deyimle parti ideolojisi haline gelişi 1931 kongresinde olmuştur. 

1931 Kongresinde CHP'nin kabul ettiği program, partinin ilk resmi programıdır ve il. Dünya Savaşı 

sonlarına kadar sürecek bir ideolojik yönelimin ve tek parti döneminin simgesidir. {.93) 1 O Mayıs 

1931 'den 18 Mayıs 1931 'e kadar süren kongrede kabul edilen proğram bir "medhal0 ve 8 kısımdan 

oluşmuştur. 1. Kısım esaslar, il. kısım CHP'nin ana vasıfları, 111. kısım iktisat, iV. kısım Maliye, V. 

kıs ım Milli Talim ve Terbiye, VI. kısım lctimai hayat, Vlll. kısım dahili, harici, adli siyaset, memur

lar, meslek erbabı, VIII. kısım da milli müdafaaya ilişkin ilkeleri kapsamaktadır. iktisadi politikalarla 

88. Aydemir, S. Süreyya: Menderes'ln Oramı, s.: 96-97, Remzi K., 1st, 1969. 
89. Başar, A.g.e., s.%: 130, 
90. Başar, A. Hamdl: iktisadi Devletçilı'k, c.: I, lst., 1931,Aynı yazar: Yaşadığımız Devn·n lçyuzü, s.: 16, An., 1960, Küçük, 

Yalçın: Türkiye Üzerine Tezler, c.: I, s.: 246 vd., 329 vd. 
91. Ayın Tarihi, c.: 25, Sayı: 84-85, Mart-Nisan 1931, s.: 7295. 
92. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 208. 
93. Tuncay, Mete: A.g.e., s.: 304 vd. 



189 

ilgili bölümlerde, hükümet tarafından hazırlanan ve daha önce değindiğim iz "1930 iktisadi Proğra
mı" ile büyük paralellikler bulmak mümkündür. (94) CHP'nın 6 okunda anlamını bulan ilkeler ise 
proğramın il. bölümünde yer almışt ı r. 

iktisadi Devletçilik politikalarının oluşmasında o dönemde etkin olan Kadro Mecmuası 
çevresinde oluşan fikirleri de gözardı etmemiz gerekir. Bu mecmua çevresinde savunulan görüşle
rin ana çizgileri 5 Ocak 1931 'de Şevket Süreyya Aydemir tarafından verilen "inkılabın ideolojisi" 
adlı konferansta ortaya atılmış ve 1932 yılında yayınlanmış "inkılap ve Kadro"da bir bütün olarak 
işlenmiş ve 1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)nun sahipliği altında yayınla
nan Kadro Dergisinde Şevket Süreyya, Vedat Nedim Tör, 1. Hüsrev Tökin, Burhan Asaf Belge ve 
Şevki Yazman tarafından geliştirimiştir. (95) Bu dergi bir bakıma hükümetin yeni laik ekonomik gi
dişini aksettirmekteydi. Kadro'nun çıkışı bu bakımdan hükümetin tasvibiyle karşılandı. Gerçekte 
ise Kadro felsefesi, Maxizmin, ulusçuluk ve korporatizm ile derlenmiş sathi bir karması idi. (96) Bu 
dergi, dönemin örtülü ödeneklerinden bol bol istifade etti ve hükümetin, aynı zamanda Çankaya
nın da devletçilik anlayışının müfrit bir ifadesi olarak hizmet gördü. (97) 

Bu arada Kadro'nun empoze ettiği devletçilik anlayışına eleştiri getirenler de yok değildi. 
Örneğin, Ahmet (Ağaoğlu), görüşlerini Liberal devletçilik olarak belirleyip, Ş.S. Aydemirin i nkılap 
ve Kadro adlı kitabına eleştiriler getirerek ortaya koydu. (98) 

Bütün bu gelişmelerden sonra CHP'nin belirlediği devletçilik politikasının ne olduğu suali
ne cevap verebiliriz: 

lnönü, Kadro dergisine yazdığ ı bir makalede; "Başvekil ismet" i mzasıyla şöyle nitelendiri
yordu: 

"iktisatta devletçilik siyaseti, bana her şeyden evvel, bir müdafaa vas ıtası olarak kendini 
gösterdi. .. " 

" ... Devlet, ancak ferdi yapamayacagı şeyleri yapmağa çalışmalı d ı r, nazariyesi basiretle 
r:nütalaa otun~ahdır. Bir defa efradın yapabileceği b irşeyi devletin, bahusus bizim devletimizin 
yapmaması, şayan- ı arzudan da fazla birşey, lazım birşeyd i r. Çünkü, herşeyden sarfınazar, yalnız 

maddi vasıta bakımından, yapacağımız işler o kadar çok ve o kadar mühimdir ki , bunlardan efra
dın yapabileceği kısmına vesaitimizi dağıtmak, elbette en makul şeydir. 11 (99)- - .. - - - . . • ~ - - -

Makaleden açıkça anlaşılmaktadır ki, hükümetin taraftar olduğu devletçilik, şahsi teşeb
büsle yapılması mümkün olmayan, yahut şahsi teşebbüsün el atmadığı sahalarda icraat ile, devlet 
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamaktır. (100) 

lnönü'nün yine 12 Aralık 1933 tarihinde Ankara Halkevi'nde 4. tasarruf haftası vesilesiyle 
yaptığı konferansta devletçilik ilkesi şu cümlelerle ifade edilmekteydi: 

" ... Biliyorsunuz ki milli tasarruf ve iktisat hareketine, milli paranın bütün değeri üzerinde 
bütün memleketi telaşa veren büyük bir olay üzerine değinmiştik. Geçen bayramdan sonra bir yıl 
içinde milli paranın kuvvetle istikrarını ve genel olarak manevi ve maddi değerini ispat etmekle 

94. Bkz.: CHP Nizamnamesi ve Proğramı, Ank. 1931. 
95. Kadro Mecmuası Tıpkıbasım olarak 3 elit hallnde 1979 yılında Cem Alpar tarafından AITIA Yayını olarak yeniden ya

yınlanmıştır. Kalite Mat, Ank., 197, c.: 1, sayı: 1-12, c.: il, sayı: 12-24. Şevket Süreyya'nın otobiyografisi için bkz.: Ayde
mir, Ş. Süreyya: Suyu Arayan Adam, Remzi K., lst., 1976, iktisadi düşünceleri için Kadro'da yayınlanan makaleleri ya
nında şu eserlerinde anlaşılablllr: Cihan lktfsadiyatında Türkiye, Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti Neş. , Ank., 1931, in
kılap ve Kadro, Kadro Y., Ank., 1932. 

96. Karpat, Kemal H.: Türk Demokrasi Tarihi, s.: 66. 
97. Benzer eleştiriler için bkz.: Küçük, Yalçın: A.g.e., c.: 1, s.: 274 vd. 
98. AOaooıu, Ahmet: Devlet ve Feıt, s.: 9 Vd. lst., 1933. 
99. inOnü, ismet: "Fırkamızın Devletçilik Vasfı", Kadro, Sayı: 22, s.: 4-6, Teşrinievvel, 1933. 
100. Bu konuda bkz.: (Ôz:turk), Halil Nimetullah: Halkçılık ve Cumhuriyet ve Türk Halkçılığı ve Cumhuriyeti, lst., 1930, Mit

hat Şakir: Milli iktisada Doğru. Ank., 1931, Ete, Muhlis: Cihan iktisadiyat, ve Planlı iktisat lst., 1932, Ayni, M. Ali: De
mokrasi Nedir? Tarihi ve Felsefi, fst., 1933 . . 
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göstermiş otdu(ıumuz başarıyı, sözlerime başlamak için güzel bir vesile sayacaQım ... 
... Arkadaşlar, milli paranın de(ıeri üzerinde, bütçe denkHQi de özelllkle gözönünde tutula

cak nedenlerden biridir. Bütçe denkliQini geçen yıl bütçe gelirini ne tahmin etmişsek, tamamiyle el
de etmek suretiyle, gerçek olarak saQladık ... Bu yıl tahmin ettl(ıimiz geliri tam olarak elde edip 
edemeyeceQimlzi bilmiyoruz ... 

.•. Arkadaşlar, Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın stoku, banka-bilançolarını düzenli iz
leyenler bilirler ki, devamlı olarak artmaktadır. Kuruluşundan bu yana geçen iki yıl içinde, Cumhu
riyet Merkez Bankası ayrıca bir milyondan fazla altın biriktirmiştir. Bir milyon altın dediQim zaman 
bir milyon Türk lirasına karşılık halis altını murat ediyorum. Bütün bu buhran senelerinde genel bir 
milli iktisat, milli ve uluslararası ticaret devam etmekte iken, Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın 
stokunu artırmakta devam etmesi, milli iktisat denen bünyenin saQlam oldu(ıuna ve genellikle mü
badelenin ilerlemekte oldu(ıuna inandırıcı ve maddi bir örnektir . 

... Arkadaşlar, Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti bu noktai unsurdan en önemli ve yararlı bir 

örgüttür ... 
... Milli iktisadı teşebbüsümüzle destekleyece(ıiz. Bu, hepimizin zihninde bulunacaktır. 

Müsbet ve feyizli yönleri izleyerek, bunlardan ne olursa olsun netice alaca(ıız ... (101) 
DevletçiliQin uygulanması aşamasıda, lnönü'nün de başında bulunan heyetlerin model 

aramak üzere, Rusya ve ltalya'da Sovyet ve Korporatif modelleri incelemek için birer seyahat yap
tıklarını biliyoruz. Sovyetlerin plan deneylerinin başarılı olması, Türkiye'de de benzer bir Sanayi 
Planı yapılması fikrini gündeme getirdi. (102) 

Böyle bir plan yapılması halinde uygulama için finansmanın nasıl sa~lanaca(ıı ise ayrı bir 
konu idi. Böyle bir planın altyapısı olarak ilkin 2058 sayılı yasa ile 3 Temmuz 1932'de Devlet Sa
nayi Ofisi kuruldu. Sonra 2064 sayılı yasa ile yetersiz kalan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası ye
rine Türkiye Sanayi Kredi Bankası 7 Temmuz 1932'de kuruldu. (103) 

Bu altyapı tesislerinden sonra ilkin hangi sanayi dallarında yatırım yapılaca(ıı ve fabrika
lar kuru!aca(ıı konusunda Sovyet heyetled Türkiye'ye davet edilerek proje çalışmaları yapmaları 
istendi. Bu uzmanlar Türkiye'de çalışmalar yaparak, pamuk, keten, kendir, kimya, demir sanayile
rinin kurulması için hazırladıkları raporları Türk yönetimine sundular. (104) 

Hükümetle yatırımlar konusunda ters düşen iktisat Vekili'nin istifası üzerine iş Bankası 

Umum MüdürlüOü görevinde bulunan Celal Bayar iktisat Vekili olarak atandı ve 9.9.1932'de tayini 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Celal Bey, henüz kurulma aşamasında olan T.S.K.B. Devlet 
Sanayi Ofisi yerine, Ali iktisat Meclisi'nin eleştirilerine de yanına alarak Sümerbank'ı kurma giri
şimlerine başladı. Bu kurum her iki müesseseyi de bünyesinde barındıracak, üstelik hemen üre
timle icraata başlayacaktı. Nihayet 16 Nisan 1933'te hükümette görüşülen Sümerbank Kuruluş Ya
sası, 3 Haziran 1933'te Mecliste görüşülerek 2262 sayılı yasa ile kanunlaştı. (105) 

101. Afatinan: Devletçilik ilkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933, s.: 167-176, TTK Y., Ank., 1972. 
102. Kazgan, Gülten: "Türk Ekonomisinde 1927-35 Depresyonu Kapital Birikimi ve Örgütleşmeler. •Atatürk Döneminin 

Ekonomik ve Toplumsal Sorun/an, s.: 231-281, lst., 19n, Tekeli-ilhan, Selim ilkin: Uygulamaya Geçerken Türk/yede 
Devletçiliğin Oluşumu, s.: 137, ODTÜ Y .• Ank., 1982. Sovyatlere yapılan gezi 25 Nisan-10 Mayıs 1932 tarihinde, ltaJ
ya gezisi ise 22 Mayıs-2 Hazian 1932 tarihlerinde gerçekleşmiştir.ltaJya gezisi için eserin 142. ve müteakip sayfalarına 
bakılablllr. lnônü'nün hatıratında Rusya Seyahati için bkZ.: lnônü, ismet: Hatıralar, c.11, s. 243-254, Bilgi Y., Ank., 
1987. 

103. Tekeli-ilkin, A.g.e .. s.: 149 vd.; Kuruç, B!lsay: Belgelerle Türkiye iktisat Politikası (1929-1932'}, c.: 1, s.: 407-413, AÜ 
SBF Y., Ank., 1988. . 

104. Türkiye Pamuk Keten Kendir Kimya Demir Sanayii Hakkında Sovyet Mütehassısları Tarafından Verilen Raporlar, Baş
vekalet Müdevvenat Mat., Ank., 1933. Raporun tamamı tıpkıbasım olarak Tekeli llkln'in, Uygulamaya Geçerken 
Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu adlı eserlerinin ek: V, s.: E 91-E 300 sayfalarında verilmiştir. ilkin Selim: 'Birinci Sa
nayi Planı'nın Hazırlanışında Sovyet Uzmanlarının Rolü', ODTÜ Gelişme Dergisi, Türkiye iktisat Tarihi Üzerine Araş
tırmalar: il, s.: 257-288, ODTÜ Y., 1979-1980 Özel Sayı, Ani<., 1981. 
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Bundan sonra 1. Beş Yıllık Sanayi planını hazırlanması gündeme geldi. Bu plan kuşku
suz, 1930 yılında hazırlanan Şakir Kesebir planından, Sovyet heyetinin raporlarına kadar birçok 
çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu plan iktisat Vekaleti tarafından hazırlanarak, 17 Ni
san 1934 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. (106) 

Bu planın uygulamaya konulmasıyla birlikte bugün KIT yahut IDT adı verilen kurumlar 
oluşturulmaya başlanmış ve Devletçilik politikaları da fiilen uygulamaya konulmuştur. (107) 

B. iKTiSADi BUHRAN GÜNLERİNDE DÜYUN-U UMUMIYE-1 OSMANiYE 
VE 1933 SÖZLEŞMESi 

1. Düyun-u Umumiye'nin Tediyesine Dair 1928 Tarihli Sözleşmede 
Aksaklıkların Başgöstermesi: 

1929 Dünya Kambiyo Buhranı nedeniyle Türklye'de alınan tedbirler bahsinde Dış Borçla
rın yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda, borçların ertelenmesi çabalarını gözden geçirmiştik. 

BilindiQi üzere Lozan Konferans ı ve neticesinde vukü bulan antlaşmada borçların halli 
meselesi Cemiyet-i Akvam Meclisinin tayin ettiQi hakeme tevdi edilmiş, hakem, Osmanlı Devletln
den ayrılan parçalarda kurulan devletlerin de paylarını saptayarak borçların %76,54'ünün Türki
ye'nin payına düşt0Qüne karar vermiş, böylelikle tespit edilen tüm borçların 161.303.833 altın lira 
olduQu, Türkiye'ye düşen payın ise 107.528.461 altın lira olmasını belirtmişti. 1928'de yapılan söz
leşmeye göre ise Türkiye Cumhuriyeti , faiz ve amortisman olarak 1929 yılından itibaren tediyeye 
başlayacak ve aşaQ ıdaki miktarları ödeyecekti: 

Haziran 1929'dan Mayıs 1936'ya dek 7 yıl 2.000.000 altın lira 
Haziran 1936'dan Mayıs 1942'ye dek 6 yıl 2.380.000 altın lira 
Haziran 1942'den Mayıs 1947'ye dek 5 yıl 3.180.000 altın lira 
Haziran 1947'den Mayıs 1952'ye dek 5 yı l 2. 780.000 altın lira 
Haziran 1952'den itfaya kadar 3.400.000 altın lira -·-· ··--·---· 
Hükümet, 13 Haziran 1928 tarihli sözleşmenin 13. maddesinin 10. paragrafının ilk iki se-

ne için bahşettiQi seçimlik hakkını kullanarak, amortisman ödemesinden sarfınazar ederek, ilk yıl 
için faiz ödemesi olarak 1.435.000 Sterlin ödemiştir. (108) 

Bu imkan iki yıl içinde bir kez kullanıfabilecegi için, 1930 yılında tam ödeme gerekiyordu. 
Türkiye'nin aynı sene içinde tüm dünya ile birlikte kambiyo istikrarsızlıQını yaşamaya başladıQı 
malumdur. Hükümet bir yandan para istikrannı saQlamaya çalışırken, diQer taraftan da dış ödeme
ler dengesi için çareler aramaktaydı . 

105. TekeU-llkin, A.g.a., s.: 170-179.; Rozallev, Y.N.: Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme ôzel/ikleri (1923-1960), Çav.: Azar 
Yaran, s.: 117 vd., Onur Y., Ank., 1978. 

106. Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 180. 1933 tarihli bu 1. Sanayi Planı tam metin ve tıpkıbasım olarak yayınlanmıştır. Afetlnan: 
Devletçilik (/kesi veT.C.'nln Birinci Sanayi Planı 1933, s.: 210 vd. TTK Y., Ank., 1972. 

107. Planın uygulama aşamaları için bkz.: Tekeli-ilkin, A.g.e., s.: 184-263, Derin, Haldun: Türkiye'de Devletçilik. s.: 95 vd .• 
isL, 1940, Küçük, Yalçın: Planlama Kalkınma ve TQrkiye, Gerçek Y., lst., 1971, AvcoQlu, DoQan: TOrkiye'nln Dözenı 
Dün-Bugön-Yarın, s.% 212 vd .• Bilgi Y., Ank .. 1969, Aysan, Mustafa A.: 'Atatürk'ün Ekonomik Görüşü: Devletçilik', 
Atatürkçö Döşünce, s.: 995-1022, Atatürk Araştırma Merk. Y. Ank., 1992, Okyar, Osman: • Ataturk ve Devletçilik Pollti• 
kası', Atatörkçü Döşünce; s.: 1023-1030, Eroğlu, Hamza: • Atatürk ve Devletçilik', Atatürkçü Düşönce, s. 1031· 1050. 

108. Saracoğlu, Şükrü: 'Borçlar Meselesinin Halli', ülk(lHalkevlari Mec., c.: 1, sayı: 5, s.: 109 Haziran 1933. 
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2.1933 Sözleşmesine Kadar Yapılan Görüşmeler: 

ilkin, Avrupa Kamuoyu, borçların ödenmesi konusunda kesinti olablleceQi imajı ile yoklan
dı. Times Gazetesi'nin Türkiye'nin moratoryum ilan edebileceQini yazması üzerine Dayinler Mecli

si, bu haberin doQruluk derecesini telgrafla Maliye Vekili'nden sordu. Daha doQrusu, Türkiye'nin 
bu haberi yalanlamasını istedi. 

Hükümet, bu telgrafa verdiQi cevapta, Türkiye'nin o güne kadar üzerine düşen yükümlü

lükleri yerine getirdiQini, bu nedenle bir tekzibin anlamsız olduQunu belirterek, vaki olan buhran ve
silesiyle tarafların sıkıntıya düşebileceQini tebarüz ettirip, Dayinler Meclisinin hükümete bu yolda 
bir çözüm yolu telkin etip edemeyeceQini bildirmesini istedi. (109) 

Borçlar Meclisi buna verdiQi cevapta, hükümete özel bir yol telkin etmek mevkiinde olma

dıQınr belirtti ancak, hamillerin korunması açısından hükümetle derhal temasa geçmenin gerektiQi
ni bildirdi. 

1930 yılı başında borçlar meclisi temsilcileri Türkiye'ye geldiler. Yapılan temaslar sonucu, 
bu meselenin yabancı bir uzmana incelettirllmesi karara baQlandı. Yabancı uzmanın vereceQI ra
por tarafları baQlamayacak, fakat bu müddet zarfında Türkiye ödemekle yükümlü olduQu borcun 
üçte birini ödemekle yetinecekti. 

incelemenin ünlü Fransız iktisatç ı sı Prof. Chartes Rist'e yaptı rılması kararlaştırı ldı . Rist, 1 
Haziran 1930'da Türkiye'ye gelerek incelemelere başlamış, 28 Haziran'a kadar incelemelerde bu
lunup bu tarihte Türkiye'den ayrı lmış ve nihai raporunu da 15 Eylül 1930 tarihinde Maliye Bakanlı

Qı'na yollamıştır. (110) 
Rist'fn raporuna dayanan alacaklılar temsilcileri, tüm borçların ekim ayı başlarında öden

mesini istedilerse de Türk hükümeti Rist raporunun baQlayıcı olmadıQı bir kez daha belirterek 

1928 anlaşmasının revizyonunu talep etti. (111) . 
Ekim ayı sonunda Fransız, Kasım ayı b~şında da lngiliz borçlar temsilcileri Ankara'ya ge

lerek, borç taksitlerinin tam ve zamanında ödenmesi için ısrarda bulunmaya başlad ı lar. Kasım so

nunda da Daylnler Meclisi, borçların ödenmesi konusunda Türkiye'ye sert bir protesto çekmiştir. 
Bunun üzerine 18 Aralık 1930'da Bakanlar Kurulu toplanarak ülkenin· ".;mati"tamamiyet _____ ... _ -- · 

ve masuniyetini tehdit edici" nitelikte gördüQü 1928 tarihli sözleşmenin yeniden görüşülmesi ge-

rektiQini bildirdi. (112) 
□ayinler Meclisi ilk anda bu öneriyi kabul etmedi. Ancak Türk hükümetinin kararlı tutumu 

karşısında, bir süre sonra kararını deQiştirdi. Böylece iki taraf, Nisan-1931 başlarında tekrar görüş• 

melere başlamak üzere anlaştılar. Bu kez de görüşme yeri konusunda ihtilaflar çıktı. Türkiye mü
zakere yerinin Ankara olmasında ısrar ediyor, Dayinler Meclisi temsilcileri ise bu yerin Paris olma
sını istiyorlardı. Hamiller, uzun yazışmalardan sonra Ankara'ya 5 mümessilden oluşmuş bir heyet 

gönderdiler. Hükümetin temsilcisi ise Şükrü (SaracoQlu) idi. 16 Mayıs 1931 'de başlayan görüşme
ler, 28 Mayıs 1931 tarihine kadar devam etti. Türkiye'nin önerisi, senelik faiz ve amortisman bedeli 
olarak 800.000 TL ödenmesi idi. Böylelikle 2.000.000 altın lira olan yıllık borç taksidi 800.000 lira
ya indirilecek. ilk iki yıl için de bu borcun %50 oranında ödenmesi kabul edilecekti. Türkiye bu 

109. Yenlay, ı. Hakkı: Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s.: 359, Saracoğlu, A.g.m., s.: 110. 
11 O. Rlst'ln bu bölümün 72. dipnotunda vercll~imiz çeviri eseri yanında şu eserlerine de bakılablllr. Alst, Charles: •Kambiyo 

istikrar Akçesi ve Bunun iktisadi Faaliyet ve Fiyatlar O.zerindeki tesiri", Çev.: Niyazi Ôzak. Siyasi ilimler Mec., sayı: 95, 
s.: 11-20, 1938. Aynı yazar 'Paranın Tarifi ve Fonksiyonları•. Çev.: Feıtıi Çellkbaş, Siyasi ilimler Mec., sayı: 99, s.: 94-
103, sayı: 100, s.: 138-148. 1939. 

111. SaracoOJu, A.g.m., s.: 11 O. 
112. Cumhuriyet, 19 Kanunu Evvel 1930 {Tekeli-ilkin; 1929 Dünya Buhranında Türklye'nin iktisadi Politika Arayış/an, s.: 

143'den), Kömürcan, Klrkor: Türkiye imparatorluk Devrt Dış Borçlar Tarihçesi (Düyun-u Umumiye Tarihçesi) ,s.: 138 
vd., Şirxet-I MOrettibiye B., 1st, 1948. 



193 

ödemenin de Türk parası üzerinden yapılmasını talep etmekteydi. Kalan %50 oranındaki indirim 
ise ileri bir tarihe ertelenecekti. 

Hami ilerin mümessilleri ise, geçici bir kolaylık olmak üzere 1928 sözleşmesinin gerektirdi
Qi 2.000.000 altın liranın 1.000.000 lngiliz Sterling'lik kısmının ödenmesini, geri kalan miktarına da 

bütçeye eklenmesi gerektiOini öne sürdüler. (113) 
Türk hükümeti bu teklifleri kabul etmeyerek, 1928 sözleşmesinin tamamiyle tasfiye edil

mesinde ısrar etti. Hamiller mümessilleri ise böyle bir tasfiye suretini hamillere arzedemeyecekle

rini bildirdiler. 
Müzakereler bu şartlar içinde 29 Mayıs 1931 'de belirsiz bir tarihe ertelendi. 

Türk hükümeti, 14 Kasım 1931 'de tekrar görüşmelere baştanabileceOini ilan etmiş, Dayin
ler Meclisi'nin de görüşmelerin Paris'te yapılmasını istemesi üzerine, yeni görüşmelere 26 Ocak 

1932'de Paris'te başlanmış 11 ay süren çetin tartışmalardan sonra 14 Aralık 1952'de anlaşmaya 
varılmıştır. (114) 

Bu sözleşme, 1928 sözleşmesine nisbetle, Türk hükümeti lehine önemli kolaylıklar getir
miştir. Üstelik Türk Hükürneti, bu yeni sözleşme ile sözleşmenin uygulamaya konulduOu tarihe ka
darki ödemelerinden de kurtulmuş olmalı ki bu bile, kriz dönemindeki kambiyo piyasaları ve Türki

ye'nin buhrandan kurtuluş devresi için çok önemli bir fırat getirmişti. (115) Bu anlaşmaya göre, 
1931 'de teklif edilen yıllık 800.000 liradan, 700.000 liraya ini lmiş ve ana borçta (Fenerler borcu ha
riç olarak) 107.500.000 altın liradan Osmanlı'nın T.C.'ne düşen borcu tefrik edllerek, Fenerler bor

cu dahil 8.578.343 altı n liraya i ndirilmi şti r. (116) 

Bu sözleşmede hükümetin direndiOi bir başka nokta-da altın olarak ödeme kaydı idi. 1928 
sözleşmesinin altın esası üzerinden kabulü, ödemelerin imkansız hale gelmesine vesile olmuştu. 
Hamiller mümessilleri, altın kaydı üzerinde ı srar ediyorlar, Türk taraf ı da ödemelerin Fransız Fran
gı üzerinden yapılmasını istiyordu. 

Hamiller temsilcilerinin tediye akçası konusundaki ısrarları karş ısında Türk temsilcileri, 
Fransız Frangından başka, Borçlar Meclisi tarafından lüzum görüldüOü takdirde tespit edilebilecek 
ikinci bir tediye akçasının kabul edilebileceQini ihsas etmiştir. 

Bu konu da halledildikten sonra yıllık ödeme rejiminin 700.000 altın Türk lirası olması kar- -- 

şılıklı tartışmalardan sonra kabul edilmiştir. 

Belirtilen esaslar dahilinde imzalanan anlaşma, T.C. Murahhası Şükrü Saraco~lu ile ha
milleri temsil eden kişiler arasında 22 Nisan 1933 tarihinde Paris'te imza ve teati olunmuştur. (117) 
Bu müzakere/erin ne denli çetin geçtlrJlne dair o dönemde Parls'te görev yapan bir dışlşleri temsil
cimizin hatıratı ile bahsimize son verelim: 

°Cumhuriyet, borcunu daima şeref konusu yapmış olan Türk'ün şiarına sadık kalarak, Os
manlı lmparatorluQu'nun borçlarını inkar etmedi, üzerine aldı. Onları ödemeyi, kendine karşı, mille

te karşı bir görev bildi. Tabiidir ki bu borçlanma, imparatorluktan Cumhuriyete geçen topraklara 
isabet eden kısma inhisar edecek, borcun geri kalan kısmı varis devletlere yansıyacak, onlar tara

fından ödenecekti. Bu prensibe göre borcumuzun miktarını ve ödeme şartlarını tespit etmek için 
borç hamilleri ile Hükümetimiz arasında o zamanki Paris büyükelçimiz Fethi (Okyar) aracılıOı ile 

yapılan müzakereler neticesinde bir sözleşme imzalanmıştı. Ancak bu sözleşmenin memleketimi-

113. Saracoğlu, Şükrü: A.g.m., s.: 111. 
114.A.g.m., s.: 111. 
115. T.C. Hı.ikümetı ne Osmanlı Oüyun-u Umumiye Hamillerinin Mümessilleri Arasında 22 Nisan 1933 Tarihinde imza Edl• 

len ltilafname ve Merbutlarının Tasdikine Dair 28 Mayıs 1933 tarihli ve 2234 Numaralı Kanun ve Merbutları, Ank., 
1933. 

116. Saracoğlu, A.g.m., s.: 111, Goloğlu, Mahmut: Tek Parti// Cumhuriyet (1931-1938), s.: 99-109. Kalite Mat., Ank., 1974, · 
Yeniay, I.H.: A.g.e., s.: 158-167.; Yeniay, A.g.e., s.: 164-167; Kômürcan, A.g.e., s.: 140-142. 
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ze kaldıramayacaQı aQırlıkta bir mali külfet yüklediQI kısa zamanda anlaşıldı. Bunun üzerine, resmi 
çevrelerimizde, alacıklılarla, mali gücümüzle oranlı yeni bir anlaşma akti ihtiyaç ve arzusu belir

mişti. Bu işi idareye eski Maliye Bakanı Şükrü Saracogıu memur edildi. Alacaklı temsilcileri Anka
ra'ya gelerek, yürürlükteki sözleşmenin icrası hususunda ısrar ettiler. SaracoQlu beni Dışişlerinden 
isteyerek, tartışmalarda hazır bulunduruyordu. iki taraf görüşlerinde ısrar edince, müzakerelere, 
ileride, Paris'te devam edileceQi tarzında, -uluslararası mali çevrelerde itibarımızı fena etkileyecek 
kopma teriminden kaçınan- bir tebliQ hazırlanması kararlaştırıldı. Bunun yazılışında Saracoglu ya
ni bir anlaşma (accord) müzakeresi terimini kullanıyor, karşı taraf bundan şiddetle kaçınıyordu. Bir 
aralık iki tarafı da dinledikten sonra, ben yeni bir formül hazırladım. Bunda, karşı tarafı ürkütme
den bizim arzumuzu terviç eden bir kelime oyunu kullanmıştım. Tabii ki karşı taraf bu tuzaOı anlar
sa formül düşecekti. Saracogıu kagıdımı aldı ve ilgisiz bir tarzda "Arkadaşım bir metin hazırlamış, 
bir defa görünu diye kendilerine uzattı. Şaşılacak şey! Alacaklılar bu metni kabul ettiler ve ayrıldı
lar. SaracoQlu'nun sevincine hudut yoktu. Biraz sonra, kendisi ile birlikte, Heyeti geçirmek için is

tasyona gittik. Orada heyet başkanı M. Barda bana tebessüm ederek, "genç dostum hiç belli et
meden bizi kafese koydunuz." dedi. Alacaklılar müzakereden Ankara Palas'a dönünce, formülü 
tekrar okuma sonucunda inceliğin farkına varmışlar. Bu suretle müzakerelere yeni bir görüşle baş
lamak üzere, Saraco{ılu için Paris yolu açılıyordu. Ewela, bir süre önce kaybetmekle derin acı 
duyduğum sevgili ve deQerli arkadaşım Nurullah (Sümer) ile birlikte Paris'te müzakerelere başla
dılar. Bir ara Saracogıu Ankara'ya gelerek tartışmaların safhaları hakkında Hükümete izahlarda 
bulundu. Paris'e avdetinde Dışişlerinden beni istedi ve beraberinde götürdü. Müzakereleri Düyun
u Umumiye idare Meclisi reisi ve Fransız Dayinler Veklll M. Desclosieres ile başbaşa yürütüyorlar
dı. Bu çetin mali konuda şefimi zin zeka, vukuf, kavrayış, seziş ve müzakere yeteneğine hayran ol
mamaya imkan yoktu. Bir müddet sonra SaracoQlu Ankara'ya kısa bir süre için giderken, yeni an
laşmanın karş ı taraf karşı taraf mütehassıslarıyla kaleme alınması görevini bize bıraktı .. Çok çetin 
olan bu işi, Heyet başkanımıza ıayık olmak gayreti içinde, canla başla takip ettik. Saracoğlu'nun 
avdetinde anlaşma metni hazır, fakat, onun müdahelisini bekleyen iki üç gayet önemli nokta vardı. 
O kadar önemli ki müzakerenin başarıya ulaşması o konuların tatmin edici tarzda halline bağlı idi. 
Saraco{ılu, idare Meclisine meselenin tarihçesini özetleyen, karşılıklı görüşleri hatırlatan ve kendi 
tezimizi kuwetle savunan bir mektup yazmaklıQımı emretti. Her şey bu mektubun rastlayacağı 
olumlu kadere veya redde ba{ılı idi. Meclis, Türk görüşünü kabul etti ve müzakere başarı ile sona 
erdi .. ." (117) 

3. Sözleşmenin Tahlili 

22.4.1933 tarihli Osmanlı Düyun-u Umumiyesi'ne ilişkin sözleşmenin TBMM tarafından 
tasdiki için hazırlanan kanun tasarısı tahlil edildiğinde, hükümetin 1928 sözleşmesinin önemli su

rette del}iştirilmesi esasına dayanan yeni bir sözleşme aktini, kararlı ve azimli bir iradeyle hedefle
yerek, müzakere masasına oturduQu görülür. Aynı şekilde karşı taraf ta 1928 sözleşmesinden ta
viz vermemeye kararlı idi. Fakat müzakereler neticesi, Türk hükümetinin müzakerelerden galebe 
ile çıktıg ı nı göstermektedir. Hükümet, bu müzakerelerde elde edilebilecek olanın en yüksek düze
yini temin etmiştir. 

1928 sözleşmesinde Türkiye'nin Osmanlı borçlarından payı olarak gösterilen miktar, o ta
rihte tedavülde bulunan tahvillere göre, Lozan Antlaşması'nda kabul edilerek Paris Komisyonunca 
uygulanan esaslar içinde hesaplanan ve tespit olunan hisseyi belirten rakam ki, bu cta 

117-Erkln, Feridun Cemal: Dışişlerinds 34 Yıl Anılar-Yorumlarc.: 1, s.: 31-32, TTK Y., Ank., 1987. 
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107.528.461 itibari TL idi. 

1933 sözleşmesinde ise, bu borç, tedavülde bulunan hisselerin hesaplanmasından elde 
edilen rakam olarak: 106.269.126 TL olarak tespit edilmiştir. Fakat Türkiye 1928-1933 arasında, 
ikramiyeli Türk tahvillerinden 250.145 ve mütedahiller bonolarından 1.009.190 TL lik itfada bulun

duQundan, bu defa borcundan bu miktada yani 1.259.335 liralık bir indirim yapılmış ve bu suretle 

tespit edilen borç 1. no'lu cetvelde belirtildiQi gibi belirlenmiş, ancak bu cetvel, sözleşmenin imza
sından sonra Meclis tarafından yapılan yeni hesaplara göre biraz deOiştirilmiştir. Türkiye'nin hisse

si ikramiyeli Türk tahvillerine eklenen 243.831 lira ile 106.512.957 liraya çıkmıştır. (118) 

Çizelge: 16-1933 Sözleşmesinde Kabul Edilen Borçlar 
Sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen itibari anaparası 962.636.000 F.F. olan ihracın 

temsil ettiQi borçlar. 

A- Osmanlı istikrazları 

ESKi ISTIKRAZLARIN iSiMLERi 

Düyunu muvahhade 
ikramiyeli Rumeli Demiryollan Tahvilleri 
1980, Osmaniye 
Tönbeki 
40.000.000 Franklık şark şimendiferleri 
%5, 1896 
Gümrük, 1902 
%4, 1903, Saydı mahi 
BaQdat (Tertip 1) 
%4, 1904 
%4, 1901-1905 
Teçhizatı Askeriye 
BaQdat (Tertip il) 
BaQdat (Tertip 111) 
%4, 1908 
%4, 1909 
Soma-Bandırma 

Hüdeyde-Sana 
Gümrük, 1911 
Konya ovasının irva ve iskası 
%5, 1914 

1 ıs. Yenlay, A.g.e., s.: 168 

Osmanlı Düyunu 
umumiyesinden 
mes'ul olan Devletlere 
ait ve 1 Ocak 1933 te 
tedavülde bulunan 
itibari anapara. 

Türk lirası 
(hesap akçesi) 

2 
31.406.430 
8.441.663 
1.289.530 

356.862 
1.375.044 
1.948.628 
7.020.860 
1.997.492 
1.951.904 
2282.588 
4.419.316 
1.945.323 
3.938.000 
4.764.188 
3.900.204 
5.764.132 
1.519.518 

837.430 
5.194.376 

694.385 
129.224.458 

ikinci sütunda 
gösterilen itibari anaparadan 

Türkiyeye isabet 
eden hisse 

Türk lirası 
(hesap akçesi} 

3 
22.487.907 

6.052.611 
900.176 
247.189 
990.287 

1.443.157 
5.006.029 
1.376.510 
1.446.124 
1.635.798 
3.139.614 
1.443.664 
2.917.607 
3.215.581 
2.857.336 
4.172.525 
1.062.094 

590.360 
3.860.078 

531.391 
16.830.154 



%5, 1982 (Haz. Bon. konsolit tahvilleri) 
Mütedahiller Bonoları A. Tertibi 
' ' B. Tertibi 
' 'C. Tertibi 

8- Fenerler avansından Türkiye'ye 

ayrılan hisse (Mukavele gereQince, 

bu hisse, 200.000 Altın TL. idi. 
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3.926.890 
14.833.481 
2.607.851 

10.291.857 
141.912.505 

Kaynak: I.H. Yenia, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s.: 169. 

1933 tarihli sözleşme, belli başlı şu 4 özelliQi taşımaktadır. 

3.521.936 
10.038.612 
1.914.429 
8.587.957 

106,269.126 

1- Osmanlı istikrazlarından Türkiye'ye düşen hisse ayrı bir borç halinde saptanmıştır. 

2- Bu borç için ayrı tahviller çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

3- Bu ayırım ile birlikte, bir borç deQiştırme ve birleştirme işlemi yapılmıştır. 

4- Yeni borcun miktarı, iki tarafın anlaşmasıyla, kanun gerekçesinde belirtildiQi gibi, 

8.578.343 altın TL. esas alınarak tespit edilmiştir. 

Biraz önce belirttiQimiz ve cetvelde gösterilen 106.269.126 TL mukavele tarihinde teda

vülde bulunan tahvl!lerin izafi anaparasından Türkiye'ye düşen borç miktarını yeni bir formül ile de

Qiştirmek, daha doQrusu Türkiye lehine indirmekti. Bu da şu şekilde gerçekleştirilmişti: 

a. Yeni Borç Anaparası: 
Anaparanın hesaplanmasındaki esas, yasa gerekçesinde ana!atıldıQı üzere, 

ikramiyeli Türk Tahvilleri harici borçlar: 

Fenerler avansı için: 

ikramiyeli Türk TahviUeri için: 

bu da 1 altın TL 112.217 Fransız F. hesabıyla Frank olarak 

Sözleşmede ana para olarak bu son rakam yazılıdır. (119) 

b. Yıllık Maktu Taksit Miktarı: 

altın lira 

7.979.500 

200.000 

+398.843 
8.578.343 

962.636.000 Frank idi. 

Hükümet, Dayinler Meclisine her yıl maktu olarak 700.000 altın TL ödemekle, bütün mü

rettebat ve di0er kalemlere ilişkin yükümlülüQünden kurtulşum olmaktaydı. 

Bu 700.000 altın lira şu şekilde taksim edilecekti: 

Meclisin yıllık ödeneOl 

Faiz ve amortismanlar 

Banka komisyonu ve giderler 

119. Yenlay, A.g.e .. s.: 170, KômOrcan, A.g.e., s.: 144; Saracoğlu, A.g.m., s.: 115. 

altın lira 

29.450 

660.000 

+10.550 
700.000 
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Bu yıllık taksitte şu kademelere bağlanmıştı: 
altın Türk Lirası 

1. yıl (1933-1934) 560.000 
2. yıl (1934-1935) 585.000 
3. yıl (1935-1936) 610.000 

4. yıl (1936-1937) 635.000 
5. yıl (1937-1938) 660.000 

6. yıl (1938-1939) 685.000 
7. yıldan (1939-1940) itibaren 700.000 

ilk 6 yılda 700.000 liradan eksik yapılacak ödemeler, çeşitli kaynaklardan temin edilecek 
paralarla karşılanacaktı. (120) 

c. Borcun adı, faizi ve ödeme süresi: 
Borcun adı, %7.5 faizli 1933 Türk borcu olarak belirlenmiştir. 
Borcun anaparası olarak herbiri 500 Fransız Frangı değerinde %7.5 faizli 1.925.272 tah

vil çıkarılacak ve ödeme süresi 50 yıl olacaktı. Tahviller hamiline yazılı idi. Hükümet, 1943 yı lından 

önce erken ödeme ya da konversiyon (tahvil değişmi) işlemine başvuramayacaktı. (121) 

d. Kuponların Kıymeti ve Ödenme Tarihleri: 
Kuponlar 6 ayl ık olarak 18,75 F.F. idi. Ödemeler her yı l 25 Mayıs 2ve 25 Kasım'da yapıla

caktı. ilk taksit vadesi 25.11. i 933 idi. 

e. Ödeme akçası: 
1928 sözleşmesinde ödeme akçası olarak ası l lktikraz sözleşmelerinde yazı lı olan tediye 

akçaları kabul edilmişti. Bunlardan . birinin seçimi, Meclise bırakı lm ı ştı. Dayinler Meclisi bunlardan 
en yüksek değerde olan tediye akçasını seçip önerme hakkına malikti. 

Yeni sözleşmede ise tediye akçası olarak ya Fransız Frangı yahut Meclisin serbestçe se-
çeceği diğer tek bir akça olacaktı. -· - • - •· -·-· • - · • •·- - · • 

Fakat seçilen akçanın Frank olmaması halinde, tediye olunacak paranın miktarı tahviller 

üzerinde yazılı miktarda F .. F.'na muadil olmak şart ı getirilmiştir. Frangın kıymeti de bütün sözleş
me müddetince hükmü baki kalmak üzere sabit bir esasa ba0lanmış olup, bu esas ta şudur: 

1 Fransız Frangı, 0,900 ayarında 65.5 mg. altın kıymetindedir. Bu kıymet, 25.6.1928 ta
rihli Fransız nakit kanunu ile tespit edilmiş kıymet olup, altın franga nazaran yaklaşık 1/4 oranında

dır. 

Meclis, tediye akçası olarak başka bir para kabul etti0i zaman bu ikinci paranın kıymeti 

de tediye tarihindeki kur üzerinden, F.F.na tahvil edilecek, kuponların faiz ve amortisi yine Frank 
üzerinden hesap edilecektir. 

1 altın T.L. ise her zaman 916, 2/3 ayarında 7.216,57 gr. altına eşit olarak kabul edilmiş
tir. O tarihte 1 altın lira, 112,217 Fransız Frangı olarak kabul edilmiştir. Bu hesap gereQi olarak 
Türkiye'nin ödeyeceQi 700.000 altın liralık yıllık maktu borç, 78.551.900 F.F.'na muadil olarak ka

bul edilmişti r. 

Türkiye tahvilleri Dayinler Meclisi vasıtasıyla ödeyecektir. (122) 

120. Yeniay, A.g.e., s.: 171. 
121-Yeniay, A.g.e., s.: 172, Kömürcan, A.g.e., s.: 144. Geniş bilgi için sözleşmenin başlangıç bô!0mıi 21. maddesine bakı

labilir: Düstur, 111. Tertip, c.: 14/8, s.: 1086-1087, Başvekalet Mat., Ank., 1934. 
122-Yeniay, Ag.e., s.: 174; Düstur, aynı yer, s.: 1066 vd.; Kömürcan, A.g.e:; s.: 144-145; Saracoğlu, A.g.m., s.: 113. 
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f. Zamanaşımı: 
Tediyeye başlama tarihinden itibaren, 5 yıl içinde ibraz edilmeyen kuponlar ile, 1 O yıl için

de ibraz edilmeyen senetler de zaman aşımına uQrayacaktır. 

g. Rehin: 
700.000 altın olan yıllık taksiti temin için hükümet, Galata ve Haydarpaşa gümrük resim

lerini rehin olarak göstermiştir. 

h. Yürürlük: 
Sözleşme, BMM tarafından tasdik edilince, Hükümet durumu Borçlar Meclisi'ne tebliQ 

edecek o da bu durumu hamillere bildirecektir. Hamiller de kabul edildiQini tasdik ve gereken mua
meleyi ifa ile yeniden bu meclis keyfiyeti Hükümete bildirecek ve sözleşme de bu tarihten itibaren 
yürürlüQe girecektir. (123) 

4. Dayinler Meclisi'nin Yeni Biçimi: 

1928 Sözleşmesinde iki Meclis vardı. Bunlardan ilki Borçlar Meclisi, ikincisi Alacaklılar 
Meclisi'dir. Borçlar Meclisi 5 kişi idi. Bunların içinde biri Türk'tü. Alacaklılar Meclisi ise 6 kişiden 
oluşuyordu ve aralarında Türk üye bulunmuyordu. (124) Bu iki Meclis, 1933 sözleşmesi ile Muhar
rem Kararnamesi'nde olduQu gibi tek meclis haline dönüştürülmüş ve Düyun-u Umumiye Meclisi 
adıyla 8 üyeden kurulmuştu. 

lngiliz, Fransız, Alman, Belçika, ltalya, Türk hamilleri temsil eden üyelerle, yine Fransız 
ve lsviçre'li hamilleri temsil eden bir üye ve Osmanlı Bankası tarafından seçilen bir üye_ ile birlikte 
toplam B kişiden oluşan 8 kişilik Meclisin mekanı Paris'te olacaktır. Üyeler Meclise 5 senelik müd
det için seçilmekteydi. (125) 

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi: 

28 Mayıs 1933 tarihinde TBMM tarafından 2234 sayılı kanunla onaylanan bu sözleşme, 
(126) yürürlük hükümlerinde belirtildiQi gibi Düyun-u Umumiye Meclisi'ne tebliğ edilmiş, bu mecli
sin alacaklılara bildirilmesini müteakip 12.9.1933 tarihli bildiri ile sözleşmenin aynı tarihte yürürlü
ğe girdiğini ilan etmiş, sözleşme böylelikle yürürlüğe girmiştir. {127) 

6. 1928 ve 1933 Sözleşmelerinin Karşılaştırılması: 

1933 yılında yapılan Osmanlı Borçlarına ilişkin yeni sözleşmenin, 1928 yılında yapı lan 

sözleşmeden üstün vasıfları haiz olduQunu belirtmiştik. 
1928 mukavelesine göre, tediye akçalarının, iktikrazlara göre farklılıklar gösterdiğini, 

1933 sözleşmesinde ise, bu konuya açıklık ve kesinlik getirilerek, borçların müphem ve muğlak ol-

123. Düstur. 111. Tartıp, c.: 14/8, s.: 1085; Yeniay, A.g.e., s.: 174-175. 
124. Gologıu, A.g.e., s.: 109. 
125. Yentay, A.g.e., s.: 177-178; Düstur, 111. Tertip, c.: 14/8, s.: 1079-1082, Kômürcan, A.g.e., ş.: 146-147. 
126. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetl ile Osmanlı Oüyun•u Umumlyesl Hamillerinin Mümessilleri Arasında 22 Nisan 1933 tari

hinde imza Edilen ltııafname ve Merbullarının Tasdikine Dair Kanun, 28 Mayıs 1933, Kanun Numarası: 2234, Resmi 
Gazeta'de Neşir ve ilanı: 4 Haziran 1933, Düstur, 111. Tertip, c.: 14/8, s.: 1.058,,1126. 

127. Yeniay, A.g.e., s.: 179-180. 
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maktan kurtarıldı{ıını ilk olarak belirtmekte yarar vardır. 1928 sözleşmesinden kalan borç mirası 

106.512.957 altın lira olarak tespit edilmiş, bu miktar, 1933 sözleşmesiyle yontularak, bu defa. 

F .F. esasına göre tespit edilerek, Fenerler Avansı hariç 940.193.000 ve avansla birlikte 
962.636.000 F.F. 'na indirilmiştir. O tarihteki kur üzerinden hesaplandıQında bu borç, Fenerler 

avansı hariç 78.349.417 ve feerler avansı dahil 80.219.666 liraya muadil olarak tespit edilmişti. (1 
TL=12 FF idi.) 

1928 sözleşmesine göre Türk hükümeti ilk 7 yıl 2.000.00 altın lira ödeyecek, yine belirtti

Qimiz üzere bu rakam müteakip yıllarda artarak devam edecekti. 1952 yılından itibaren ödenecek 

rakam 3.400.000 altın lira idi. Amorti müddeti 87 yıl olacaktı. Bu süre zarfında çeşitli borçlar, çeşitll 

tarihlerde ödenecekti. Yalnız 1952 yılına dek yapılacak ödemelerin tutarı, 58.080.000 altın lira ola

caktı. 

1933 yılındaki sözleşmenin yıllık maktu tutarı ise sadece 700.000 altın lira olup, bu borç

ların itfa müddeti 50 yıl idi. 1933 tarihli sözleşmeye göre ödemeler 1952 yılında 58.080.000 lira ye

rine yalnızca 16.100.000 altın TL olacaktı. 

1928 yılındaki sözleşmede ödemelerin faizi haddi ortalama %4 oldu{ıu halde, 1933 tarihli 

sözleşmede bu oran %7.5 olarak saptanmıştır. Fakat faizin artması, Hükümet lehine olarak ana

paralardan indirim saQlanmasına yol açmıştır. 

1928 Sözleşmesinin amorti müddeti borçlara göre de{ıişmek kaydıyla 87 yıl idi. 1933 söz
leşmesinde ise, tek bir borç tanınmı ş ve yapılan tabloya göre, borçların düzenli ödenmesi yoluna 

konulmuştur. itfa müddeti 1933 sözleşmesinden 50 yıl idi. 

1928 sözleşmesinde borç, istikrazlarda yazılı dövizlerin en k ıymetlisi ile ödenecekken, te

diye akçası 1933 sözleşmesinde Fransız Frangı olarak belirlenm işti r. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse, 1933 sözleşmesi, 1928 sözleşmesine göre çok daha 

kolaylıklar getiren bir sözleşme idi ve uygulanma döneminde 1928 sözleşmesi gibi zorluklar do-
{ıurmamıştır. (128) · 

128. Yenlay, A.g.e., s.: 183-185; Kömürcan, A.g.e., s.: 147-148, Saracoğlu, A.g.m., s.: 114-115; Goloğlu, A.g.e., s.: 110-
112. 



VI. BÖLÜM 

TASFiYE AŞAMASINA KADAR OSMANLI BOAÇLARININ DURUMU 

A. DÖNEMiN EKONOMiK GÖSTERGELERi 

1. Ekonomik Politikalar 

Ele aldıQımız dönem il. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını kapsadı{ıı için, tüm dünya sos
yo-ekonomik yapısını etkileyen bir savaş ekonomisi dönemi, aynı zamanda Türkiye'nin bu dönem
deki kalkınma çabalarının tespiti olacaktır. Yıkılan Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar henüz çözü

me baQlanmışken, 1929 Dünya Ekonomi buhranından oldukça etkilenen Türkiye, il. Dünya Sava
şı'na do{ırudan katılmamış olsa da bölgesinin kritik yapısı gereQi (1) daima savaş ekonomisi yaşa
mıştır. 

Önceki bölümde, Türkiye'nin Sanayileşme politikasını Türkiye'de özel sektörün gerçek

leştlremeyece{ıin in anlaşılması üzerine bir devletçilik politikası ile gerçekleştirme yolunu tuttu{ıunu, 
1933 yılında hazırlanan 1. Sanayi Planı'nın hemen yürürlü{ıe konulup, sanayi tesisleri kurulmaya 
başlanıldıQını belirtmiştik. 

Memlekette yeterli sanayi mamulleri üretiminin altyapısı bulunmad ıQından, içerde üretilen 

bir kısım hammaddeteri yine Türkiye'de iş leyip ithal zorunlulu{ıundan kurtarmak için 1. Sanayi planı 
büyük çapta uygulamaya başlandı. Her ne kadar Sovyetler Birli~i bu dönemde sanayi planlarının 
uygulanması açısından ve bir kredi kaynaQı olarak temel alınmışsa da (2) Türkiye'nin uyguladı{ıı 
devletçilik kesinlikle Sovyet modeli deQlldir. Bizzat M. Kemal'ln deyiş.iyle. "Türkiye'nin tatbik ettiQi. _ _ 
devletçilik, sistemi 19. asırdan beri sosyalizm nazariyelerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak ter

cüme edilmiş bir sistem deQildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından do()muş, Türkiye'ye has bir sistem-
dir. 

DevletçiliQin bizce manası şudur: Fertlerin hususi teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tut

mak, fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadıQını göz önünde tuta

rak, memleket iktisadiyatını Devletin eline almak. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk vatanında asırlardan beri ferdi ve hususi teşebbüslerle 

yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve görüldüQü gibi, kısa bir zamaf1da yapmaya 
muvaffak oldu. 

Bizim takip etti{ıimiz yol, görüldüQü gibi, liberalizmden başka bir sistemdir." (3) biçiminde, 

devletin müdahalesini öngören, eklektik bir devletçilik politikasıdır. 
CHP'nin ana ilkelerinden biri olarak 1933'te proQramına aldıQı ve 1936'da bir Anayasa 

tadili ile Türkiye Devleti'nin temel vasıfları arasına katılan Devletçilik, M. Kemal'in sözlerinden de 

1. Bkz.: ilhan, Suat: Jeopolitik Duyarlılık, s.: 43 vd., TTK Y ., Ank., 1989. . 
2. Bkz.: Eriş, Metin: Amerikan-Rus Emperyalizmi, s.: 298-305 Bo~aziçi Y., lst., 1978: Rozaliyev, Y.N.: Türkiye'de Kapita

lizmin Gelişme ôzellikleri (1923-1960), Onur Y., Çev.: Azer Yaran, s.: 78 vd., ank., 19713, Yenal, Oktay: "Dış Yardım
lar ve Gelişme Meselesi", Dış Yardım {Haz.: Milliyet KOltı:ır Kulübü), s.: 22-38, Çeftüt Mat., !st., 1967; Said el-Naggiır. 
"Azgellşmiş Memleketlere Yatırım Yardımı• Dış Yardım, s.: 38-66. 

3. Afetlnan: Türkiye Cumhuriyeti'nln ikinci Sanayi Planı 1936, Vll•VIII, X111, TTK Y., Ank., 1969. 
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anlaşılacağı üzere, Sosyalizm yahut liberallzm olmayıp, pragmatik bir görüşün ifadesi idi. Dünya 
iktisadi bunalımının kapitalizmi gözden düşürdüğü devrede, salt liberalizm ile hareket etmek, için• 
de bulunulan ekonomik sorunları çözmeye yeterli olmayınca, Türkiye, bir dostluk politikası çerça. 
vesinde, ekonomik yatırımları da sağlamak hususunda kaynak bulmak üzere Sosyalist Bloka yak• 
!aşmayı yeğ tutmuştur. (4) Dönemin iktisadi zorluklarını lnönü, Hatıralarında şöyle anlatmaktadır: 

"1929'a kadar biz dışarıda karşı iktisadi ve mali bakımdan münasebetlerimiz hakiki olarak 
kesilmiş durumda bulunuyorduk. 

Bu şartlar içinde harap memleketimiz onarılabilmiş, mali ve ticari denge muhafaza oluna
rak, memleket idare edilebilmiştir. Bütçe açık verecek, idare edemeyece{ıiz, borç almaya mecbur 
olacağız, önemli işleri başaramayacağız ... Bu mefhumlar hiçbirimizin kafasında yoktu. Sıkıntılar, 
devletin tabii sıkıntılarıdır, bunların hepsinin çaresi bizim elimizdedir, diye düşünüyorduk. Gerçek
ten biz, her sene dertlerimizden bir kısmının çaresini buluyorduk. 

Bütçe açığındaki mahzurları bildiğimiz ve burdan sakındığımız kadar, ticaret muvazene
sindeki açığın ehemmiyetini de pek güzel kavramıştık. ilk seneler, vakit vakit, gerek para değerin

de uğradığımız dalgalanmalardan, gerek ticaret muvazenesinde çektiğimiz güçlüklerden, iktisadi 
sebep aramaktan ziyade siyasi sebep aramaya meylimiz vardı. Zannederdik ki paramızın de~erini 
mahsus düşürüyorlar. Zannederdik ki ticaret muvazenesini bozmak ve dengeyi sa{ılamamak için 
memleket aleyhine kurulmuş tertipler ve siyasi antlaşmalar vardır. Onları işletmektedirler. Böyle 
yarı sakat, yarı ifratlı tahminler içinde idare ederken, bütçenin ve dış ticaretin muvazenesini koru
maya uğraşıyorduk ve muvaffak oluyorduk. Tahminlerimizde ifrata kaçtığımızı söylerken, tabii bu
nun bir kısmını n da gerçek olduğunu belirtmeliyim. Bundan dolayı gerçek: Bu kadar büyük ihtiyaç
ları var. Yaancı sermayeyi, borç almayı bir mali muamele alarak yapmak istiyorlar. Yağma yok. 
Bunu yapmayı z. Ş imdiye kadar imparatorlukla nasıl yapmışsak, bundan sonra da öyle yaparız. 
Bunlar, imtiyazlarla, özel istifade bölgeleri ile, aramızda kararlaştırarak , hallolunabilecek mesele
lerdir. Yoksa öyle sizin zannettiğin iz gibi mali muamele şeklinde, safiyane, parayı getirir: size veri
riz, tabii bir kazanç muamelesidir, bir alışveriş işidir. O hudut dahilinde kalı rız. işte bunu yapmayız, 
diyorlardı. 

Ve yapmadılar. Bunu yapmamak için de on beş sene uğraştılar. Demek ki bu müddet 
içinde mali ve iktisadi bakımdan kendi kendimize yetmeye çalıştık, darlık içinde kalarak ihtiyaçları
mızı karşılayabilmek uğruna, harp meydanında kazanılmış olan kıymetleri bu uğurda heba etme
dik. Bunların hepsinden tam bir kanaatle kurtulmuşuzdur. 

Bir defa Lozan muahedesinin, vadeye bağlanmış olup, müddetler 1929 nihayetinde doğa

cak olan iktisadi hükümlerini düşünelim: Muahedeyi imzalayan devletler bu müddetler dolduğu za
man mevzubahis hükümlerin kaldırılmayacağına kani idiler. ihtiyaç bizi icbar edecek, yeni müza
kereler açılacak, o zaman yeni müzakereler yeni şartlarla karşımıza birtakım yeni muahedeler çı
karacak. Bu ümitteydiler. Ahdi olan hükümler 1929'da kadar sürdü ve biz takip ettiğimiz mali ve ik
tisadi politika sayesinde bundan kurtulduk. Ondan sonraki zamanlarda, artık tecrübe ve kudret ka

zanmış olarak bilinçli bir vaziyette bulunuyorduk. Bizim, mali ve iktisadi ihtiyaçlarımızı kendi im
kanlarımızla gerçekleştirmek mecburiyetimiz il. Dünya Harbinin işaretleri ufukta belirinceye kadar 
devam etmiştir. Bu, 1933-1934'e kadar süren bir çabadır. Demek, 11-12 sene uQraştıktan sonra, 

bizim ispat ettiQlmiz devlet kudreti ve bünye saQlamfıQı karşısında bütün bu mülahazalar artık tari
he karışmış ve geçmiştir. Bunlar, yeni iktisadi şartlada ve yeni şekillerde tekrar meydana çıkmıştır. 
Bilmek IAzım ki, ıstırar ve ihtiyaç zamanı gelen yardım, en yakın dostundan geldiQi zaman bile be

dava gelmez. Hal için, ati için birtakım kayıtları da beraber taşır. Bunu bilmeyen adam bizde devlet 

4. lnönü'nün Sovyet ziyareti ve Sovyetıerden istenilen 8 milyon dolar altın değerindeki 20 yıl vadeli ve faizsiz kredi temini 
için bkz.: lnönü. Hatıralar, c.: 11, s.: 246, Bilgi Y., lst., 1987. 
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mes'uliyeti taşıyamaz." (5) 
"Bir arada tediye güçlüklerini karşılamak, hazinenin normal tediyelerini mevsimlere uya

rak aksatmadan yapabilmek için 3-5 milyon liralık bir kredi sağlamaya ihtiyaç görülmüştü. Bunu, 
Osmanlı Bankası ile görüşmek Jüzümu duyduk. Bankanın verdiği cevap şuydu: Bu bir istikrazdır, 
istikraz muamelesi olarak görüşüp kararlaştırmak lazımdır. Türkiye'nin dışarıya olan eski borçlarını 
da bu esnada dikkate almak icap eder. 

Bunu haber alır almaz, ihtiyacımız bakımından dış aleme ümit verici bir durum yaratma
mak için teması hemen orada kestirmiştim.~ (6) 

Bu şartlar ve düşünceler altında hazırlanan l. Beş yıllık Sanayi Planı'nın uygulaması 5 yıl 
yerine 3 yılda tamamlanmış, 1933-1937 yılları arasında, üretim, tasarruf, yatırım, dış ticaret, ulaş
tırma gibi alanlarda yatırım proğramları gerçekleştirmiştir. 1. Beş yıllık Sanayi Planı çerçevesinde 
meydana getirilen sanayi dallarından şunları saymak mümkündür: Pamuk Mensucat Sanayiinden, 
Bakırköy, Kayseri, Ereğli, Nazilli, Malatya iplik ve dokuma fabrikaları, Karabük Demir Sanayii, Bur
sa (Kamgarn) Merinos Sanayii, Kütahya Seramik, Paşabahçe Cam ve bazı çimento fabrikaları, 
Keçiborlu Kükürt Sanayii, Gemlik Sun'i ipek, Isparta gülyağı, lzmit fosfat fabrikaları ... (7} 

Birinci beş yıllık Sanayi Planını 1938-1942 yıllarını kapsamak üzere il. beş yıllık sanayi 
planı izlemiş, fakat finansman güçlükler, il. Dünya savaşı ve devletçili{ıe karşı oluşan liberal e{ıi
limler vs. dolayısıyla bu planın öngördüğü tesislerden ancak birkaçı kuru labilmiştir. (8) 

Bu iki sanayi planını uygulamasıyla sanayi yatırı mları oldukça artm ı ştır. Birinci plan için 
başlangıçta 44 milyon li ralık masraf öngörülmesine ra{ımen, fii len 100 milyon lira sarfedilm i ş, il. 
Dünya Harbinin başlama aşaması na kadar her iki plan için 145 milyon lira kadar para harcanmış
tır. Yatırımlar için faydalanılan dış kredi kaynakları ise önemsizdir. Bu dönemde sa{ı!anan kredi, 
Rusya'dan alı nan 1 O milyon dolarlık faizsiz krediden ibarettir. 1938 yı lı nda lngiltere'den 16 milyon 
Sterlinlik bir kredi temin edilmişse de bu kredi büyük ölçüde askeri alımlar için kullan ılmı~t ı r. (9) 

Millileştirme işlemlerine hız verilmesi, bu dönemin bariz vasıflarından bir d iğeridir. 1933-
1937 yılları arasında, lstanbu! Su Şirketi , lzmir Rıhtım Şirketi , lzmir•Afyon, Manisa-Bandırma tren 
Hatları lşetmeleri , Aydın Demiryolu Şirketi, ltanbut Telefon T.A.Ş. gibi şirketler yabancılar elinden 
alınarak devletleştirilmişlerdir. (1 O) Bu listeye lstanbul Tramvay Şirkett; · ltanbul· Elekt-rik ·Şirketi, Is- -
tanbul Tünel Şirketi, Ankara Elektrik ve Havagazı Şirketi, lzmir Tramvay ve Elektrik Şirketleri, Er

gani Bakır işletmeleri gibi işletmeleri de katmak mümkündür. (11} 

Ele aldığımız dönemde DevletçiHk politikası esas olmakla birlikte, özel sektör de tama
men gözardı edilmemiş, aynı zamanda özel teşebbüslere de imkanlar tanınmaya çalışılmıştır. 
Özel Sermayeyi Teşvik için çıkarılan nTeşvik-1 Sanayi Kanunu" 1942 yılına kadar yürürlükte kal
mıştır. Özel kesim için kredi vermekle görevli yeni kurumlar da oluşturulmuştur ki bunların başında 
Sümerbank'ı sayabiliriz. 

5. fnönü, A.g.e., s.: 260-262. 
6. A.g.e., s.: 260. Yine Bkz.: Aynı eser, s.: 160. 
7. Afetlnan, Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Sanayi Planı 1936, s.: 3-9, TTK Y., Ank .• 1989. 
8. Yedinci dipnotta künyesi verilen 11. Sanayi planı 355 sayfa tam melin olarak Afetlnan tarafından hazırlanmış ve TTK ta• 

rafından bastırılmıştır. 

9. Manisalı, Erol: 'Cumhuriyetin 50. Yılında Dış Ekonomik lllşkller' , /.Ü. iktisat Fak. Mec., No: 1-4, 1970-1972, s.: 104, 
1st, 1975. Yaşa, Memduh: iktisadi Meselelerimiz, s.: 31, lst., 1966; Manisalı, Erol: Gelişme Ekonomisi, Ek: "Türkl
ya'nin Sanayileşme Sorunu ve Cumhuriyet Döneminde Sanayf'de Gelişme/et. s. 219 vd., lü iktisat Fak. Y., lst.. 1978. 

10. Avcıoğlu, Doğan: Türkiye'nin Düzeni (Dün-Bugün-Yann), s.: 216-218, Bilgi Y., Ank., 1969. 
11. Geniş bflgi için bkz.: Ôkçün, Gündüz: 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde 'fabancı Serma

ye, s.: 17 vd., AÜ SBF Y., Ak., 1971; Demircan, Daim: Türkiye'de Yabancı Sermaye, s.: 7 vd., Dilek Mat., ist., 1971; 
ilkin, Akın: Kalkınma ve Sanayi Ekonomis, s.: 287 vd .. 10 iktisat Fak. Y., lst., 1976; Seyidoğlu, Halil: Türkiye'de Sana
yileşme ve Dış Ticaret Politikası, s.: 8 vd., Turhan K., Ank., 1982; Alpar, Cem: Az Gelişmiş Ülkelerin Dış Ticaret So
.runlan ve Sanayileşme, s.: 65 vd., Turhan K., ank., ,1982, Umar, Bilge: Türk Kalkınma Hukuku. s.: 4 vd., Ege Üniv. 
IT!A Y., Ege Oniv. Mat. izmir, 1971 . 
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ıı. Dünya Savaşı sonrası, 1946 yılı içinde bir ivedili Sanayi Planı hazırlanmış, 1947 yılı 

içinde de bu plan terkedilerek, 1947 Türkiye iktisadi Kalkınma Planı hazırlanarak uygulamaya ge

çilmiştir. '12) 
1930'1u yıllar, Milli Gelir açısından da tüm dünyada çalkantı ve olumsuzlukların tırmandıQı 

bir dönem olmuştur. Zaten il. Dünya Savaşının da 1939 yılında başlamasıyla, buhranlı yıllar 

1940'11 yıllarda da sürüp gitmiştir. Örnek verilecek olursa, ABD'de GSMH'a 1929 yılında başlama
sıyla, buhranlı yıllar ABD'de GSMH'a 1929 yılındaki de{ıerlere, ancak 1939 yılında ulaşılabilmiştir. 

Buna karşın, Türkiye, Dünya ekonomik krizini aştıktan sonra Milli gelir açısından iyi duru

ma gelebilmiştir. M. Kemal'in ölüm yılı olan 1938'de Türkiye'de açlık çekilmiyordu. Yoksulluk eskisi 

kadar deQildi. Köylerde kömür yerine belki hala tezek yakılıyor, yamalı dolaşan insanlara rastlanı

yordu ama, nüfusun 17 milyon civarında oldu~u ülkede kişi başına düşen GSMH 1930/31 döne

minde 84 lira iken, 1938 yılında 108 liraya yükselmiş bulunuyordu. {15) 

iktisadi buhrandan kendini kurtarıp tam istihdama ulaşan ilk sanayi ülkesi Almanya ol

muştur., Almanya, enflasyonsuz orijinal finansman yöntemleriyle iç piyasayı canlandırmayı başar

mıştır. Ancak bu dönemde Alman ihracatına dünya pazarları açık olmadıQından, Almanya, ekono
mik gelişmeyi, hammadde alıp, mamul madde satımı yani mal mübadelesi biçiminde düzenledi ve 

döviz kullanmadan, mal ihraç etmek isteyen ülkelerin alıcısı durumuna geçti. Tarım ekonomilerinin 

ihracat mallarını yüksek fiyatla aldı ve kendi sanayi ürünlerini onlara sattı. 
Türkiye de bu dönemde Almanya'dan mal alıp ihracat yapan önemli ülkelerden biri oldu. 

Örneğin 1938'de ihracatımızın %68'i yalnız Almanya'ya yapıldı . (14) 

Türkiye il. Dünya Savaşı 'na girmediği halde, iktisadi alanda tam bir savaş ekonomisi ya
şamıştır. Bu dönemde iktisadi politika iç piyasada kalkınmayı hızlandırmak yerine, mal darlığını 

hafifletmek, fiyat artışlarını firenlemek, adeletsiztikleri düzenlemek gibi amaçlar için belirlenmiştir. 

Bu tedbirlerin büyük kısmı, 1940 yılında çıkarılıp, 1942 yılında tedil edilen "Milli Korunma Kanu

nu"na dayandırılarak yapılmıştır. 

Bu dönemde konan sert tedbirler arasında 1942'de konulan Varlık Vergisini sayabiliriz. 

Karaborsa ortamında milletin elindeki malın dengeli vergilendirilmesi saQlanamadığından, bu vergi 
konulmuş ancak yine istenilen gaye gerçekleştirilememiştir. {15) --- · ·· -·- ·· ·-· ·-· · -

Mal darlığı, pahalılık, reel getirin düşmesi, tarımın sıkıntılı durumu, bazı tedbirlerin uygu

lanmasında görülen aksaklıklar, halkta büyük bir hoşnutsuzluk uyandırmıştı. Özel kesim de savaş 
yıllarında kar etmesine raQmen, memnun değildi: Hammadde ve döviz tahsisi konularında kamu 

sektörüne ayrıcalık yapılması, özel kesimin şikayetlerinden birisi idi. 

Bütün bu şikayetler, Kasım 1948'de toplanan Türkiye iktisat Kongresi'nde çeşitli üyelerce 

12. A(ıaoğlu, Samet: Teşvik-/ Sanayi Kanunundan istifade Eden MDessaselerfn Vaziyeti, s.: 10 vd., Ank., 1941; aynı ya
zar: 'Sosyal Kanunlarımızın Tatbiki Netlcelerl', Siyasi /Jimler Mac., sayı: 100, s.: 135-137, sayı: 101, s.: 200·203; 
1939-1946 ve 1947 T0rk!ye iktisadi Kalkınma Planları için bkz.: Tekeli, ilhan-Selim ilkin: Savaş Sonrası Ortamında 
1947 Türkiye iktisadi Kalkınma Planı, s.: 1-26, ODTÜ Y., Ank., 1981-1947 Planı'nın tam metni için eserin 45-159. say
falarına bkz. Dış yardım ve kredi alımları için bkz.: Ertüz0n. Tevfik: 'T0rklya Ekonomisinin 1923-1973 Döneminde Dış 
Yardım ilişkileri" i.Ü. iktisat Fak. Mac., c.: 30, lst., 1984; Duverger, Maurice: 'Oevlelln Borç Ekonomisi', Çav.: Mustafa 
Kamalak, Atatürk Üniv. işletme Derg., c.: iV, sayı: 1-11, Kasım-1978; Arsan, H. Üren: Cumhuriyet Devride iç Devleı 
Borçlan, AÜSBFY., Ank., 1961. 

13. Sarc, ômer Celal: "Atatürk Döneminde T0rkiye Ekonomisi ve iktisat Politikaları', Çağdaş Düşüncenin ışığında Ata
türk, s.: 376, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı Y., tst., 1983; ergin, Feridun: Atatürk Zamanında Türkiye Ekonomisi, s.: 63-
64, Yaşar Eğitim ve Kültur Vakfı Y., lst., .1977. 

14. Ergin, Feridun: •ı. Dünya Savaşı'ndava Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler", Atatürk Araştırma Merkezi Derg., s.: 
81, c.: 111, Sayı: 7, Kasım. 1986, Ank., Bulutay, Tuncer-Yahya S. Tezel-N. Yıldırım: Türkiye Milli geliri (1923-1948), s.: 
107 vd., AÜ SBF Y., ank., 1974, Kôksal, Bilge Aloba-A. Rasih ilkin: Türkiye'de lktisaai Politikanın Gelişimi (1923· 
1973), s.: 96, Yapı ve Kredi Bank. Y., lst., 1973. · 

ıs. Manisalı, Erol: "iktisat Politikası: ilkeler ve uygulamalar', Cumhuriyet Dônemi Türkiye Ekonomisi (1923-1978), s.: 88, 
Akbanl< Y .. Apa Ofset B., lst., 1980. . 
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dile getirildi. O zamana kadarki uygulamalarına göre devletçiliQin getirdiQi ve getireceQi mahzurlar 

geniş biçimde tartışıldı. 
Dış politikada ise Rusya'dan uzaklaşılmış, yeni bir ekonomik dev haline gelen ABD'ye 

yaklaşma politkası başlamıştı. Türkiye'nin bu dönemde Dünya Bankası (IBRD), Uluslararası Para 
Fonu {IMF), Avrupa iktisadi lşbirliQi Teşkilatı {OECD) gibi uluslararası kurumlara üye olması, libe
ral eQilimleri artırmıştı. 1946'da kurulan Demokrat Parti, liberal eQilimleri öne alan parti oldu. Zaten 
bu patinin iktidara gelmesinden sonra, devletçi uygulamalardan büyük ölçüde vazgeçildi. (16) 

2. Fiyat Hareketleri: 

Cumhuriyetin kuruluşunda il. Dünya Savaşı'na kadar önemli fiyat artışları olmamış, ve 
genel fiyat düzeylerinde genellikle gerileme hakim olmuştur. 1925-1929 dış ticaret açıQı dolayısıy
la, döviz fiyatları bir miktar yükseldiQi halde, fiyat seviyeleri aşaQı yukarı aynı kalmış, toptan eşya 
fiyatları endeksi yı lda ortalama sadece %3 civarında bir artış göstermiştir. Bunu, dünya buhranın
dan doQan büyük bir fiyat düşüşü hareketi izlemiş, 1929-1934 arasında toptan fiyatlar endeksi or
talama yılda %12,6 gerilemiştir. Geçinme masraflarında daha hafif bir düşme olmuş, bundan son
ra 1934-1938'de dünya buhranının etkileri azalıp, iç ve dış talebin canlanması ile fiyat seviyesi yi
ne hafifçe, yılda ortalama %4.6 oranında yükselmiştir. (17) 

Bu alt dönemlerde fiyatlarda önemli artışlar olmaması , o zamanki dünya konjoktöründen 

başka, hükümetin bütçe açıklarından ve tedavülü genişletmekten titizlikle kaçınmasından dolayı 
meydana gelmişti r. 1. Dünya Savaşı 'nda Türkiye'de fiyat düzeyi 8-10 katına çı kmıştı. Bunu bıraktı
Qı kötü anı lar, Cumhuriyet Hükümeti'ne bütçede denklik saQlamaya ve para tedavülünü artı rmaya 

büyük önem vermeye sevk etmiştir. Kamu sektörünün açık vermesini önlemek üzere yatırım lar, 

vergi gelirleriyle karşılanmaya çalışılmış, dış kredi kaynakları araştırılmayıp , buhran dönemlerinde 
önceki bölümlerde gördüQümüz üzer~ yeni vergiler i hdasından kaçını lmamıştır. 1931 'de 1890 sa
yılı kanunla "iktisadi buhran vergisi" ertesi y ı l 1980 sayı l ı kanunla •muvazene vergisi" ihdas edilip, 

bunlara 1935'te "Hava kuwetıerine yardım vergisi" getiril miştir. 1930'da kurulup, tedavülde bulu
nan Osmanlı Devleti'nden kalma 158 milyon lira civarındaki kaQıt para-(kaime)yi uhdesine alan 
Merkez Bankası'nrn hükümete yaptıQı avanslar da il. Dünya Savaşı'na kadar çok sınırlı kalmış, te
.davOldeki bu para 1938 yılında 158 milyondan 219 milyona çıkarılmakla yetinilmiştir. (18) 

il. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyet döneminin ilk enflasyonunu yaşamıştır. 
Bu enflasyon, özellikle devletin seferberlik dolayısıyla çok artmış olan giderlerini vergilerle karşıla
yamadıQından kaynaklanmıştır. 

Merkez Bankası 'nın devlete altın karşılıQında yaptıQı avanslarla iskonto ettiQi hazine kefa
letini haiz bonoların toplamı, 1938'de 30 milyondan 1945'te 614 milyona çıkmıştır. Buna paralel 
olarak fiilen tedavülde bulunan banknotlarla madeni paraların toplamı 1938'de 21.9 milyondan, 
1946'da 975 milyona yükse lmiştir ki bu yükselme yılda ortalama %20.5 düzeyindedir. Bu yüksel

me üstelik, ithalat güçlükleri ve faal nüfusun büyük bir kısmının silah altında bulunduQu ve üretimin 
aksadıQı dönemde olmuştur. 

1948 fiyatlarıyla GSMH 1946'da 1938'deki düzeyinden %8, mahsulün pek kötü olduQu 
1945 yılında, hatta o düzeyden %39 eksik bulunmuştur. 

16. Manisalı, A.g.m .. s.: 90; Berkes, Niyazi: Türk Düşününde Batı Sorunu, s.: 105 vd., Bilgi Y., Ank., 1975: Örgütler Açı
sından bkz.: Meray, Seha Levi: Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler, s. 264 vd., AÜ SBF Y., Ank., 1979. 

17. Ergin, Feridun: 'Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler", Atatürk Araştırma Meri<. Derg, 
s.: 72-84; Köklü, Aziz: Türkiye 'de Para Meseleleiı, s.: 67, AÜ SBF Y., Ank., 1947. . 

18. Köklü, Aziz: A.g.e., s.: 63, Pelin, ibrahim Fazı: Finans lımi ve Finansal kanunlar, 1. Kitap, s.: 375, lü iktisat Fak. Y., 1st, 
1946; Tarihi gelişim için bkz.: Sahiltlo~iu, Ha!il: Osmanlı Para Tarihi Üzerine Bir Deneme, lst., 1965. 
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Dış ticaret durumu da enflasyonu körüklemiştir. O yıllarda ithalat ihracatın daima çok al
tında kalmış, bu da altın ve döviz rezervlerini kabartarak, tedavülü genişletmek imkanlarını artır
makla birlikte, birçok zorunlu yabancı malın bulunmamasına sebep olmuştur. Sonuçta toptan eşya 
fiyatları endeksi, 1938 ile '1946 arasında 4,5 katına çıkmış, endeks yılda ortalama %20 civarında 
artmıştır. (19) 

1946-1953 devresinde ise, fiyat hareketleri genellikle sabit kalmıştır. 7 Eylül 1946'da bir 
devalüasyon yapılmış ve 1,30 lira olan ABD doları 2,80 liraya çıkarılmış, sonraki fiyatlar genelde 
sabit kalmıştır. 1946-1953 dönemide fiyatların yıllık artış oranı ortalama %2.2'den ibarettir. lç fiyat
lardaki bu sabitliOe karşı, dış piyasa mallarında da yükselme olmamış, çok artmış olan döviz ve al
tın rezevleri ile, dış yardımlardan elde edilen gelirlerle 1945'te 97 milyon dolardan ibaret olan itha
lat, 1949'da 290 milyon dolar olmuştur. (20) 

3. Para, Kredi, Bankacılık: 

1929-1930 Dünya Ekonomik bunalımını takip eden dönemde dünya ekonomisindeki da
ralma Türkiye'de de etkisini göstermiş, tarım ürünlerinin ihraç fiyatları düşmüş, üretim azalmış, bu
na karşın, ithaf mallarının fiyatları peyderpey yükselmiştir. 

Türkiye bu kambiyo buhranı sonrasında devletçilik politikasını benimsemiş, yine bu dö
nemde Merkez Bankası dahil olmak üzere belli başlı kamu bankaları faaliyete geçmiştir. 

Devlet eliyle sınai yatırımları teşvik için 1925 yılında kurulan Sanayi ve Maadin Bankası, 

1932 yılında reorganize ile, Sanayi ve Kredi Bankası'na dönüştürülmüştür. Yine Sümerbank sınai 

yatırımları finanse için, 3 Haziran 1933 yılında 2262 sayılı kanunla kurulmuştur. Sümerbank'ın he
men ardından, 23 Haziran 1933'te 2301 sayılı kanunla şehir ve kasamaların imarı için Belediyele 

Bankası kurulmuştur. Bu banka, 1945 yılındaki deQişiklikle, özel idareleri de bünyesine almak 
kaydıyla /fler Bankası 'na dönüştürülmüştür. · 

1. Sanayi planr'nın uygulama aşamasından olmak üzere kurutan kamu işletmelerinden 
Maden Tatkik ve Arama Enstitüsü'nü, Eletrkik işleri Etüd ldaresi'ni, Etibank'ı, 30 Kasım 1937 tarih 

ve 3295 sayılı kanunla kurulan Denizbank'ı sayabiliriz. Bu baı:ıka 1952 yılında. Denizcilik. Banka·-
sı'na dönüştürülmüştür. Halk Bankası 1938'de kurulmuştur. Adapazarı Türk Ticaret Bankası, eko
nomik sarsıntı içinde iken devlet yardımıyla bu sıkıntıyı atlatmış, Türk Ticaret Bankası adıyla yani
den organize edilmiştir. (21) 

4. Kamu Maliyesi ve Mali Politikalar: 

Ele aldıQımız dönemde, maliye politika araçlarından kamu harcamaları, demiryolları gibi 
altyapı yatırımlarının yanısıra, ekonomik amaç!a, iktisadi Devlet Teşekküllerinin kurulmasının fi
nansmanına da katkı yapmıştır. Bunun yanında altyapı içine sokulabilecek idari yatırımlar, baş-

19. Köklu, Aziz: A.g.e., s.: 51, Sarc, Ömer Celal: 'Fiyat Hareketleri ve Fiyat indeksleri, Cumhur/yat Dônemi Türkiye Eko
nomisi 1923-1978, s. 112. 

20. Sarc, A.g.m., s.: 112. Dış yardım için bkz.: Tuncer, Baran: "Millat/erarası iktisadi Yardımlar va Kalkınma Meseleleri", 
s.: 35 vd., AÜ SBF Y., An., 1968, Hatiboğlu, Zeyyat: Türklye'da 1933'ten itibaren Para Stoku, AÜ SBF Maliye Enst 
Y .• Ank., 1964. 

21. Gullap, Talat: Türkiye'de ve lktisaden Geri Kalmış Memleketlerde Bankacılığın Ekonomik Gelişmede Rolü,s.: 90-92, 
Atatürk Üniv. işletme Fak., Erzurum, 1972, aynı yazar: Türkiye Ekonomisinde Talep Enflasyon ve Para Politikası, Ata• 
türk Ünlv. işletme Fak. Y., Erzurum, 1973, Serin, Necdet: Türkiye'nin Sanayileşmesi, s.: 117, AÜ SBF Y., Ank., 1963; 
Ulutan, Burhan: Bankacılığın Tekamülü, s.: 183, Ank .• 1957, Zarakolu, Avni: Qımhuriyf/tin 50. Yılında Memleketimiz
de Bankacılık, s.: 21, TOrk Bankalar Birliği Y., Ank., 1974; AkgOç, Ôztın: 100 Soruda Türkiye'de Bankacılık, s.: 30, 
vd., Gerçek Y., lst., 1989; ôzeımas, Ekrem: Devletçilik va Türkiya'deki Tatbikatından Sümarbaıık, Yeni Desen mat., 
Ank., 1963; Aral, Namık Zeki: Dünya Paraları va Bizim Paramız, Uzluk B., Ank., 1941. · 
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kent olarak Ankara'nın inşası (24) en az da olsa sulama, liman yapımı ve deniz ticaret filosunun 
kurulması gibi hizmet alanları sayılabilir. Bu dönemde geleneksel maliye görüşü ile bütçe dengesi
ne ağırlık verilmiş, bütçe açığının mümkün mertebe önlenmesine çalışılmıştır. 

Klasik maliye politikalarının uygulandığı bu dönemlerde düşük düzeyde kamu harcaması, 

mali denge, kamu yatırımlarının borçla finanse edilmesi, olağanüstü harcamaların (askeri yatırım
lar ve alımlar) ise ek vergilerle karşılanması esasları benimsenmiştir. Vergi sisteminin tabanının 
dar ve esneksiz olması sebebiyle vergi hasılatı düşük olmuş, daha çok zaruri ihtiyaç maddeleri 
üzerine konulan dolaylı vergiler, vergi adaletini bozmuştur. 

Savaş dönemindeki mali politikalar ise savaşın gidişatını yönlendirmekteydi. Savaş ihti
maliyle yükselen askeri harcamalar, df{ıer yatırım atanlarına ayrılan kaynakları engellemekteydi. 
Bu dönemde ihdas edilen ek vergiler, büyük hoşnutsuzluklara neden olmuş, bu nedenle savaş so
nunda, 1946'dan itibaren, vergi ıslahı çalışmalarına başlanmıştı. 1949'da kazanç vergisi ve buna 
ba{ılı vergiler kaldırılmış, bugünkü sistemin temelleri atılmıştır. 1950'lerden sonra ise, yatırımların 
artırılmasına çalışılmış, genelde tarıma dayalı halk ekonomik yaşantısının düzeltilmesi çalışmaları
na girilmiştir. (25) 

il. Dünya Savaşı döneminde, savaşa girilmedi~i halde, savunma harcamalarının artışı, 
sanayiin gelişimine kaynak aktarımını engellemiş, bu nedenle il. Beş Y ı llık Sanayi Planı uygulana
mamıştır. Bu dönemde devletin kredi talebi yükselmiş, bu talep emisyonu artırmış bu da bankala
rın mevduat ve kredi hacmini genişletmi ştir. 

il. Dünya Savaşı 'na bir yandan enflasyon, öte yandan iç e dış ticaret hadlerinin tarım 
ürünleri lehine gelişmes i tarım kesiminin tasarruf potansiyeUni yükseltmişti r. Bu durum, tarımda 
modern girdi kullanımına imkan hazırladı~ı gibi, para-banka sisteminin gelişmes ine de etken ol
muştur. (22) 

Savaş sonrası dış ba~ ı ş ve yardımlarla kaynakları artan kamunun u laşım aoı kurması ve 
tarımın piyasaya açı l ış ı nın temin edilmesi para ekonomisini de hızlandırm ı ş, üretimin' böylelikle 
genişlemesi de para ve kredi piyasası aç ısından , bankacılt~ın ilgi alan larından biri olmuştur. Bu 
dönemde Yapı ve Kredi Bankası (1944), Türkiye Garanti Bankası (1946), Akbank (1948), Türki-
ye Kredi Bankası (1948), Tutum Bankası (1948) ve Niğde Bankası (:1948) gibi bankalar kurul- .. .. 
muştur. (23) 

24. Ankara'nın i nşasında arazi spekülasyonları ve vurgunlar için bkZ.: AvcıoQlu, DoQan: Tı:ırklye'nin Düzeni, s.: 205-211. 
25. Yaşa, Memduh, 'Kamu Maliyesi', Cumhuriyet Dônemi Türkiye Ekonomisi (1923-1978), s.: 654-646; Tezel, Yahya Se

zai: Cumhuriyet Dônemlnin iktisadi Tarihi (1923-1950), s.: 3B0 vd., Yurt Y., Ank., 1982, Buıutay-Tezel-Yıldınm, A.g.e., 
s.: 126 vd., RozaUev, Y.N.: Türkiye'de Kapitalizmin Gelişma Özellik/eri (1923-1960), Çav.: Azer Yaran, s.: 187 vd., 
Onur y., Ank., 1978; Steinhaus, Kurt Atatürk Davriml Sosyolojisi. Sosyo-Ekonomlk Yônden Azgelişmiş O/kelerde BuF
juva Toplumunun Gellşmesi Sorunu Ozerine Bir Araştırma.Çav.: M. Akka, Sander Y., ist., 1973. 

22. Kazgan, Gülten: 'il. Dünya Harbl'nden Günümüze Kadar Tarım Kesiminde Gelişme ve Tarım Politikası', Türkiye Eko
nomisinin 50. Yılı Semineri.Bursa iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Y., s.: 582, 1st, 1973: Aynı yazar: Tarım ve Ge• 
I/şme, s.: 501 vd., 10 iktisat Fak. Y., lst., 1977; Akalın, Güneri: Tarımımızın Sosyo-Ekonomlk Yapısı Vergileme ve Ge
llşme, S.: 28. AÜ SBF Y., Ank., 1975; Ergin, Feridun: Türkiye'de Harp Maliyesi (1939-1942). Güven B., lst., 1943. 

23. Akgüç, Ôztln: A.g.e., s.: 39 vd.; Alkin, Erdoğan: "Para-Kredi-Banka', Cumhuriyet Dônemi Türkiye Ekonomisi (1923-
1978), s.: 474; Selik Mehmet:: Azge/lşmlş Memleketlerin Kalkınması ile ilgisi bakımından Yabancı Sermaye ve Türki
ye'dekl Yabancı Sermaye Meselesi, lst., 1960. 
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B. OSMANLI BORÇLARININ TASFiYE DÖNEMi 

1. 1933· 1940 Dönemi: 

a. 1933 Sözleşmesi: 

Bilindi~i üzere 12.9.1933 tarihinde yürürlü{ıe girmiştir. lmzalandıQı tarihin 22.4.1993 oldu
{lunu hatırlıyoruz. 

Sözleşmede öngörüldüQü üzere, ilk uygulama olarak, 1.10.1933 den itibaren, sadece 
Türk borçlarını kapsayan yeni tahviller bastırılıp, eskileriyle de{ıişimine başlanmıştır. Ellerindeki 
tahvillerin miktarı, tam sayıdaki yeni tahvillerin fiyatına ulaşmadıQ ı takdirde, alacaklılara verilmek 
üzere, 100 Franklık basılmış kesir kuponları, bunlar da yetişmediQi takdirde, 100 Frank'tan aşaQı 
oranlar için, rakamları elle yazılmış kuponlar hazırlanmıştır. 

Sözleşmeye göre, kuponların deQiştirme müddeti 1 O yıldır. 1.10.1943 tarihine dek, de{ılşi
me sunulmayan tahviller, Türk hükümeti lehine zamanaşımına u{ıramış sayılacaktır. 

Meclis nezdinde, Hükümet komiseri olarak, eski Maliye Müsteşarı Ali Rıza Raymen, 
28.6.1933'den itibaren atanmış, 1.10.1933'te meclise sözleşme hükümleri gere{ıi üç yeni üye daha 
seçilerek, üye sayısı sekize çıkarı lmıştır. (24) 

b. 1933 Sözleşmesine ilişkin Taksitlerin Ödenmesi: 

1. 1933 Yılı Ödemesi: 
1933 yı lı nın Meclise ödenecek yarıyı l taksiti, 280.000 altın TL idi. Hükümet bunu, aylık 

yatırımlarla , vade tarihi olan 25.10.1933'ten önce Fransız Frangı olarak Meclise ödemiş, Mec!is'te 
1 no'lu kuponu 25.1 1.1933'te ödemeye _hamillere ödemeye başlamıştır. 

2. 1934 Yılı Ödemesi: 
1934 yılının ilk yarıyıl taksiti 280.000, ikinci yarıyıl taksiti ise, 292.500 altın TL idh HükO-

met her iki yarıyıl taksitini de Meclise Fransız Frangı ile ödemiş, Düyun meclisi ise 2 ve 3 no'lu ku
ponları hamil!ere 25.5.1934 ve 25.11 .1934 tarihlerinde ödemeye koymuştur. 

3. 1935 Yılı Ödemesi: 
Bu yılın ilk yarıyıl taksiti 292.500 ve 2. yarıyıl taksiti, 305.000 TL yerine 350.000 altın lira 

deQeriyle, hükümet tarafından yine Fransız Frangı olarak ödenmiştir. 
Çünkü, 1933 sözleşmesine göre, yarıyıl taksitinin 305.000 altın TL olarak ödenmesi ka

rarlaştırıldı~ı halde, Türk Hükümeti, 5.3.1935'te imzaladıQı bir anlaşma ile, 1.6.1935'ten itibaren 
yıllık taksitlerini 6 yıl geçmeden tam, yani yarıyıl geçmeden 350.000 TL olarak ödemeyi kabul et
mişti. 

Bu ödemelerden sonra Düyun Meclisi, 4 ve 5 no'lu kuponları, vadeleri olan 25.5.1935 ve 
25.11.1935 tarihlerinde Fransız Frangı olarak ödemeye koymuştur. (25) 

c. Döviz Sağlamada Güçlüklerin Başgöstermesi: 
Türk hükümeti 22.4.1933 sözleşmesini gereQince uygulamak konusunda 1933, 1934 ve 

24. Yeniay, 1. Hakkı: Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, s.: 186, Kömurcan, Klrkor. Türkiye imparatorluk Devri Dış Borçlar Ta
rihçesi (DCıyun--u UmumiyeTarihçesi), s.: 148 vd. 

25. Yeniay. A.g.a., s.: 191. 
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1935 yıllarında üzerine düşen bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş ve bu yolda ödemeleri zama
nıda yapmak konusunda arzu göstermiş ise de Dünya ekonomi piyasalarının o günlerde içe dönük 
bir piyasa izlemeleri, eşya ithali konusunda dikkatli davranmaları neticesi, hükümet borçlar için ge
rekli tahsisatı ayırmışsa da bunun dövize transferinde güçlükler başgöstermeye başlamıştır. 

il. Dünya Savaşı'nın ufukta yavaş görülmeye başladıQı bu günlerde yine uluslararası pi
yasalarda para yerine Dr. H. Schacht'ın Almanya'da 1929 kambiyo buhram döneminde uyguJadıQı 
malın malta takası demek olan "kliring~ (26) sistemi uygulanmaya başlanmıştı. 

Bu arada 1. Beş yıllık Sanayi planı'nın uygulama aşamasında ve il. Planın da hazırlan
makta olduQunu bilmekteyiz. Bu nedenle memleketin geniş ölçüde dövize ihtiyacı vardır. 

işte bu ortam karşısında hükümet, dış alacaklıların büyük bir bölümünün Fransa'da olma
sını nazara alarak, bir ödeme kolaylıQı aramak bakımından durumu Fransa'ya iletti. Türk Dışişleri 

BakanlıQı tarafından, Fransa Dışişleri BakanlıQı'na yazılan 26.11.1935 tarihli mektup, Fransa'da 
olumlu karşılandı. Problemin en uygun şekilde çözümlenmesi için, Paris'te yapılan görüşmeler ne
ticesi beş (5) yıllık bir ödeme planı kararlaştırıldı. (27) 

d. 1936 Tarihli Türk-Fransız Antlaşması: 
29.4.1936 tarihinde Farnsa Hükümeti ile, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi arasında karş ı lıklı 

olarak gönderilen mektuplarla her iki tarafça kabul ve tasdik edilen bu plan, bir antlaşma olarak 
kabul edilmiş ve Borçlar Meclisi de 4.5.1936 tarihinde alacaklı lara bir bildiri yayın layarak, kabul 
edilen bu ödeme planını tebliğ etmiştir. 

Bildiride belirtilen bu plana göre Türk Hükümeti , ekonomideki darboğazı n geçici olduğunu 
ve 5 yıllık bu planın bitiminde, dış borçlarına ait dövizleri tedarik edebileceğin i bild i rmiş, böyle bir 
planın kabul edilmemesi halinde borçların ödenememesi gibi üzücü bir durumun hası l olaca{ıını 

açıklamıştır. 

Bu nedenle yürütülen müzakereler, Türk hükümetine döviz bulmak ve Fransa'ya Türk 
malları ihraç etmek hususunda kolaylıklar temin eden bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. 1936-1940 
dönemi için geçerli olan bu anlama gereğince Fransa hükümeti ile Türk hükümeti arasında 5 yıl 
müddetle ödemeler Türkiye ve Almanya hariç olmak şartıyla, diğer memleketlerde şu şekilde icra .. -

edilecektir: 
1- Türkiye hükümeti her yıl, yıllık taksitlerin %50'sini teşkil eden yaklaşık 42.500.000 

Fransız Frangı'nı döviz olarak ödeyecektir. Bu paranın bir kısmı, ihtiyaç halinde, Irak petrollerin
den Türkiye hükümetine gelecek olan hissenin Fransa'da kullanılması suretiyle ikmal edilebileceği 

hususu dahi iki hükümet arasında geçen müzakerelerde düşünülmüştür. (28) 
2- Diğer ¾S0'yi teşkil eden miktar için, Türkiye hükümeti, takas harici olarak, Fransa'da 

satılmak şart ıyla, alacaklıların hesabına Türkiye'de mal alım satımı için, serbest Türk lirası tahsis 

26. Kliring (lng.-Alm.: Celearing) sistemi için bkz.: Ergin, Feridun ve arkadaşları: Genel Ekonomi Ansiklopedis, c.: il, s.: 
521, ı, Milllyet B., lst., 1988; Tuğlacı, Parş: Okyanus, Ansiklopedik Sôzlük, c.: 5, s.: 1593, Cam Y., !st., t.y. 

27. Kômürcan, A.g.e., s.: 148-152; Yeniay, A.g.e., s.: 191-192. Alkln, Erdoğan: 'Dış Ekonomik ilişkiler' Cumhuriyet Dône
mi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, s. 339-340.; Birkan, Natuk Ziya: Takas ve Klirlng Sistemleri, lst., 1939; ileri, Suphl 
Nuri: ·ncan Kilrtng Klirlng Usulü Nedir, Nasıl Doğdu Taraftarları ve Aleyhdarları·, iktisadi Yürüyü~ c.: V, sayı: 105, s.: 
5, sayı: 106, s.: 5,23; sayı: 107, s.: 5,22; sayı: 108, s.: 4; sayı: 109, s.: 5,20, 1944. 

28. Türkiye-lngiltere ve Irak hükümetıeri arasında yapılmış 7.6.1926 tarih ve 911 sayılı kanuna onaylanmış Antlaşma gere
ğince Irak hüküm eti, 25 yıl müddetle topraklarında petrol işletecek şirketlerden temin edeceği bedelin % 1 0'unu Türki· 
ye'ye verecekti. Geniş bilgi için bkz.: Baysal, Kubilay: Uluslararası Petrol Sorun/an, s.: 66-73, 10 iktisat Fak. Y., 1st, 
19TT; Gürel, Şükrü S.: Ortadoğu Petrolünün Uluslarans Politikadaki Yaıi,, s.: 54-61, AÜ SBF Y., Ank., 1979; Kara
dağ, Raif: Petrol Fırtınası. s.: 243, Adak Y ., 1st, 1979; Demirbaş, Bülent: Musul-Kerl<ük Olayı ve Osmanlı lmparatortu
gu'nda Kuveyt Meselesi, s.: 89-91, Arba Y., lst., 1991; Mısıroğlu, Kadir: Musul Meselesi ve Irak Türkler/, s.: 125 vd., 
Sebil Y,., lst., 1982; Ticaret ve Kliring Anlaşması için bkz.: ôkçün, Gündüz-A.R. Ôkçün: Türl< Antlaşma/an Rehberi 
(1920-1973), s.: 206, AÜ SBF Y., Ank., 1974. 
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edecektir. Türkiye ihracat, Franas'da bu mallara ithalat için gerekli kolaylıkları göstereceklerdir. 
Sözleşme 1.1.1036'dan sonraki taksitler için uygulanacaktır. (29) 

e. Yeni Ödeme Planının Uygulanması: 
Belirtilen ödeme biçimi konusunda Türk hükümeti ile Borçlar Meclisi mutabık kaldıOı için, 

Borçlar Meclisi, 11.5.1936 tarihinde bir bildiri yayınlayarak, antlaşmanın uygulama koşullarını be
lirlemiştir. 

Bu bidiride, 4.5.1936 tarihli bahsettiQimiz bildiriye ek olarak, Osmanlı Devleti'nin bakiye 
Düyun-u Umumiyesi'nin 25 Mayıs 1936'daki taksitinin şu şartlar altında yapılacaQı belirtilmiştir. 

1- Fransa, lngiltere, Avusturya, Belçika, Macaristan, ltalya ve lsviçre'de her kupona %50 
nisbetinde 9,375 Fransız Frangı ödeme yapılacak, mer'i kanunlara göre vergiler bu miktar üzerin
den tahsil edilecektir. Hamiller bu miktarı Paris'te Frank olarak alacaklar, diQer memleketlerde ise, 
bu miktarın kupon ibraz tarihindeki bedeli üzerinden maha!li paralarla tediyesi yapılacaktı . 

2- Kuponların %50'sine karşı, hamillere bu kısmın itibari kıymetine tekabül eden 9.375 
franklık bir pay senedi (bonosu) verilecek, bu bonoların mukabili olan, Türkiye'den alınıp, Fran
sa'da satılan mallardan tahsil edilecek paralarla bu bonaların ödemesi yapılacaktır. Bu bonolar, 

25.5.1936 tarihinde (ki 1936 senesinin ilk taksit ödeme tarihidir) hazırlanamayacaQından. hamille
re Meclis tarafından ilan edilen ileri bir tarihte verilece kir. (30) 

1938 yılına kadar taksitler zamanında ödendi. 25.5.1938 taksitin ödenmesi gereken 1 O 
no'lu kuponu için, bu bedelin %50'sinin yapılması amacıyla, Mart ayına kadar, Meclise vereceOi 

paranın transferini yapmıştı. 
1938 yılının 7. ayında, Fransa ile yapılan 1936 tarihli anlaşmanın tadili lüzQmu hasıl oldu. 

Ayrıntılarını göreceğimiz üzere, 18.7.1938 tarihli yeni anlaşma gereğince, kupon bedellerinin ta
mamı, 30.11.1940 tarihine kadar mal bedeli ile ödenecekti. Düyun Meclisi, bu yeni anlaşmaya uy
m~yı da kabul etmiş, buna göre hareket kararlaştırmıştı. Bu nedenle Düyün Meclisi, Mart ayı so
nuna kadar hükümetin verdiği dolarları kendi imkanlarını da katarak, hamillere transfer etmek iste
di ve ödemenin %50'sini dolar ile yaptı. Diğer yandan mal bedeli ile ödenmesi gereken di?}er 
%50'lik kısma gelince, şirketin 25.5.1937 taksiti bedel! olarak kendisine .verilmiş olan !L. lan, aldı

ğı malların satışından sağlanan Fransız franklarını kullandı. Bu şekilde Meclis, bu taksitin dövizle 
ödenmesi gereken %50'Iik kısmı için, 9.375 Frank karşılıQı olarak 0,3673 dolar ve mal bedeli ile 
ödenmesi gereken %50'Iik kısmı için de 8.48 Fransız Frangı daOıtmıştır. Yapılan ödemeler karşı
lığında, 1 O no'lu kupon tahvillerden koparıldı. (31) 

f.1938 Tarihli Fransız-Türk Ek Antlaşması: 
1937-1938 Mali yılının yani 1.6.1937-31.5.1938 devresinin ikinci yarıyılının ilk 4 ayında 

Türk hükümeti gelecek taksit için erekli parayı yatırmış ve bunları dövize de transfer ~tmişti. 
Bundan sonra Düyun Meclisi, Türk Maliye Bakanlığı'ndan 5.4.1938 tarihli bir mektup al

mıştır. 

Bu mektupta Türk hükümetl, döviz sağlamadaki güçlükler dolayısıyla, Meclise, faiz ve 
amortismanların %50'sl yerine tamamını n mal bedeli ile Fransız Frangı üzerinden ödenmesi için 

29. Yenlay, I.H.: A.g.e., s.: 192-194; Kômürcan, Klrkor: A.g.e., s.: 152-154. 
30. Yenfay, I.H.: A.g.e .• s.: 195-197.1336 yılı Bütçe müzakerelerinin yapıldığı 25.5.1936 tarihli celsede TBMM kürsüsünde 

Maliye Bakanı Fuat Ağralı'nın bu konuda verdiği bilgiler Zabıt Ceridesi'nden tal<lp edilebilir. 
31. Yeniay, A.g.e., s.: 209, Bkz.: Charfes, Edward: •Kfirfng Anlaşması TOrldye'nin Bu Husustaki Tecrübesi•, Maliye Mec., 

sayı: 36, s.: 172-176, inan, Nazif. ·KJiring ve Tediye Anlaşmaları•, Siyasi ilimler Mac., "No: 68, 1936, Somuncuoğlu, 
Server, •enterşanjabl Takas• iktisadi Yürüyüş Mac., Sayı: f, s.: 3, 14; sayı: 2, s.: 3,14,1939, Somuncuoğlu, Server: 
'Takas Tatbikatında Noksanlar', iktisadi Yürüyüş Mac., sayı: 5, s.: 3,15,1940. ÔkçCın, G.:TOrk Antlaşma/an Rehberi, 
s.: 206. 



210 

yeni bir anlaşma yapmayı teklif etmiştir. 
29.4.1936'da Fransa ve Türk hükümetleri arasında imzalanmış ve sadece metni Meclise 

tebliğ edilmiş bulunan anlaşmanın değiştirilmesinin teklif edildiği bu mektup için Meclis, cevaba 
kendisini yetkili göremediğinden, durumu Fransız hükümetine intikal ettirerek görüş sormuş, aynı 
zamanda bu suretle hareket ettiğini, sebepleriyle birlikte Türk hükümetine bildirmiştir. 

Türk hükümeti, bu mektuplaşma esnasında, ilerideki yarıyıl taksiti için Nisan 193B'de TL 
olarak yatırdığı aylığın, dövize çevrilmesini kabul etmemişti. 

Böylelikle Türk ve Fransız hükümetleri arasında yapılan görüşmeler 18.7.1938 tarihinde 
akdedilen yeni bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. 

Bu anlaşma. Türkiye'nin Paris büyükelçiliği ile, Fransa Dışiş!eri Bakanlığı arasında mek
tuplar teatisi suretiyle aktedilmiş ve aynı tarihte de Meclise tebliğ edilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre; 
1- Anlaşma müddetinin sonuna dek, Türk dış borçları, taksitlerin %50'si döviz, %50'si mal 

bedeli olarak değil, %100'ü mal bedeli olarak ödenecektir. Bu mallar, şimdiye dek taksitlerin 
%50'si için uygulandığı üzere, Fransız-Türk Ticaret Şirketi tarafından Fransa'ya satılacak ve eski 
Osmanlı Devleti'nin taksime uğrayan Düyun Meclisi adı geçen şirket tarafından kendisine verilen 
paralarla kuponları ödemekle görevli olacaktır. 

2- Türk hükümeti, taksitlerin bedellerini karşılayacak miktarda satın alınacak yıllık 40.000 
ton civarındaki Türk kömürünü, Fransız müstemlekelerine, Fransa himayesindeki memleketlere ve 
Suriye ile Lübnan demiryolları ihtiyacı için, Fransız mandası altındaki yakındoğu memleketlerine 
ihrac hususunda, Fransız-Türk Ticaret Şirketi'ne izin verecektir. 

3- Fransız Hükümetl, 1939 yılında kullanılamayacak Türk Kömür kontenjanına karşı, Al
man kömür kontenjanını 100.000 ton'a çıkarma izni vermeyi taahhüt eder. Bu alımlar, Türk hükü
meti Merkez Bankası hesabına, Almanya'da bloke edilmiş olan Alman markı ile yapılacaktır. 

Irak Petrolleri hisseleri hususunda 29.4.1936 tarihinde yapılan anlaşma hükümleri baki 
kalacaktır. (32) 

1933 sözleşmesi ile Düyun Mec!isl'nin masrafları için bizzat Meclisin alacaQı bedeller de 
1933 anlaşması ile belirlendiği üzere devam edecektir. {33) 

Anlaşmadaki mektup teatisi, Fransa Dışişleri Bakanı Georges Bonnet ile Paris Büyükel
çisi Suat Davaz arasında vuku bulmuş, Davaz, son teatide, yapılan anlaşmanın Türk hükümeti ta
rafından onaylandığını Fransız Dışileri Bakanlığı'na bildirmiştir. 

Düyun Meclisi, bu anlaşmadan bilgi edinmiş, anlaşma muhtevasını kabul ettiğini hamille
re 21.8.1938'de basın vasıtasıyla duyurmuştur. (34) 

g. 1938 Antlaşması Sonrasında Ödemeler: 
(A) Kontenjanı kuponlarından olmak üzere, 25.11.1938 tarihli taksit bedeli _Düyun Mecli

si'ne % 100 olarak TL ile verilmiştir. Meclis te bu paraları Fransız Frangı'na dönüştürülmesi için Şir
kete vermiş, hamillerine de peyderpey Fransız Frangı üzerinden ödemiştir. 

25.5.1939 tarihli 12 numaralı kupona ait ödeme yine % 100 T ile yapılmış, Meclis bunu 
Şirket vasıtasıyla Franga tranfer ederek hamillere ödemiştir. 

Bu arada 18.7.1938 tarihli anlaşmaya ek olarak 23.8.1939 tarihinde de bir ek anlaşma 

32. 1933 Sözleşmesinin XVl-7. maddesi ile, (IX-3). maddelerine bkz.: Düstur, 111. Tertip, c.: 22, 3956 ve 4080 sayılı kanun
lar. 

33. Yeniay, Ag.e., s.: 210-212; Kômürcan, Ag.e., s.: 154. 
34. Yeniay, A.g.e., s.: 213, Kuyucuak, H. Atıf: "Para.mızın Değerine ve Dış Ticarete Müteallik Yeni Kararların iktisadi Ma

nası·, iktisadi Yürüyüş, sayı: 162, s.: 1-4; Okyar, Osman: "Tediye Muvzenesinln Seyri", Forum, sayı.: 22, s. 12-13, 
1955; Yazır, Muhtar: "Tediye Anlaşmalanna Dair", Siyasi ilimler Mec., sayı: 200, s. 336-369. 
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yapılmış, bu anlaşmaya göre, Fransız Türk şirketinin Türk malları satı şından elde edeceQI Frank

ların %6'smın TC. Merkez Bankası 'na, geri kalan %94'1ük payın %25'inin Fransız-Türk kliringine 

(mal mübadele işlemine), %75'inin de Fransız-Türk anlaşması kapsamındaki alacaklılara dağıtıl

ması kararlaştırılm ı ştır. (35) 

25.11.1939'da vadesi gelen 13 numaralı kupona ait taksit bedeli de % 100 olarak TL üze

rinden yapılmış, meclise verilen bu para, meclis tarafından yine şirkete aktarılmış, bilahare bedeli 

hamilere Frank üzerinden ödenmiştir. 

25.5.1940 taksitine ait 14 numaralı kupon bedelleri yine % 1 00'ü TL üzerinden ödenmiş, 

meclis ta şirketten sağladıQı Franklar ile bunu Frank olarak hamillere intikal ettirmiştir. (36) 

h. Borçlar Meclisi'nin Görevine Son Verilmesi: 
Avrupa 1939 yılının Ağustos ayından itibaren 5 kıtayı da birden etkileyen bir dünya sava

şının içine girdi. (37) 

Almanya ilkin toprak bütünlüğü, lngiltere ve Fransa'nın garantisi altındaki Polonya'yı ilhak 

etmiş, bu nedenle Eytül-1939 başında bu devletler arasında ne kadar süreceği bilinmeyen bir harp 

başlamıştı. (38) 

Fransa, Alman orduları tarafından istila edilmiş, DüyQn Meclisi görev yapmakta zorluk 

çekmeye başlamışt ı . Meclisin 1939-1940 yılına ait raporunda şunlar söyleniyordu: "Diğer taraftan, 

Paris ile yabanc ı memleketler arasındaki posta servislerinin kesilmesi, bir kıs ım memleketlerde 

Türk borcu kuponlarının ödenmesini durdurmuştur. Bununla birlikte, meclisçe yap ılan müracaatlar 

üzerine, işgal makamları , gerek Paris'te, gerek diğer memleketlerde ödemelerin tekrar başlaması

na izin verdi. Yabancı memleketler konumunda hala Meclis, malı servisin, fiilen yapı lmasını engel

leyen teknik güçlükleri çözmekle meşgu l bulunmaktadır. • {39) 

Türk hükümeti, savaş nedeniyle olayların karışıklığına bakarak meclisin Türk bC?rcuna iliş

kin görevinin sona ermesi gerektiğine kani olmuş, borçlar servisi görevini, kendi üzerine almayı 

kararlaştırmıştır. Bu hususu Kömürcan şöyle dile getirmektedir: 

Nihayet Türk Hükümeti 30.9.1940 tarih 2/14458 sayılı Vekiller Heyeti Kararıyla Paris'teki 

Düyun-u Umumiye Meclisi ile olan ilgiyi ve onlara ödenen komisyonu ·bütün kesmiş ve borçların

tediye (ödeme) servisini bizzat deruhte etmiştir (üstlenmiştir). 

Ancak, Paris'teki Düyun-u Umumiye Meclisi, kanunla tasdik edilmiş olan bu mukavelenin 

Heyet-i Vekile (Bakanlar Kurulu} kararıyla ilgasının kafi olmayacağını ve Lozan Muahedesiyle Tür

kiye'nin borçlarına iştirak eden hükümetler!n de Paris'teki muhtelit (karma) meclise dahil olmaları 

bakımından tek taraflı bir kararın kanun nazarında sakat olacağını bildirerek Heyet-i Vekile kararı

na itiraz etmiştir. Buna itiraz makul görülerek icabı kararlaştırılmak üzere Hükümet tarafından, 

1948 senesi sonlarında muhtelit (karma) bir heyet davet edilmiştir. Heyet gelmiş ve 1949 senesi 

başında iki taraf arasında imzalanan ve sQreti Resmi Gazete'ye de geçen bir protokolla, Meclisin 

yalnız-Türkiye'ye ait vazifesi nihayet bulmuştur. 

35. Yeniay, A.g.e., s.: 214; Düstur, 111. Tertip, c.: 22, 3953, 3956, 4080 sayılı kanunlara bkz. 
36. Yeniay, A.g.e., s.: 214, Bkz.: Aral, Namık Zeki "Hukuki Zaviyeden Kllring Usuıa·, Adalet Ceridesi, s.: 340-369 (1940); 

Suvla, Refi! Şükrü: "Dış Ticaret Siyasetimiz' , Sesimiz, Ekonomik Görüşler Mac., c: 1, sayı: 11, s.: 13-16: sayı: 12, s.: 
8-9; Kuyucak. H. Atıf: " Dış ncaret Siyasetindeki Tahavvüller", Siyasi ilim/ar Mac. sayı: 123, s.: 78-82. 1941; Kaya, 
Şevket 'Türkiye Harici Ticaret Resmi istatistiklerine Nazaran Tahlil ve Mukayese Raporu ( 1930-1938). • 1st., 1940. 

37. BkZ.: Meydan Larousse 'Dünya Savaşı ıı· mad., Uluslararası Sermaye Açısından bkZ.: Coston. Henrı,ı: Beyne/mine/ 
Sennaye ve ihtilaller, Çav.: Mehmet D<>Oan, s.: 145 vd., Otağ Y., lst.. 1974. 

38. Armaoğlu. Fahir. Siyasi Tanh (1789-1960), s.: 681 vd., AÜ SBF Y., Ank., 1975; Aynı yazar. 20 Yüzyıl Siyasi Tarih, 
1914-1980. s.:361 vd. , T. iş Bank. Y., Ank .• 1984; Uçarol, Rıfat: Siyasi Tarih, s.: 479 vd .• Filiz K. lst .. 1985. 

39. Yanlay, A.g.a., s.: 215. 
40. Kömürcan, A.g.e., s.: 154-155. 
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Bu vechile Muharrem Kararnamesiyle vücud bulmuş olan Düyunu Umumiye Meclisi ta
mamiyle tarihe karışmış bulunuyor.n (40) 

Türkiye'nin Meclisin görevlerine ilişkin kararı, Ali Rıza Raymen taraından, 23.10.1940 gü

nü ve 54 sayılı bir yazı ile Meclis'e tebliQ olunmuştur. Tabii~ edilen yazıda durum dile getirilmekte 
ve özetle, Meclisin alide bulunan bütün mebla0ların, hisselerin, kuponların yeni Türk hükümetlni il
gilendiren bütün kıymetli evrak, defter, dökürnan va arşiv belgelerinin Hükümet adına Osmanlı 

Bankası'na devredilmesi istenmekteydi. (41) 

Meclisteki Türk komiseri olan Ali Rıza Raymen'in bu tebli0i, Kömürcan'ın kısaca ifade etti

~i üzere, Meclisin protestoları ile karşılaşmıştır. Verilen cevaplarda, Türk hükümetinin bu kararının 

hukuka aykırı oldu~u ve geri alınması gerektiQi bildirilmiştir. Acak Osmanlı Düyun-u Umumiye
si'nden alacaklı bulunan kişilerin bulundukları hükümetler, bu konuda olumlu bir tavır sergileyerek, 

alacakların düzgün bir şekilde tahsili yolunda görüşmeler için tavsiyede bulunmuşlardır. 
Böyle bir anlayış neticesi, 1944 senesinden itibaren, muhtelif memleketlerdeki alacaklılar

la ilgili teşekküllere aynı prensipler dahilinde ayrı ayrı anlaşmalar yapılmış, böylelikle borçların tas

fiyesi yoluna gidilmiştir. Düyun meclisi de bu gelişmeler karşısında, bu görüşmelerin sonuçlarım 

beklemeyi yeQlemiştir. 

Bu arada Türkiye Hükümeti 15 no'lu kupona ait 25.11.1940 tarihindeki taksiti için, lstan

bul'da Osmanlı Bankası'na, bir miktar para yatırmıştı. Fakat Düyun Meclisinin görevinin sona erdi

Qinin varsayılması üzerine, Meclise buna dair dekont verilmemiştir. Meclis ise, lngiltere dışındaki 

hamillere bu taksite ait paraları ödemeyi sürdürmüştür. Fakat bu kuponların hepsi, savaşın getirdi

Qi aksaklıklar nedeniyle tam olarak ödenememiştir. (42) 
1936 tarihli anlaşma neticesi kurulan Fransız-Türk Ticaret Şirketi, kendisine verilen Türk 

liraları ile Türkiye'den aldıQı Türk mallaını Fransa ve sömürgelerine satarak elde etti~i Fransız 
Franklarını, kuponların ödenmesi için Düyun Meclisine vermek görevini düzenli şekilde yürütmüş

tür. 

Hükümet en son olarak, kupon taksitlerine tekabül eden TL' larını şirkete verilmek üzere, 

Meclis hesabına 25.5.1940'ta lstanbul'da Osmanlı Bankası hesabına yatırmıştır. 
- Şirket başlangıçta, Türkiye'den en fazla kömür, kurşun gibi madenler almış, sonraları . 

krom, pamuk, üzüm, incir gibi maddeler bu ihraç mallarına eklenmiştir. Şirket Fransa'nın Alman

ya tarafından işgali üzerine merkezini bir başka yere nakletmiş, işlerindeki intizam bozulmuştur. 

Hükümet, 1940 Ekim sonunda Düyun Meclisi ile ilişkilerini kesince, bu kararım şirket hak

kında da uygulamış, şirketin Türkiyedeki hesaplarını bloke etmiştir. (43) 

1. 1940 Tarihinde Osmanlı Borçlarının Durumu: 
Türk hükümeti, 1933'te yapılan anlaşma gere{ıi, ödemesi gereken miktarlardaki mebla{ıı, 

Düyun Meclisine Fransız Frangı yahut meclisin seçeceQi di~er bir dövizle öd~yecekti. Ödenmesi 

gereken miktar, 1933 yılından itibaren 582.000, 610.000, 635.000, 660.000, 685.000 ve 1938 yı

lından itibaren de 700.000 TL tutarında idi. (44) 

Fakat Hükümet, 1935 Mali yılı başından itibaren , yıllık taksiti, 700.000 altın TL üzerinden 

ödemeyi kabul etmişti. 

Daha sonra başgösteren döviz tedarikindeki zorluklar nedeniyle 1933 sözleşmesinin tadi-

41. Yeniay. A.g.e., s.: 216. Meclise tebli{ı edilen yazının önemli bôlOmlerinln çevirisi kitaba alınmıştır. 
42•. Yenlay, A.g.e., s.% 215-218. 
43. Yenlay, A.g.e., s.: 218-219; Yine bkz.: Yazman, Aslan Tufan: 'Dış Ticaretimizln YônediQI istikamet', iktisadi Yüniyüş, 

sayı: 171, s.: 29; Aral, Namık Zeki: 'Tek Taraflı Takas•,sıyasi ilimler Mec. sayı: 157, s.: 31-35, 1944; ôzgürel, Hamit: 
'MOteadditTaraflı Kliring ve Otarşi', Siyasi lıim/erMec.,sayı: 118, s.: 498-503, 1941. 

44. Bkz.: DDstur, c.: XlV/B, s.: 1113, Ank.; 1934. Bu hükümler, 1933 sözleşmesinin iV. Fasıl, XI. maddesinde yer atmıştır. 
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!ini öngören 1936, 1938 ve 1939 anlaşmaları neticesi yapı/an bütün ödemelerin tamamı şu şekilde 
olmuştur. 

Ödenek yıllık taksitler 
Mali yıl (Kağıt TL hesabıyla) 
1933-1934 5.223.734.00 
1934-1935 5.456.936.40 
1935-1936 6.529.141.19 
1936-1937 5.57 4.371 .05 
1937-1938 4.953.450.00 
1938-1939 4.036.541.00 
1939-1940 +4.105.173.80 
TOPLAM 35.879.347 .84 (45) 

2. 1940-1948 Döneminde Osmanlı Borçları: 

a. 1941-1944 Devresi Düyun-u Umumiye Meclisi'nin Ödemeleri: 

Türk Hükümeti ile Düyun Meclisi'nin ilişkilerinin kesildiQI 23.10.1940 tarihden sonra, 1933 
anlaşmasıyla belirlenmiş borçların ödenmesi konusunda Düyun Meclisi'nin ödemeleri durmamış, 
elindeki para ve imkanlara, vadesi gelmiş kuponları ödemeye devam etmişti r. 

1. Kupon Ödemeleri: 

23.10.1940 tarihinden önce, Hükümetin 25.10.1940 tarihli taksit için lstanbul'da Osmanlı 
Bankası'na yatırdığ ı paralarla, Düyun Meclisi, bu tarihte vadeleri gelmiş olan 14 no'lu kuponlar ile, 
25.5.1939 vadeli 12 no'Ju pay senet!eri~i ( ı nkısam bono larını) ödemeye koymuştur. ·Hükümet, 
1940 yılı içinde, 25.10.1940 ile 25.11.1940 tarihleri arasında Meclis hesabına bir miktar para yatır
mışsa da, bunları bloke ettiğinden, bunladan Meclisin eline birşey geçmemiştir. Fakat Meclis, 
Fransız-Türk Ticaret Şirketinin, mal -bedeli olarak yatırdığı Franklar ile, -25.11.1940 tarihli 1 s. oolu 
kuponlar ve 25.ii.1939 vadeli 13 no'lu bonoların ödenmesine, 1941-1944 yılları arasında da de
vam etmiştir. 

1944 mali yılı sonuna dek, lngiltere hariç, diğer yerlerde hemen bütün alacaklılar, Mecli
se müracaat ederek, kupon bedellerini almış/ardır. 

lngiltere'de ise Meclis, 1944 yılında 14 no'lu kupon ve 12 no'lu pay senedini ödemeye 
koymuştur. Bu suretle 1944 yılı sonuna dek lngiltere'de, 1-14 no'!u kupanfar!a, 7, 8, 11 ve 12 no'lu 
bonolar ödemeye konulmuş, 15 no'lu kupon ile 9, 1 o, 13, 14 ve 15 no'lu bonolar ödenememiştir. 

2. Amortismanların Ödenmesi: 

Meclisin 1940-1942 yılları raporlarında belirtildiğine göre Meclis, Fransız-Türk Şirketinin 
verdiği paralarla bu yıllar içinde 5.046 tahvil ödemesi yapmıştır. Düyun Mec!isi'nin hükümet adına 
en son ödediği kupon ve amortisman bedelleri bunlardı. (46) 

b. 1941-1944 Döneminde Türk Hükümeti Tarafından Yapılan Ödemeler: 
Hükümet, 1941 takvim yılı başından itibaren, 1933 sözleşmesine ait Osmanlı Borçlarına 

45. Rakamlar, Düyun Mecflsi'nin 1933-1940 matı yıllarına ait raporlarından aynen alınmıştır. (Yeniay, A.g.e., s.: 221'dim 
naklen). 

46. Yeniay, A.g.e., s.: 224. 
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ilişkin kupon ve amortisman bedellerini bütçe konularında göstermiş ve ödemeleri de bu suretle 
yapmıştır. 

Mali yıl 

1940 Bütçesi böl. 262 
1941 Bütçesi böl. 269 
1942 Bütçesi böl. 313 
1943 Bütçesi böl. 270 

Toplam 

Tahsilat (TL) 
4.225.500 
3.963.800 
3.963.800 
1.936.900 

+ 15.386.342 
29.476.342 

Faiz, amortisman, masraf, erken 

1940 yılına dek Hükümetin Düyun Meclisi'ne ödediQi paralara ait cetvelde 1940 yılı için 
Hükümetin Meclise 4.105.173 TL ödeme yaptıQını belirtmiştik. 1940 yılı Bütçe'sinden alınan ve 
4.225.500 TL ödeme yapıldı~ı iddia edilen yukarıdaki cetvel ile karşılaştırıldıQında arada 120.327 
TL tık bir farkın mevcudiyeti göze çarpar. Buna göre hükümet, 1940 yılı Bütçe'sinden alınan ve 
4.225.500 TL ödeme yaıldıQı iddia edilen yukarıdaki cetvel ile karşılaştırıldı~ında arada 120.327 
TL lık bir farkın mevcudiyeti göze çarpar. Buna göre hükümet, 1940 yıh için Düyun Meclisi'ne 
4.105.173 TL ödemiş, geri kalan 120.327 TL sını bizzat harcamıştır. Düyun Meclisi'ne ödenen 
miktar çıktıQında 19401943 yılı için Hükümetin bizzat sarfettiQI paranın 25.371 .169 TL olması ge
rekir. (47) 

Hükümet, 1943'ten sonraki bütçelere 1933 sözleşmesinde ödenmesi gereken Osmanlı 
Düyun-u Umumiyesi için hiç tahsisat koymamıştır. 

Bu bakımdan, 1933 yılı başından itibaren hükümetin bu ödediQi toplam miktarın verdiQi
miz her iki cetvelin toplam tutarı olan 35.879.347+25.371.169=61.250.516 TL olması gerekir. 

Hükümet, Düyun Meclisine yaptıQı 23.10. '1940 tarihli tebllQde, o tarihten itibaren '1933 ta
rihli Düyun-u Umumiye-i Osaniye'ye ait borcun ödenmesni bizzat üslendiQini belirtmişti. Hükümet, 
bu kara ve taahhüdünü yerine getirmek hususunda büyük gayret göstermiştir. 1937 yılı başlarında 
döviz transferi meselesinde '1 doların 25.523 Fransız Frangı alarak belirlenmesi ve bu husuta mu

tabakata varılmasından sonra, bir süre Frank, daha sonra da dolar kuru üzerinden ödeme yapıl
mıştır. Hükümet, bu konuya tahsis ettiQi paralarla, bu borca ilişkin kupon ve tahvilleri bu süre için
de satın almak konusunda birçok girişimlerde bulunmuş, borcun tam olarak ödenmesi ve tasfiyesi 
hazırlıklarına girişmiştir. 

Türklere ilişkin görevi sona ermiş olan Paris'teki Düyun-u Umumiye Meclisi, Osmanlı 
Borçlarından hisse alan diQer devletlerin borçlarıyla ilgilenmiş, bunlara ilişkin raporlarını yayınla
maya devam etmiştir. (48) 

c. 1944-1948 Döneminde Osmanlı Borçları: 
Osmanlı Borcunun Türkiye'ye düşen bölümünün ödenmesine ait 1933 tarihli sözleşmenin 

11/3 maddesinde şu fıkralar mevcuttu: 

47. 1940 yılı Bütçesi için bkz.: "1940 Mail Yılı Muvazene-i Umumiye Kanunu', Düstur, ili. Tertip, c: 21, kanun no: 3844: 
"1941 Mali Yılı Muvazene-i Umumiye Kanunu•, Düstur, !il. Tertip, c.: 22, Kanun no: 4042, 4823 sayılı Resmi Gaze
te'da yayınlanmıştır. '1942 Muvazene-! Umumiye Kanunu•, Düstur, c.: 23, Kanun no:4227, Resmi Gazete'nn 5120 
sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Yine bkz.: Yenlay, A.g.a., s.: 225, "1943 Mali Yılı Muvazane•i Umumiye Kanunu', 
Düstur, iti. Tertip, c.: 24, Kanun no: 4420. 

48. Yeniay, A.g.e., s.: 225-226. Yine bkz.: Ören, Rahmi: Memleketimizde ve Franas'da Allin ve Gümüş Hakkındaki Hü• 
kOmler', Siyasal Bilgiler Okulu Oerg., c.: Vll, sayı: 75, s.: 159-162, 1937; Ete, Muhlis: Cumhun'yetten Sonra Para Sis• 
_tem{miz ve Para Siyasetimiz, s.: 3 vd., Ank., 1938; Somuncuooıu, Server: "Takas Tetkik Heyetleri' iktisadi Yün'iyüş 
Mac., sayı: 7, s.: 6-7, 1940. 
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"Yeni tahviller, 1.6.1943 tarihinden evvel erken tediyeye veya konversiyona tabi tutula
mayacaklardır. 

Bu tarihten sonra hükümet, keyfiyeti 3 ay ewel ilan etmek suretiyle, herhangi bir fazil va
desinde, hamillere, tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için, başabaş erken te
diye yahut konversiyon teklif etmek hakkını haiz olacaktır." (49) 

1943 yılında bu haktan istifade ile Türk Hükümeti Resmi Gazete'nin 23.8.1943 tarihli sa
yısında, aynı zamanda dış memleketler basınında 25.11.1943 tarihli vadede erken ödeme yapa
caQını duyurdu. Ancak sonradan bu kararın uygulama tarihinin 25.5.1944 olduQunu yeniden ilıin 
etti. Bu ödeme şartları, Türkiye için tahvillerin nominal anaparası olan 500 Fransız Frangı karşılı~ı 
olan 13 TL, lngi!tere hariç diQer memleketler için 668.75 Frank üzeriden ödenmeleri idi. (50) 

Erken ödeme müddeti, sözleşmeye dayalı olarak 1 o yıl idi. 
Türkiye'de kuponların ödenmesine 25.5.1944 tarihine kadar devam edildiQi için anapara

ya eklenmesi gereken gecikme faizi yoktu. Erken ödemeye raQmen ibraz edilmeyen kupon, bono 
ve amortismanların zamanışımı tarihi 25.5.1954 tarihi idi. 

Hükümet. erken ödeme hazırlıkları ile birlikte, satınalma işlemlerine de girişmişti. Bu gö
rüşmeler, Fransa, lngieltere, lsviç,e Belçika ve Hoflanda'da birer birer sonuçlandı. En uzun ve tar
tışmalı pazarlıklar Fransa'da olmuş, Fransızlar ile biri 24.5.1944, diQeri de 4.8.1948 tarihlerinde 
imzalanan iki anlaşma yapılmıştır. 1948 Anlaşması, ancak 1954 yı l ı nı n Mart ayında uygulanabil
miştir. (51) 

1. Fransızlar ile Yapılan Sözleşme: 
Bu sözleşmeyi Fransız hamiller adına "Essocation Nationale des Porteurs Français de 

Valeurs Mobili~res"in bir temsilcisi imzalamıştır. imza tarihi 24.5.1944'tür. (52) 
Bu sözleşmeden sonra Fransız Frangı 'nın de(jeri uluslararas ı piyasada çok düştüQü için, 

Fransızları n ısrarlı teşebbüsleri neticesi hükümet, Frans ızlarla 4.8.1948'de bir anlaşma daha ya
parak, tahvil bedelini 1944 tarihli anlaşmada öngörülen 866 F.F.'dan 2000 F.F.'na çıkarmıştır. Bu, 
Türk hükümetinin Fransızlara verdiQi bir tavizin ifadesidir. 

ilk sözleşmenin yürürlük süresinin sonu 1.12.1946 olarak belirlenmişti. 4,8.1948 tar~hli •-· 
ikinci anlaşma, döviz teminindeki güçlükler nedeniyle ancak 30.3.1954'te uygulanmaya başlanmış 
ve genel zamanaşımı tarihi olan 25.5.1954'te ibraz edilmeyen kupon ve bonolar hükümsüz kalmış
tır. (53) 

2. lngilizlerle Yapılan Sözleşme: 
lngilizterle yapılan tediye mukavelesi 5.4.1944 tarihinde yapılmıştır ve hamillerle yapılmış 

ilk sözleşmedir. lngiliz alacaklılar adına sözleşmeyi "Consil of Foreign Bondholders" (Yabancı 

Tahviller Hamilleri Meclisi) temsilcisi imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre kupon bedelleri karşılıOı 85 
Şilin olarak belirlenmiştir. Yürürlük süresi sonu 20.5.1944 tarihi idi. O tarihe dek ibraz edilmeyen 

49. Düstur, c.: XIV/B, s.: 1062. 
50. Meclis Raporu (1943-1944 yılı) s.: 12 (Yen!ay, A.g.e., s.: 227). 
51. Düyun meclisi'nin 1953-1954 matı yılı raporu, s.: 11, (Yeniay, s.: 28'den). Resmi Gazete, 10.5.1944 gün 5702 sayılı 

nüshasında Maliye Vekaleti tarafından verilen ilan, yine 16.5.1944 gün va 5707 sayılı Resmi Gazete'de verilen ilan. 
52. Fransız Menkul Kıymetler Hamilleri Ulusal Derneği ile imzalanan bu anlaşmanın tam metni tercüme edilerek Yaniay'ın 

eseri s.: 329-333 (Ek: S)'te verilmiştir. 
53. Sözleşme metinleri için Yenlay, s.: 330 vd.,'ne bkz. Yine bkz.:lran, Cahit "Müterakim Borçların Trantserı•, Türl<lye lktJ. 

sat Mec., sayı: 68, s.: 953-955, 1954. Ek sözleşmenin tam metni için bkz: Yeniay, A.ge. s. 351-357, Ôkçün-ökçün; 
Türk Anlaşmaları Rehberi, s.: 207-208. 

54. Yeniay, A.g.a., s.: 228.351 vd. 
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tahviller erken ödeme kapsamı içinde işlem görecek ve 25.5.1954 tarihine kadar 687,50 F.F. kar
şılı~ı ödemeye tabi tutulacak, bu tarihten sonra zamanaşımına uorayacatı. (54) 

3. lsviçrelilerle yapılan sözleşme : 

lsviçreli temsilcilerle yapılan sözleşme tarihi 24.4.1944'tür. Sözeşmeyi lsviçreli hamiller 

adına "Assocation Suisse des Banquiers" (lsviçre Bankerler Derne!')i) temsilcisi tarafından imza
lanmıştır. 

Tahviller için anapara ve işlemiş kuponlar karşılıQı olarak 85 sterlin veya 65 lsveç Frangı 
tespit edilmiştir. Anlaşmanın yürürlük süresi 23.5.1944'te sona erecek, o tarihe kadar ödeme için 
arzedilmeyen tahviller, erken ödeme süresi içinde 41,44 lsveç Frangı üzerinde ödemeye tabi tutu
lacak, yine 25.5.1954 tarihinde ibraz edilmeyen tahviller zamanaşımına uQrayacaktı. (55) 

4. Belçikalılarla Yapılan Sözleşme: 

Bu sözleşmenin tarihi 28.2.1947'dir. Belçikalılar adına sözleşmeyi "Assocation Belge Po
ul la Defense des Detenteurs de Fons Publlcs" (Belçika Kamu Tahvillerini Koruma DerneQi)nin bir 
temsilcisi imzalamıştır. Anapara ve kuponlar bedeli 85 şilin olarak tespit edilmiş, sözleşme süresi 
sonu 30.9.1947 tarihi olarak belirlenmişti r. Bu süre içinde tahvillerini satışa arzetmeyen hamiller, 

25.5.1954 tarihine kadar genel erken ödeme şartları içinde 668,75 F.F. üzerinden tahvillerini sata
bileceklerdir. (56) 

5. Hollandalılarla Yapılan Sözleşme: 
Hollandalı larla yapılan 24.1 0.1947'deki sözleşmeyi Hollandalı Hamiller adına "Comite de 

la Bourse d' Amsterdam" (Amsterdam Borsa Komitesi'nin bir temsilcisi imzalamıştır. Hollandalılar 
elindeki tahvillerin işlem iş kuponlarla birlikte değeri 85 Şilin olarak belirlenmiş, yürürlük süresi sonu 
da 15.8.1948 olarak tespit edilmişt i r. Bu süre içinde satışa sunulmayan tahviller erken ödeme şart
larına tabi olarak 25.5.1954 tarihine kadar 668,75 F.F. üzerinden işlem görecek, bu tarihten sonra 
zamanaşımına uğrayacakt ı r. (57) 

6. Dağınık AlacakJılara Yapılan ilan: 

. Kendileriyle sözleşme yapılan 5 memleket d ışında kalan yerlerde az sayıdaki alacaklıla-
rın da yukarıdaki anlaşmalardan sa{ılanan haklardan yararlanmaları için, Hükümet, Resmi Gaze

te'nin 13.8.1948 tarihli nüshasında (58) bir ilan yayınlayarak, bu alacaklıların tahvillerini 6 aylık sü
re içinde diğer anlaşmalardaki şartlar dahilinde satabileceklerini, bu süreden sonra ancak genel 

esaslar çerçevesinde erken ödemeye tabi olacaklarını ilan etmiştir. 

d. Erken Ödeme ve satınalma işlemleri: 
Yukarıdaki bahislerde ete aldığımız üzere, Türkiye'nln Osmanlı Borçlarına ilişkin tahvilleri 

erken ödeme istemiyle 1933 sözleşmesinin kendisine verdiği hakla satınalma istemine ilişkin ilan 
tarihi 25.5.1944'tür. Yani bu tarihten itibaren, geçecek 10 yıllık süre içinde ödeme için ibraz edil-

55. Sözleşmenin metni için bkz. Yeniay, A.g.e., s.: 351 vd. 
56. Yenlay, A.g.e., s.: 229. Sözleşmenin tam metni yazarın kitabının ek: VII. bölümünde s.: 338-343. sayfalar arasında ve

ıilmiştlr. Metnin aslı Maliye Bakanlığı Hazine Genel MOdürlüğO arşivleri 55702-54 sayılı dosyasında temin edilmiş ve 
Yeniay tarafından Fransızca'dan çevrilerek yayınlanmıştır. Ôkçün-Ôkçün: Türk Antlaşma/an Rehberi, s.: 168-171. 

57. Yeniay, a.g.e., s.: 229. sozıeşmenln tam metni lahikası ile birlikte yine Maliye BakanlıOı Hazine Genel MüdOrfüğCı arşi
vinden alınarak Fransızca'dan Türkçeye tercüme ile birlikte yazarın kitabının ek: Vllf. bölümü, 344-347. sayfalarında 
verilmiştir. 

58. Ma/fya Bakanhğı'nın bu duyurusu için bl<Z.: Rssml Gazete 1'3.8."1948 gcın ·ve 6981 sayılı nüshası. 
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meyan tahvil ve kuponlar zamanaşımına uğrayacaktır. Dolayısıyla zamanaşımı tarihi ise 
25.5.1954 tarihidir. 

Tahvillerin anaparası için tayin edilen fiyat, esas itibariyle 500 Fransız Frangı olmuştur. 
25.9.1941-25.5.1944 tarihleri arasında biriken 7 kupon ve 4 kuponun fiyatı da eklenince herbir tah
vilin ödeme bedeli 668. 75 Frank olmuştur. 

Ödeme bedelinin genel bedeli bu miktar olduQu halde, ömeQin lngiltere ve Almanya için 
farklı fiyatlarla sözleşme yapılmıştır. Bunun nedeni, lngiltere'deki ödemelerin daha çok aksaması 
ve ödeme yapılamamasıdır. Almanya'da ise kupon ve bonolar zamanında ödendiği ve birikmiş ku
pon bulunmadığı için tahvillerin ödeme bedeli sadece 500 F.F. olmuştur. 

Çeşitli devletlerde bulunan hamillerle Türk Hükümetl arasında yapılan Antlaşmaların yü• 
rürlük süresi genel olarak 6·8 ay olmuştur. Bu müddet içinde tahvillerini Türk hükümetine satım 
için iletmeyen hamiller için erken ödemeye ilişkin ilan yürürlüğe girmekte ve 25.5.1954 tarihine ka
dar belirlenen fiyattan ellerindeki tahvilleri getirmeyenlerin hakkı kaybolmakta ve tahviller, kupon 

ve bonolar zamanaşımrna uğramaktadır. 
Ödeme bedeli hususunda Fransız tahvil sahipleri dışında, hiçbir ülke ile sorun çıkmamış• 

tır. Nitekim bu ihtilaf ta giderilmiş, yukarıda bahsettiğimiz üzere Fransa ile bir ek sözleşme yapıla• 
rak 1948'de ikinci bir sözleşme yapılmıştır. (59) 

3. 1948'den Sonra Osmanlı Borçları: 

a. Osmanlı Borçları 'nın Tasfiyesine Doğru: 
Hükümet, tahvil sahipleriyle yap ılan sözleşmelerle , Osmanlı Düyun-u Umumiyesi'ne iliş· 

kin önemli miktardaki tahvili çeşitli piyasalardan çekmeyi başardı. Paris'teki Düyun Meclisi'nin ra• 
porlarından, i l i şki lerin kesi ldi~i tarihten sonra bile, Meclisin bu gelişmeleri izledi~! anlaşılır. Esasen 
Türk Hükümeti ile Meclis arasında 1940 yılında kesilen i lişkiler, 1945 yı lının sonlarına doğru tekrar 
kurulmuş, 4.8.1 948 tarihinde Hükümet ve Düyun Meclisi arasında imzalanan protokolde, Meclisin, 
Türkiye bakı mından olan görev ve yetkilerinin bittiği bizzat Meclis yetkililerinin i mzasıyla belir-
lenmiştir. {60) Protokolü T.C. Maliye Bakanlığı temsilcisi Z. Siderman; Osmanlı · Düyı;m•u Umumi· .... ····· • · 
yesi Meclisi Temsilcisi olarak ta A. Maurel 4 A()ustos 1948 tarihinde Ankara'da imzalamışlardır. 

b. Türk Hükümeti'nin Osmanlı Borçlarının Taksimine Dair 1933 Tarihli 
Sözleşmedeki Borçlarından ibrası Hakkında Protokol: 
4.8.1948 tarihli protokol, aynı zamanda, Türk Hükümeti'nin 1933 sözleşmesinden do()an 

borçlarının tasfiyesi konusunda bir ibra protokolüdür. Niekim protokolün " Karşılıklı ibra" başlığını 
taşıyan VI. maddesinde aynen şöyle denilmektedir. 

"Meclisin 29.2.1948'de kapanan hesaplarının tümüne ait bilançların görülmesi üzerine ve 
bu protokol hükümlerinin icrası kaydıyla, taraflar, birbirini her türlü karşılıklı sorumluluktan karşılıklı 
ve tam olarak ibra ederler ve niteliOi, miktarı ve sebebi ne olursa olsun, kökeni, bu Protokotun tari
hinden öncesine ait bulunan her türlü yükümlülük için her türlü talepten karşılıklı olarak feragat 
ederler." (61) 

Türkiye'nin, Osmanlı Borçlarından kendisine düşen hisselerinin kapanması neticesinde, 
hisselerini ödemiş devletler grubuna geçmesi dolayısıyla imzalanan bu protokol hükümleri arasın
da, tarafların kurmuş oldukları mali ilişkiler dolaysıyla, karşılıklı olarak borçlandıkları paraların 

59. Yeniay, A.g.e, s.: 230-231; Aral, Namık Zeki: 'Tediye Anlaşmalan', Siyasi fllmler Mec., sayı: 190. s.: 514-518; Yazİr, 
Muhtar: 'Dış Ticaret Meselelerimiz", Siyasi ilimler Mac., sayı: 179, s.: 586-589,597, 1946. 

61. A.g.e., s.: 357. 
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ödenmesi, Türk hisselerine ait arşivlerin yok edilmesi veya Türk Hükümeti'ne devredilmesi de var
dır. Nitekim protokülün il. maddesinde 1933-1934 sözleşmesine ait Türk borçlarının kupon yap
raklarının yok edilmesi, tahvillerin tesellümü, bu borcun ihraç edilmeyen tahvillerinin Türk hüküme
ti tarafından teslim alınması hususları kararlaştırılmış, iV. maddede de bu hususta aynen şu hü
kümlere yer verilmiştir: 

"Meclis, 22.4.1933 sözleşmesinin madde XVI. 9.2'sinde belirtilen sürelerden erken olmak 
üzere, Paris'te Bouıevard Malesherbes., na: 1 B4'deki binanı mülkiyetini, aşaQıdaki şartlar içinde, 
Türk hükümetine devretmeye muvafakat eyler: 

Dökümanların, arşivlerin ve bu protokolün il. maddesinin 2. paragrafında yazılı malzeme
nin kontrolü, teslim alınması ve yokedilmesi ilkelerinin bitmesi tarihinden itibaren ve en geç 3 yıl 
sonra, Meclis, kendisine 1933 sözleşmesinin XVI. 9.2. maddesinde tanınmış bulunan haklardan 
vazgeçerek bu binayı, binanın sahibi Villiars-Malesherbes şirketinin senetlerinin topunu, Türk hü
kümetine vermek suretiyle, hiçbir yükümlülük ve ipotek kaydı olmaksızın hükümete devir ve feraQ 
edecektir. 

Türk hükümeti Meclisi, en geç senetlerin devri günü, bu mülkün feraQı için istenebilecek 
bütün vergi, giderler ve harçlardan azede olarak, safi götürü şekilde, toptan 4.000.000 Fransız 
Frangı ödeyecektir." (62) 

Düyun Meclisi raporlarından alınan bilgilere göre, 1933 sözleşmesi nedeniyle çıkarılan 
tahvil sayısı 1.925.272'dir. 31.7.1948 tarihine kadar ödenen tahviller 1.670.712'dir. Zamanaşımına 
uQrayan tahvil sayısı 85.674'tür. Böylelikle zamanaşımına uQrayan ve ödenen tahvil sayısı 
1.756.386 olmaktadır. Çıkarılan tahvil sayısından bu rakam çıkarıtd ı Qında geriye 18.886 tahvil kal
maktadır ki bu da ödeme için verilen sürelerde ibraz edilmeyen, erken ödemeye tabi tahvil sayısını 
gösterir. Yüzde olarak bu tahvillerin çıkarılan tüm tahviller içindeki yeri, %8.77'dir. 

Karşılaştırmalı bu hesabımız göstermektedir ki, hükümetin erken ödeme i!Anıyla ilgili baş
vuru yoQ~n olmuş, %9D'dan fazla tahvil, erken ödeme işlemine girmeden süresi içinde lbraz edil
miştir. bu ise oldukça yüksek bir orandır. 

Osmanlı Düyun-u Umumiyesi'nin Türkiye'ye düşen hissesinin tasfiyesi işlemleri, 1948'de 
ya~lan protokol mucibince hızla devam etmiş, 1950 yılı içinde de lüzumlu buldu~u muhasebe bel- . 
gelerıni topladıktan sonra, Türkiye'yi ilgilendiren arşivleri imha etmiştir. 

Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Lozan Antlaşması ile üzerine almış bulundu
Ou, Osmanlı Devleti'nin dış borçlarından ibrasını tesbit ve temsil eden belgelerin imzalanmasından 
sonra, Düyun Meclisi'nde bulunan Türkiye'ye ait dosyalar, bir kül yıQını haline gelmiştir. Yaklaşık 
100 yıl süren ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışında da payı bulunan Düyun-u Umumiye-i Osmaniye, 
tarihe karışmıştır. (63) 

62. A.g.e., s.: 354, 356. 
63. Yenlay, A.g.e., s.: 232-233. Dönem hakkında geniş bilgi için bkZ.: Tezat, Y. Sezai: Cumhuriyet Dôneminin iktisadi Ta

rihi (1923-1950); s.: 198·205, Yurt Y.;·Ank., 1982. 
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SONUÇ 

Osmanlı Düyun-u Umumiyesi'nin tasfiyesi meselesini altı bölüm halinde incelemiş olduk. 
Gerek Osmanlı Devıeti'nin son yetmiş ve Türkiye Cumhuriyetf'nin ilk otuz yılının en önemli prob

lemlerinden biri olan Düyun-u Umumiye-i Osmaniye, kapitalist batı emperyalizminin Osmanlı Oev

leti'ne sızması ve başta Osmanlı Maliyesi olmak üzere, ekonomik ve siyasal kurumları da ele geçi

rip etkin olmasının ilginç bir öyküsüdür. Bu hususu tespit eden Blaisdell şunları söylemektedir: 
"Düyun-u Umumiye idaresinin verimli döneminin Avrupa'daki sınai, ticari ve mali gelişme 

zamanında ortaya çıkmış olması bir rastlantı deQildir. Düyun-u Umumiye'nin kurulmasından önce 

de kol üretiminden fabrika üretim sistemine geçilmesiyle yaratılmış olan sermayenin önemli bir bö

lümü Osmanlı lmparatortugu'na gelmişti. Bundan sonra ortaya çıkan ticari devrim (yeni buharın 
kara ve deniz ticaretinde büyük ölçüde kullanılması) daha fazla sermaye birikimine yol açtı ve bu 

sermayenin bir bölümü de Türkiye'ye yatırıldı. Son dönemlerde Düyun-u Umumiye'nin oynadı0ı 

rol, Avrupa'nın mali çevreleriyle Türkiye'nin gelişme e0iliminde olan iktisadi kaynakları arasında bir 

bag olmaktan öteye gitmemiştir. Ama 1880 yılından sonra uluslararası rekabete yol açan ve so
nunda lmparatorlu\)un çökmesine neden olan emperyalizm unsuru da Düyun-u Umumiye'nin faali

yetleri arasında yer aldı. Düyun-u Umumiye'nin faaliyetleri incelenirse, Avrupa emperyalizmiyle 

ilişki derecesi anlaşılır." (1) 

Osmanlı Devleti'nin tarihi, yabancı sermayenin, ister ticari, mali ya da sınai olsun, bera

berinde dolaysız yabancı denetimi olsun ya da olmasın, bir ülkeye girdiğinde iktisadi etkinliQin yal

nızca düzeyini ve bileşimini de0iştirmekle kalmadığını göstermektedir. Yabancı sermaye, berabe
rinde, hem ülke içinde hem de ekonominin uluslararası konumunda iktisadi sıkıntıları ve yapısal 

de\)işiklikleri de getirmektedir. Ülkede yaşayanların karşı karşıya bulunduQu canalıcı sorun da bu 

deQişim sürecini kontrol altına alabilmektedir. (2) il. Abdülhamit yönetiminin son dönemlerini bir ta
rafa bırakacak olursak, Osmanlı devlet yöneticileri, içine düştükleri bu süreci kontrol altına alama

mışlar, devletin Avrupanın mali kontrolüne girmesine engel olamadıkları gibi ınkırazını da yaşa

mak zorunda kalmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşurydan sonradır ki bu süreç, ilk 

1 O yıl boyunca mümkün olmasa bile, 1933'1erden sonra Avrupa'nın mali kontrolü yavaş yavaş kal

dırılmış, Osmanlı Devleti'nden devralınan borçlar düzenli biçimde ödenmeye başlanmış, hatta il. 
Dünya Savaşı'nın bütün sıkıntılarına ra0men, borçların erken ödenmesi gündeme getirilerek, bu 

boyunduruktan ku rtulunmuştur. 

Siyasal ve iktisadi ayrıcalıkları da borç verenlere sağlayan, bu süreç, Osmanlı Devleti'nin 

karşı karşıya bulunduQu sıkıntıları daha da ağırlaştırdı. Borç vermekten amaç, batı ülkeleri için, 

kuşkusuz Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu sıkınt ı lı durumlardan kurtarmak olmayıp, kendi 

mamQI malları için bir pazar, fabrikaları için de rahatça hammadde temin edecekleri bir ortam 

oluşturmaktı. Bunun ekonomik zeminler!, 1839'da önce lngiltere ve daha sonra da diğer kapitalist 

batı devletleri ile yapılmış olan ticari antlaşmalarla sağlanmış, gümrük duvarları, Osmanlı Devleti 

ve Osmanlı tüccarı aleyhine olmak üzere batılı müteşebbis ve tüccara açılarak oluşturulmuştu. (3) 

1. Blaisdell, Donald: Osmanlı lmparatorluğu'nda Avrupa Mali Denetimi 'Düyunuumumiya', Çav.: Ali Ihsan Dalgıç, s.: 
191, Doğu-Batı Y., lst., 1979. 

2. Kıray, Mübeccel: Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, s.: 196, iletişim Y., lst., 1993. 
3. Bkz.: KQtükoğlu, MQbahat S.: Osmanlı ingiliz iktisadi Münasebetleri, ı (1580-1838), s.: 92 vd., Türk Kültürünü Araş. 

Enst. Y .. Ank., 1972. 
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Bu antlaşmalar sonucundadır ki önce ticaret, sonra da Osmanlı Devletindeki üretim kay

nakları, yavaş yavaş batılı müteşebbislerin ellerine geçmeye başlamış, yerli tüccar ile yerli üretim, 

bu gelişmelere paralel olarak büyük bir sıkıntı ve çöküşe yönelmiştir. (4) Osmanlı tüccar ve üretici

si her türlü vergi ve gümrük resimlerini öderken, yabancı uyrukluların hem gümrük resimleri hem 

de vergilerden muaf olacak derecede kolaylık görmeleri, yerli üretimin tamamiyle tarıma kayması

na, buna karşın, batılı sermaye çevreleriyle emperyalist devletlerin sürekli olarak Osmanlı Devleti
ne birtakım reformlar dayatmasına, gelir kaynaklarını dolayısıyla iktisadi ve siyasal yapısını da de

netlemesine yol açmıştır. 

Bu durum, 1. Dünya Savaşı'na kadar artan bir tempo ile sürmüş, geçen tarihsel devreler

de emperyalizm, Fransa, lngiltere yahut Almanya olarak el de{ıiştirse de amaç hiçbir zaman de0iş
memiştir. (5) 1908'Ierde başlayan "Milli iktisat" e{ıilimi (6) 1. Dünya Savaşı'nda Kapitülasyonların 

kaldırılması teşebbüsleriyle güç kazanmış, bu suretle ulusal üretimin korunması ve güçlendirilmesi 

amaçlanmıştır. (7) 

Ancak, üretimin sanayi mallarına kaymayıp, hammadde ve tarım kaynaklarıyla sınırlı ol

ması merkeziyetçi yapıdaki bu teşebbüslerin başarılı olmasına engel olmuş, memlekette sermaye 
birikiminin yeterli ·düzeyde olmaması da Osmanlı Tüccar ve sanayicisinin kapitalistleşme sürecine 

set çekmiştir. (B) 

1 BB0'lerde Düyun-u Umumiye ldaresf'nin bir kurum olarak devlet içinde yer almasıyla bir
likte, Osmanl ı maliyesinin denetim ve yönetimi, iki başlı bir yapıya dönüşmüş, bir yandan Maliye 

Nezareti, öbür yandan da Düyun-u Umumiye idaresi gibi iki mali kurumun var oluşu , devletin ba

{ıımsızlığını zedeled i {ıi gibi, bu yönetimin kendi içinde özerkli0e sahip olması nedeniyle büyük 

masraflara da yol açm ı ştır. Bu yönetimle birlikte Maliye Nezareti'nin masrafları azalmadığı gibi, 

Düyun yönetimine ayrı lan gelirler de masrafları zaten çok artmış olan devlet bünyesini büyük ölçü

de sarsmıştır. (9) Öyle ki Düyun-u Umumiye memurları, genel esaslar çerçevesinde "devlet me

muru" niteliği taşımakta yabancılara hizmet ettikleri halde, devletten emekli maaşı hakkında sahip 

olmaktayd ı lar. Devlete karş ı hiçbir sorumluluğu bulunmayan, özel bir şirkete hizmet eden, üstelik 

şirket çıkarlarını devlete karşı korumakla yükümlü emmurların devletten emekli memur maaşına 
hak kazanmaları, görülmüş şey de{ıildir. Bu memurların sayısının 19:1.2 yılında 893.1 gibi bir ra- . _ 

kamda olması, örgütün genişliği hakkında bir fikir verebilir. O dönemde Türkiye'de yahudi köken!i 

yabancı bir gözlemci durumunda olan Alexander lsraef Helpland'rn bile buna tepki göstermesi, Os

manlı Devletindeki durumun vahameti hakkında fikir verebilir. (1 O) 
Yabancıların Osmanlı ekonomisindeki önemi artıtğı oranda, Osmanlı idaresi çıkmaza 

saplanmaktadır. Bütün borçlanma sürecinde devlet, önemli ölçüde aldatılmış, Düyun idaresinin 
kurulşuna kadarki dönemde yapılan borçlanmalardan devletin eline borçlandığı paranın ancak ya
rısı geçerken, örneğin 1874'te yani borçlanmanın ilk 20 yılında devletin o yıl ödemek zorunda kal

dı~, borç ve faizleri, devletin toplam gelirinin %BO'ine ulaşmıştır. (11) Bu durum, sonraki dönemler 

için de pek farklı olmamış, iflasın ilanı demek olan Muharrem Kararnamesi ve sonrasında kurulan 

4. Kurmuş, Orhan: Emperyalizmtn Türkiye 'ye Giriş, s.; 11 vd., Savaş Y., Ank., 1982. 
5. Noviçev, A.D.: Osmanlı imparatorlugu•nun Yarı Sömürgeleşmesi, Çav.: Nebi Dinçer, s.: 86 vd., Onur Y., Ank., 1979; 

Aattımann, Lottıar: Berlin-Bağdat Alman Emperyalizminin TQrklye'ye Girişi, Çav.: Ragıp Zarakolu, s.: 17 vd., Belge Y., 
lst., 1982, Quataert, Donald: Osmanlı Devletl'nda Avrupa fktisaa/ Yayılımı ve Direniş {1881-1908), Çav.: Sabri Tekay, 
s.: 18 vd., Yurt Y., Ank.,. 1987. 

6. Toprak, Zafer: Türkiye'de Milli iktisat (1908-1918), s.: 22 vd., Yurt Y., Ank., 1982. 
7. Toprak, A.g.e., s.: 69 vd. 
8. Kıray, A.g.e., s.: 201, 
9. Parvus, Alexander lsrael Helpland: Türkiye'nin Mali Tutsaklığ, Sadeleştiren: Muammer Sencer, s.: 75, May. Y., 1st. 

19TT. 
10. A.g.e., s.: 75. 
11. Cem, lsmail: Türkiya'da Geri Kalmışlığın Tarihi, s.: 219, Cem Y., lst., 1979. 
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Düyun-u Umumiye yönetimi ile birllkte, Osmanlı Devleti gelirlerini, adeta devlet içinde devlet olan 

bu yönetim ile paylaşmak zorunda kalmış, devletin yıkılışına kadar bu durum böylece devam et
miştir. (12) 

1. Dünya savaşı'nın en büyük nedeni, Alman Emperyalizmi ile diğer batı Avrupa Emperya

lizmi arasındaki çatışma olduğu kadar, en büyük sonuçlarından biri de kuşkusuz, Osmanlı Devle~ 

ti'nin bu güçler tarafından parçalanması, bölüşülmesi, toprakları üzerinde· birçok peyk devletlerin 
kurulması olmuştur. 

Osmanlı Devleti'nin ödeyemeden altında ezilerek çöktüğü borçlar, bu devletin parçalanan 

toprakları üzerinde kurulan devletlere paylaştırıldığı gibi, %70'1ik yakın bir bölümü, Türklye'nin üze

rine yıkılmıştır. Lozan Antlaşması'nın en önemli konularından biri otan bu borçlar, Lozan'da çözü• 

me bağlanamamış, ayrı bir komisyonla sonradan hakeme tevdi edilmiş, imparatorluktan toprak 

alan devletlerin ödeyeceği miktarlar, sonradan belirlenmiş, Türkiye, üzerine düşen borçlar açısın

dan, bu sorunla 1950'11 yıllara kadar uğramıştır. 

Kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin konumu ile, Osmanlı Devleti'nin borçlar karşısındaki 

tavrı, kurumlar ve süreçler açısından mukayese edilmeyecek derecede farklılıklar gösterir. Türkiye 
Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin çöküş nedenleri üzerinde kafa yormuş, bu süreci yaşamış ve 

emperyalistleri toprakları üzerinden atmayı başarmış bir ekibin yönetimiyle, Osmanı yönetiminin 

düştüğü tuzaklara düşmedi0i gibi, geçmişten alınan tecrübelerle, üniter bir devlet vasfı ve anlayı

şıyla, borçlardan en makul tarzda kurtulmanın yollarını aramıştır. 1929-1933 döneminde Dünyayı 

sarsan maır kriz dönemi bir yana bırakılacak olursa, Türkiye Cumhuriyeti bu borçları ödemede çok 

zorlanmamış, gerekli tedbirleri her zaman önceden almak basiretini gösteren yöneticilerle, 1940'11 
yıllarda önerdiği erken ödeme çağrısıyla, 1950'1erin başında bu borçlardan tamamiyle kurtulmuş

tur. 

Politik olmamak kaydıyla söylenebilir ki, Düyun•u Umumiye-i Osmaniye sürecinden, güm

rük ~uvarlarını açmak isteyen, açık bütçeyi prensipp haline getirmiş, dış borcu kamu açıklarının 

kapatılmasında yegane yol olarak gören, sonra da yeni krediler alabilmek için IMF gibi kurumların 

önerdiOi programları harfi harfine uygulamak zorunda kalan yöneticiler için alınacak ibretli dersler 

- vardır. Akif'in deyişiyle ibret alındı0ı takdirde tarih tekerrür etmeyecektir. Temennimiz de bundan 

ibarettir. 

12. Her borçlanmada devletin eline geçen net miktar için ı. bölüme bakıJablleceği gibi, Kıray, A.g.e., s.: 205-221 . sayfalan
na da bakıtabillr: 
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