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I. Zelzeleler. sık olmalan, habersiz gelmeleri ve ekseriya büyük hasamucip olmaları dolayısile, insana pek eskidenberi dehşet rvermiştir.
Bu sebeple yer sarsıntıları b€9er üzerine ehemmiyetli tsirler yapmış ve
ruhunda zaman zaman garip tecellilerı hasıl etmiştir. Hatta dağların böylece zelzeleler ile parçalanmış olması gibi düşünceler bile Akdeniztilerin
bu haleti ruhiyesinden doğmuştur. İnsanlar, dünyanın muayyen bölgelerinde zaman zaman bu tabiat feıaketinin kurbanları olmuşlarlhr .
ratı

ı 703'de

Orta Apenin'lerde vaki olan bir zelzele yerleri çatlatmış, kave ıo,OOO insanın ölümüne sebep olmuştur.

yalar•ı yuvarlamış

Yine ı 783 Şuıbaünda İtalya'da Mesina bölgesinde avanzı yjer yer
bir zelzele olmuş ve bu suretle 400 kasaba ve köy harap olarak 30,000 insan telef olmuştur. Hemen ayni mıntaka ı908'de vaki
olan bir diğer zelzele 83,000 insanın mahvolmasına sebep olmuş, ı906'da
Mesina zelzelesi ise bir kaç dakika içinde 200,000 insan mahvetmiştir.
ı 703'de Japonya'da Tokyo zelzelesi h er tarafı kasıp kavurmuş ve ı50 , 000
insanın ölümüne
sebep olmuş tur ki ayni bölgede (ı855) ızel~lesi de ayrıca ıo6,000 insanın telef olmasına sebep olmuştur. NiSbeten kısa bir zaınan sonııa, ıEylUl ı923 de ayni Tokyo bölgesinde müthiş bir zelzele daha olmuş, büyük heyelanlara, arazi kaymalanna, gemileri kuru toprak üstüne oturtarak zelzele dalgalarına sebep olmuştur ki, bu hadiseler
2.00,000 insanın hayatına mal olmuştur. . Ayni zelzele dalgaları bir kaç
sene arkası arkasına devıam etmiş ve yeni felaketiere s~bep olmuştur.
d eğiştiren şiddetli

-4Yine 1755 ikinci

Te şrininde

vaki olan Lizbon zelzelesinde, zelzele dal-

gaları bir taraftan şiddetini bütün İberik yarım adasında gösterirken, diğexı

taraftan da şimali Afr ika'ya ve Asor adalarına kadar tahri:bata ;;ebep
Bu zelzele dalgaları deniz seviyesini kısa bir zaman için 16m
daha yükseltmiş ve insanları çöp g~bi denize sürükleyerek 60',000 ilnsanın
ölümüne sebep olmuştur.
olmu ş tur.

Yiıne 1797 ve 1868 yılla'rmdaı cenubi Ameri'ka'da Ekuvator hükumeti
arazisinde vaki olan müthiş elzelelerde 5 kadar köy yuvarlanan kayalar
altında kalmış, 9 kadar küçük şehir temamen harap olmuş , yerlerde geniş ve uzun çatlamalar hasıl olmuş ve 60,00{) ne ya•kın insan telef olmuş
tur. Hatta gariptir ki, bu müthiş zelzele esnasında ölüler mezarlarından
atılarak yüzlerce kadem yükseklerdeki arazi üzerine fırlatılmıştır. MezkU.r mıntaikada 16 ıncı asırdan ·zamarumıza kadar 25 ıkadar ~tahripkar zelzele vaki olmuştur. Zelzele .b öylece insanlar üzerıinde o ı.kad'ar müessir olmuştur ki, bu gün Sismoloji adıyla müstıaıkil bir zelzele ilmi meydana çık
mıştm

II. -

Zelzelenin sebepleri :

İnsan üzerine bu kadar müessir clan bu yer sarsıntıları nereden geli-

yor?.

Bunların esaslı vasıfları nelerıdir? Şimdi

çalışalım

bu suallere

c eıv•ap verrneğe

:

cZelzeleler, sebepleri arzın derinliklerinde olan tabii sarsılmalardır.»
Bir maden ocağının veya mağara tavasının göçmesi, bir mevaddı infilakiye fabrikasının patlaması veya her hangi bir sarsıcı kuvvet yer s~
sıntısını meydana getirebilir.
Arz kışrı sulp ve elastiki bir cisimdil'. Bir kısmına her hangi bir kuvvet tatbik edilirse, bu kuvvet zerreleri harekete getirıir, bu da dalgalar
halinde intikal eder. Sfu"'atle geeçn bir tren vıeya bir yere me:ııbut olarak
işiernekte olan bir makine uzun veya kısa devreli hareketler meydana ge-

tirirlel'; ve pek yakınında.ki evlerin camlarını, hatta bazan di'varlarını bile sarsarlar. Bununla beraber, hakiki zelzelelerin
~en

asıl

sebebini

arzın

için-

gelen kuvvetlerde aramalıyız. Bu sebeple, zelzeleleri, sebepleri bakmundan bir kaç kısma ayırmak icap eder.

-5a. -

Yer

altında

oyulmuş

leri ile

veya

neticesi olarak, orada
rvukua

geldiği

edeceğimizi

kışrın

derinliklerinde muhtelif itikal sebep-

(kalker, jibs .... ) arazinin zamanla ta vanlarının çökmeleri

çok

civarını

sarsıntıları

müteessir eden kuvvetli yer

vakıt görülmüştür.

Fakat bu nevi zelzeleler

tektonik ve volkanik zelzeleler•

yanında

şimdi

zikr-

ehemmiyetsiz bir yer

alır.

b. -

Volkanik zelzelelerdir ki, yanar

c. -

Filhakika

dağ infilakları

ile

alakadardır-

lar.
asıl

zelzeleler,

menşeleri arzın

derinliklerinden gelen

tektonik veya dislokasyon zelzelelerdir ki, bunlar bütün yer
nnın

/'o 90

nını teşkil ede;rıler.

yerleşmemiş,

oturmamış

ve

sarsıntıla

Bu nevi zelzeleler, arz , kabuğunun henüz

çatlamış

nahiyelerinde tesirlerini gösterir-'

ler.
A1·z içi

hakkında

malumat :

Bu noktaya temas etmişken, arzın kabuğu ve içi hakkında bir kaç kelime söylemek her halde faydasız olmayacaktır, sanırım.
Arzımızın içerisinde demir, nikel, krom gibi madenle.r<Clen müteşekkil
bir çekirdek mevcut olduğu ve bunun arzın sathına doğru çıkıldıkça Alaminyum ve silisyum'a 'ye rveren kabuğa intikal ettiği tahmin edilmektedir ki, bu kabuk arzımızın kışır dediğimiz kısmını teşkil etmekte ve çok
çukur yerleri dedeniızlerle kaplı bulunmaktadır. Zelzele dalgalanndan
istifade edilerek hesap olunmuştur ki, demir ve nikelden müteşekkil olan
arzın hakiki Nife nüıvesi satııhtan 2900 Km daha derinlerde bulunmaktadır. Bu nüvenin üstünü de krom, demir ve magnezyum teşkil ettiği ve
en üst kısmının da Silisyum, Aleminyum'den müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır. Arzımızın bu hakiki kabuğu 50-60 Km kadar kalındır. Bizim bu kışır içinde derin sondajlarla tanıyabildiğimiz sahanın derinliği
ise, ancak bir kaç Km yi bulabilmektedir ki, bu, yukarıda söylenen rakamlar yanında hemen hemen hiç kalı.rı ve bu miktar, kutru 1 metre olan
lbir küreye, 0,2 miLimetre kadar batırılmış bir iğne kıymeti göSterir demel~t·ı· ;

-6harareti:

Arzın

başka

B'l.llldan

bugün görülüyor ki,

arzımın

doğru

içine

hararet takri-

ben ıher otuz metrede bir derece artmakıta ve mesela 2300 metre derinlikte de
çıktığı

85 dereceye

görülmektedir. Bu hararet merkeze

doğru

mütemadi-

yen artmakta ve yüzlerce dereceye yükselmektedir. Bu hararetin
içinde nerelere kadar ve ne miktarda
olaıbileceği hakkında

kat'i bir

şey

arttığı

ve en yüksek

arzın

harıa.retin

ne

söylemek güçtür.

Bu hararet nereden geliyor?.
a -

b -

arzın

Bunun,

masından

ileri

kızgın

evvelce fezada deveran eden

geldiği,

bir madde ol-

veya

Radyo aktif maddelerin derinliklerle bol ha.raret vermelerinden

neş'et ettiği

ileri sürülüyor.

Arzımızın

kışrı,

hakiki

adı

liklere gidildi!k:çe Sima
yet gösteriyor ve

y&ı

yer

muvazenet nazariyelerine göre, büyük derinverilen koyu mayiin içerisine
Şole aıdı

verilen parçalara

'batmış

ayrılmı..ş

bir vazi-

bulunuyor

ki, bunlardan her biri /bu koy'u mayi içinde Aysbergler gibi yüzrnekte bulundukları

tahmin ediliyor.

Zelzele

Dalgaları

:

Biraz önce sulp ve elastiki olan arz

kışrına

tatbik edil.rse, bunun zerreleri harekete
den zerreye intikal
her hangi bir

arzın

itibaren her tarafa
kınına M:!

veter

amut

şeklinde

getireceğini

edeceğini görmüştük

sarsıntıyı

ruz. Bu dalgalar

içten her hangi bir kuvvet

cisimler naklederki buna biz «dalgalanma» diyoiçinde meydana geldikleri

doğru dağılır

olanına

merkez

ve satha
sathı

miıhrak

çıkarlar

(Episantr) denir.

ve daha uzakla da satha

çıkarlar

inşikaklar

ilah. müteessil! olurla.t'.

(Hipocetre) den

ki, bunlardan en yaDiğer

mevceler

ve tabiatile daha geei-

kirler bundan istüade ederek homoseist münhanileri
lar üzerinde

ve bunun da zerre-

Böylece dahilde husule gelen

çiızilmiştir

ki bun-

-7

H
Şekil- ı

İnsa;nın diğer primat gruplariyle zenealojik bağlarını

gösterir diyagram.
Fizik bakımından bu dalgalar arzın içinde birikmiş bulunan potansi.el
kudretin hareki kudrete tahavvülü demektir. Bu ela$]kiyet dalgalan
umumiyetle üç neviıdirlex :
1 - Tulan.i dalgalardır ki, bunlar süratlidirler ve ilk defa arzıda gö·
rünürler bunlar kısa süren itmeler arzederı ve insana yukan yükseldiği
hissini verir ki, hakikatte şakuli hareketler bir kaç mm. yi geçmezler.

2 - Arzani dalgalardır ki bunlar daha az
tevis1ne veya hattına amutturlar.

süratlidirlerı

3 - Arzın derinliklerinden gelen bu dalgalar
buna sathı dalga dexler.

ve

intişM"

müs-

satıhta birleşirler

ki,

Bu üçüncü :neıvıi dalga arz sathında sathi merkezden itibaren tıpkı
içerisiride bir taş atılmış durgun bir havuzun suyu gibi iç içe bir taıkım
dalgalar halinde uzanırlar ve ekseriye büyük zararlar tevli.t ederler. Bir
çok yer sarsıntılaımıda sesler ekseriya kaydedilir ve işitilir lci, bunlar
ya fırtına iniltisine benzeyen ve derinlerden yukarı çıkan gürültüler veya infiılaklı gürlerneler halinde duyulur. Zelzelenin vuku bulacağını lbazı
hayvanlar. garip hareketler ve rahatsızlık göstermek suretile adeta haber
verirler.
Arzın derinliklexıinden

ile

vasıl

gelen dalgal~l' satha 9{) derecelik bir zaviye
olurlarsa yani episantrda satha çıkariarsa eşy.a y ı yukarı doğru

-8fırlatırl.a.r.

Başlangıçta söylediğimiz

gibi, ölüleri mezarlarmdan yukarı
Bu fwlatma sahasından biraz ötelerde dalga yine
şiddetfıni gösterıir ve fa:kat bıu sahada evler ·.vesaire rtıpkı şiddeıtli bir dalgaya tutulmuş gernilevin direkleri ve tekneleri gibi yatar, kalkar (1928
İzmit zelzelesi gi!bi). Bu merkez satbından uzaklaştıkça çıkış zaviyesi de
(/3) o niSbette küçülür ve binnetice zelzelenin şiddeti de bununla beraber
azalmaya başlar ve nihayet uzaklarda artık insanlar tarafından hissedilmeyüp ancak sismoğraf denilen zelzele aletleri ile kaydrolunabilirler. Bu
sebeple zelzele ınıntakası diye insanlar tarafından hissedilen veya zayiata
uğramış b ulunan saha hatıra gelir.
atıkikları görülmüştür.

Zel.zelenin

sahası

:

Zelzelelerin sahaları pek muhtelif büyüklükte olabilirler. Umumiyetle kaide olarak söylenebilir ki milırak noktası arz ·satbından ne kadar
uzak ve dellinlerde olursa şiddeti yolda kısmen söner azalır, ve fakat satıhda sahası geniş olur.

1886 Çarliston - Misisipi zelzelesinin sahası 800;000 km ~ olduğu gibi,
1897 Gücerat (Hindistan) zelzelesinin hissedildiği yerler 4 milyon km 2 na
·y~ın bulunuyor ve 1775 Lizbon zelzelesi de tesi·rleri Avrupa Asya ve Afrika'da göstermek üzere 35 milyon km 2 lık bir sahaya yayılmış bulunuyordu.
Sarsıntıların

müddeti :

Yer sarsıntılarıının müddeti insanların izafi görüşlerile yanıldıkları
pek de uzun değil, bilakis sadece bir kaç saniyedir. Mesela: Bizim
torbalı zelzelesi her ne kadar 13 saniye sürmüşse de •bu miktar bir tek
sarsıntı halinde değil bir seri sarsıntılar halinde vaki olmuştur. Hakikatta
10 saniye devam eden sarsıntılar pek nadil'dir. Kaide olarak söylenebilir ki, zelzelenin mihrakı ne kadar uzak olursa müddet de o kadar uzar.
Esas bir zelzele bütün tahripkarlığile •vaki olduktan sonra da zaman zaman devam eder ve tıpkı bükülen bir çubuğun veya devrilen bir ağacın
birdenbire çatıarnası ve bu ani kıl'ılmadan sonra çıtırdıların yine devam
etmesi gibi, arzımızın zelzele sahasında da böyle durup drup ufak sarsıntılar halinde kendini gösterebilir.
g~bi

-9zeızele ınıntakaları

:

Acaba zelzele hadisesi dünyanın en çok nerelerin•de tesirlerini gösteriyor? Ve niçin dünya üzerinde zelzeleler sadece muayyen bölgelerde
şiddetli tesirlerini göstermkt ve arzımızın diğer bir çok bölgeleri bu tesirden uzak bulunma'ktadırlar?
Şimdi

bu suallere cevap vermeye

çalışalım.

Pek eski devirlerden zamanımıza kadar• ki z.elzele m1ktarını bütün
dünyadaki yekununu bulmağı tecrübe edenler bu miktarı ıo binlere ç ı
karmışlardır. Bütün bu zelzelelerin:

% 5 i Kaya
lar hariç) ,

dağları

ile Ural

dağları arasında

(Alpler, Kafkaslar, Ant-

/'o ı i Hindistanda Dekan yar·ım adası, Arabistan Suriye ve Afrika'da
l'o ı i Polinezya'da tesbit olunduğu halde, bu miktarın:
% 52 si Avrupanın üçüncü zaman iltivalar mınta.klasınıda yani Akdeniz
ve

civarı

bölgelerinde ve:

/(; 39 Büyük Okyanus
lar bize arzımızda :
ı

-

Sarsıntılara

kıyılarında bulunmaktadır.

çok maruz bölgelerin mevcut

2 - Sarsıntılara pek az maruz veya
nu gösteriyor.
ve yine bize gösteriyor ki
lı bölge vardır :

sarsıntısız

yerı sarsı.ntılanna

a - Akdeniz çevresi ve
b - Büyük Okyanusun
geleri" denir.

O halde bu rakam-

olduğunu,

bölgeler·in

bulunduğu

en çok maruz bulunan iki esas-

civarı,

kıyıları

Araştırmalarla görülmüştür

ve

ciıva.rıı

ki bu ikisine «Seizmik böl-

ki, sık sık ve şiddetli zelzelelerin vaki
bu bölgeler kürremi~in henüz yerleşmemiş, . istikrar bulamamış
olan kısımlarında (mobil) vaki •olmakta, buna karşı eski jeoloji devirleri
arazileri artık istikrar bulmuş olduklarından (Stabil) buralarda sarsın
tılar tesirlerini göstermemektedirler. Yani yer sarısıntıları ekseriya üçünoldukları

-10·cü zaman iltivalarile alakadar sahada (Ak.deniz ve sirkumpasifik jeosenkilinalleri bölgelerinde) yer almaktadır. Bu istikrarsız bölgelerde muhtelif zelzelele.r·in hemen her vak.ıt ayni hatlar boyunca vaki olmaları göstermiştir ki, bu zel.Zele hatları büyük tektonik hatlar ve inşikaklarla pek
yakından alftkadardırlar. Bir çok sıcak su kaynaklarının ekseriya görüldüğü ve tabakaların yerlerini değiştirmiş bulundukları bu inşikak hatlarıı, zelzele bölgelerini teşkil etmektedirler. Bu hatla.rın teşekkülünün
sebebi arzın mütemadiyen büzülmesidir. Fiiliakika bu büzülme ve daralma esnasında kışrın muayyen yerleri mütemadiyen gerilecek ve bu gerilme arta arta o sahada bir yarılma, çatlama ve seviye değişiklikleri vaki
olacaktır. Bu çatlamalardan her biri esnasında, bu inşikaklar boyunca
sallanmalar, sa.rısıntılar vaki olacaktır ki buda zelzeleleri tevlit edecektir.
Bu seıbeple kısaca diyebiliriz ki, iştikak hatlarının teşekkülü ile zelzeleler temamiyle alakadardırlanı bu demektir ki :
Bir bölgede zelzele olduktan sonra orada kışrın gerginliği sona ermiş
(yani iştikaklar hasıl olmuştur) ve bu sebeple mczkur bölgede az çok
uzun bir zaman artık sükünet devr·esi hüküm sürecektir.
Fakat yavaş yavaş kışrın yerleşmiş olmayan bu bölgesinde yeniden
gerilmeler vaki olacak ve bu da yeni yeni zclzelelerc meydan verecektir.
Bu izahlardan kolayca anlaşılıyor ki, zelzeleler daha ziyade, evvelce mevcut inşikak hatları boyunca veya uzun çökek, kazan çökck ve diğer çökekler sahasında kendini gösterecek, yani bir kelimeyle, kışrın sayıf noktalarıını eseçecektir.
4 - Türkiyenin yeri :

Buraya kadar zelzeleleri bu şekilde en karakteristik noktalarİyle
umumi olarak mütalaa ettikten sonra, memleketimiz hakkında daha yakından malumat verrneğe ve onun bu hadiseler ortasındaki mevkiini gösterrneğe çalışalım :
Memleketimiz, biraz önce kaydettiğimiz, Akdeniz jeostaklinalnin yolu üzerinde bulunmakta, büyük bir· kısmı itibariyle henüz tamamen yerleşmemiş bulunan 3 üncü zaman Alp iltivalan sahasına ait olmakta ve yer
yer bir çok inşikak hatlarını ihtiva etmektedir. Bu sebepler dolayısiledir

-llki, memleketimiz mühim zelzele sahalarından biri olarak görülmekte ve
buda en ziyade Marmara bölgesinde ve Doğu Anadoluda vaki olmaktadır.

Anado1u

Yarım adası

:

Anadolu yarım adası mühim bir kıısmı itibariyle bir ~ böl-·
gesi halinde görülmektedir. Bu sahanın t ü deniz seviyesinden 800-1000
m. kadar yükseklik göstermektedir ki, bıi bir takım dağlık sırtıarıa iç
havzalara ayrılmış bulunmaktadır. Filhakika, bu dağlık sırtlar 150(}..1800
m. irtifaındaki Doğu Anadoludan Kızılırmak bölgesine doğru bir yelpaze
şeklinde ayx•ılmaktadır lar.
Anadolunun iç havzalarının pek mühim bir kısmı yeni göl rüsübatiyle dolmuş bulunmakta ve bunlar içinde de en büyüğünü Tuz gölü havzası teşkil etmektedir. Memleketi.mizde yer yer, bu gün hali faaliyette
olmamakla beraber, evvelce mdifa etmiş bulunan yanar dağlarla sıralan
mış bulunmaktadır ki, bunların en mühimleri Karadağ, Karacadağ Hasan,
Erciyaş dağı ve şarkta da Sübhan ve Nemruıt dağlarıdır.
İç Anadolu yayıalarından itibaren memleketin şimal ve cenup kenarlarmdaki dağlar gittikçe yükselmekte, Ak ve Karadenizlere doğru
dil yamaçlarla inmektedir.
Batı

Anadolunun yapısı bütün diğer bölgelerimiz yanıında en karışık
mühim bir kısmı itibariyle Sarıuhan - Menteşe billfui
kitlesi bölgesi içinlde bulunmaktadır. Burada son devirler zarfında teşek
kül etmiş bulunan yeni tulani ve arzani iştikaklar Siklad adalarından iti·b aren, memleketin içerlerine doğru çökek ınıntakalar teşkil etmek üzere
uzanmaktadır. Batı Anadolu için pek eski zamandanbe.r·i zelzele kayıtları
mevcut bulunmaktadır. Anladığımıza göre miladın başlangıcından zamanımıza kadar burada vaki olmuş mühim zelzelelerin miktarını 50 ye çı
karmak mümkündür. Buna mukabil İç Anadolu yaylası ve Doğu Anadolu
için bu kayıtlar nisbeten noksan bulunmaktadır .
alanıdır. Burası

Tarihin kaydettiğine göre, bu zelzelelerden 10 kadarı Denizli - Aydın - Alaşehir bölgelerinde vakı olmu ş tur ki her bi.rıi zaman zaman tahripkar tesirler yapmıştır:

-12Miladın

60

ıncı yılında

Denizlide vaki olan bir zelzelede Hiyerepolis
deki bir diğer zelzelede Aydının mühim bir kısmı yıkı
larak 3000 insanın ölümüne ve Deniziide de bir takım evlerin har-ap olyıkılinıştır. ı653

masına

sebep

ı 703

olmuştur.

deki Denizli zelzelesinde

ramış avarızda

yer yer

sarsıntıları

ve ci var ehemmiyetli hasara

çatlaklıklar görülmüş

duyulmuştur. ı899 Eylfılunda

ripkar yer

şehir

vaki

ve tesirleri Dinara kadar

Büyük mender-es çökek

olmuş

uğ

ve Denizli ilc

sahasında

yine tah-

Aydın civarında

yer ya-

rılmaları görülmüştür.

Dediğimiz gibi Batı Anadolu yer ye r iştikak hatlariyle parçalanmış bulunmakta ve bir çok çökmüş sahaları ihtiva etmektedir. Filhakika, Sar•os
körfezi çökek ınıntakasından itibaren Marmara üzerinden üç esaslı uzun
çökek geçmekte ve bunlar İzmit, Gemlik, Erdek üzerinden içerilere, şar
ka, doğru uzanmaktadırlar. Bu 3 çökek saha ve civarı yurdumuzun zclzeleler·2 en çok marı;ız kalan kısımlarından birini teşkil eder. Filhakika bu
çökeklerin yolları üzerind~ bulunan İzmit ve Adapazarı ile İznik, Bursa

ve

Bandırma sık sık şiddetli

zelzelelere maruz

kalmışlardır.

Hemen bütün ' Batı kısımları kıyıları şarka doğru uzanan bir çok inihtiva etmekte, zelzelelere de dolayısile sahne olmaktadır.
Hatta bu kıyılarda zaman zaman deniz zelzeler·i de vaki olduğu söylenmektedir. Fakat buna karşı zelzele dalgaları bütün bölgede pek işddetli
olmamakla ve sadece esaslı yarılmış hatlar (inşikak) boyunca şiddetini
göstermektddir. Bu sebeple, en mühim zelzele bölgeleri şuralarda görülşikak hatlarını

rülmektedir :
ı

kek

-

Bergamaya

doğru

uzanan çökek saha ve

civarı.

2 -

İzmir ve torbalı üzerıinden uzanan çökek saha ve civarı.

3 -

Manisa, ve Kula üzerinden uzanan çökek saha ve

4 -

Söke,

Aydın,

civarı.

Nazilli, ve Denizliden geçen büyük Menderes çö-

sahası.

Orta Anadoluda E s kişehir bölgesini yine inşikak hatlanyle müşahe
de ediyor ve buradaki zelzelelerin de sebebini anlayoruz.

-
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Kızılırmağın garp dirseğine kadar olan saha, memleketimizin zelze1elere az maruz bir kısmı olarak tahmin edilmektooirı. Burada sadece Kon-

yadan Karamana d : ğru giden mevzii bir zelzele sahası ile, bu hatta amut
.olmak üzere Karadağ Erciyaş dağından geçmek üzere diğer bir iştikıakı
hattı mevcuttur. Bu sebeple Kayseri ve civarında da zaman zaman şid
detli zelzeleler olmaktadır.
Taşköprü ve Kastamonu bölge si de yine böyle iştikakları ihtiva etmekte ve zaman zaman zelzeleler·e sahne olmaktadır. Nihayet, Orta Torosların hemen cenubunda da inşikakları görüyoruz ki, buralarda da yer
sarsıntıları vaki olmaktadır.
Doğu

Anadolu:

Memleketimizin Doğu bölgelerine gelince : Evvel& hemen Karadeniz
Trabzondan geçmek üzere Rion çökek havzasının ternaclisi gibi

kıyı.sında

görünen, bir Garp şark inşikakı uzanmaktadı.ıı. Şimali Anadolunun şark
cenup kısımlarında Kelkit çökek sahasını teşkdl etmek üzere, lorılıyorlar. Burada en şiddetli zelzele sahaları Amasya ve Tokat olarak

dağları

görülmektedir.
Yukarı

Karasu

havzası

da yer yer

inşikaklarla kırılmış

bulunmakta-

odır.

Erzurum Ye civarı zaman zaman yer sarsıntılarına maruz kaldığı gibi,
"Erzincan bölgesi de II inci asırdan zamanımıza kadar 20 kadar tahripkar
zelzeleye

şahit olmuştur.

Bundan ~başka, Doğu Anadoluda Harput, Muş havzası, Van gölü İnşi
da büyük zelzele ınıntakaları halinde uzanmaktadırları.

kaklı ınıntakası

5 -

Zelzeleye

karşı

tedbirler :

Zelzelelerin bu kadar korkunç olmalarına ve tahripkar tesirlerine
zelzele bölgeleri, volkanik bölgeler de dahil olmak üzere, dünyanın en meskfın en kalabalık sahaları halinde görülmektedirıler. Pek
rağmen,

eski zamandanberi bu zelzele ınıntakaları yer yer büryük medeniyetlerin
beşiği olmuş, ilim, sanat ve felsefe bu sahalarda derin ve hamieli ilerleyiş safhalarını kaydetmiştir.

-14Bu bölgeler, ayni zamanda, iktisaden de, pek iyi roller oynaya
ve hala da bu ehemmiy,e tlerini göstermekte bulunmuşlardır.
İşte

gelmiş

Akdeniz ve etııafındaki mcmleketler, işte uzak şark bölgeleri...

Ekseriya münbit
elverişli çoğrafi

laketlerine

toprakları, insanların yaşarnalarına

mevkileriyle bu ülkeler,

rağmen, insanları

sık sık

müsait iklimleri, çok

gösterdikleri zelzele fe---

kendilerine her gün biraz daha fazla yak-

laştırmışlardır.

Sebepleri
masmda

arzın

derinliklerinde olan bu tabiat felaketinin vuku bul-

ıveya bu.ltrnamasında ifrısan

bu felakete

hiç bir veçhile amil olamaz.

karşı insanın yapabileceği iş,

derecesinde azaltmek için
Bunun için
1 -Zelzele

hatıra

mevıcut

ilk gelen sualler

ınıntakalarmda

onun

ve her çareye
şunlar

yeni bir

yıkıçı
baş

Buırıada,

tesirlerini imkan

vurmaktan ibarettir.

oluyor•:

takım

felaketiere mani olmak

için önceden ne gibi tedbir almak gerektir?.
2 rını

Bu gibi bölgelerdeki

tercih etmek

!doğru

şehirlerde

ve köylerde ne giJbi

inşa

tarzla-

olur.

Bu iki mühim suale, bütün memlekette

şamil

olacak

şekilde,

cevap

vermek pe kgü.çtür. Zira:
A- Zelzele bölgelerinin mevcut jeoloji, toprak, zi..ro.at, münakale ve
iktisadi şartları yakından tesbit edilmelidir.
B - İlim ve fen heyetleri karış karış araştırma gezileri yaparak, büyük zelzele sahasında her küçük bölgede zelzeleyi hafifleştirecek, veya
daha doğrusu tesirini azahabilecek bütün jeolojik şartları, inşa tarzı ve
malzemelerenin bu husus için en iyi, uygun ve ucuz olarak nasıl tedarik
edilebileceği, kurulacak yerleşme mahallerinin istikbaldeki inkişaflarını. ..
ilh göz önüne alarak en müsbet ve pratik şekilde kaydetmelidirler.
İşte bu nevi araştırmaların verdiği neticelere dayanarak sistemli ve
planlı

bir şekilde hazırlamanbilinirse zelzele bölgelerinin görebilecekleri
zararlar büyük mikyasta azaltılmış olur; ve böylece her şeyin önce istikbaJide insan zayiatı önlenmiş olur.

Mamafih zelzelelere
biliriz:
I -

Zelzele
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karşı alınabilecek

dalgalarının

tedbirleri

şöylece

hülasa ede-

tesirleri bölgenin jeolojik bünye ve

yapısına

tab ı dil'. Yer yer yapılan İzoseist haritalarla, (yani arz sathında ayni şid

detle görülen noktaların birleştirilmelerinden meydana gelen münihanilerden müteşekkil haritalar) münhanilerin yer yer bir çok girinti ve çı
kıntı yaptıkları da bize gösteriyor ki arzımızın kabuğu ne mütecanistir,
ne de her· tarafta ayni fiziki karakteri gösterir. Binaenaleyf yer yer görülen saha farkları ve tektonik ayrılıklar , zelzele kesafetinin bir sahada
kuvvetlenınesi ve başka bir yerde massedilmek, kınlmak veya inikas etmek suretiyle azalması şeklinde tesirler gösterirler. Hatta büyük sahaları
ze zcle iiçnde mevzii olarak sükunet sahaları, diğer bir tabirle «Zelzele
.acaları» bile görülür-ler.

SahreleTin tesiri :
Burada

kayaların

büyük tesirini

(adar mukavim, sert ve

sık yapılı

kaydedeceğiz.

iseler, zelzele

Filhakika, kayalar ne
dalgaları

da burada o

üsbette az tesir yaparlar.
İtikal neticesi olarak çok parçalanmış, ufalanmış ar-azide veya sahreyi teşkil eden maddeler arasında kuvvetli rabıtalar mevcut değilse, yahutta bir arazide pek çok ve sık kaya yarılmaları husule gelmişse, bu gibi
arazide zelzele sarsıntıları şiddetli tesirler yaparlar ve hatta yer yer• mevcut arazi kaymalarını da süratlendirebilirler.

Zelzele dalgaları mihrak noktasından itibaren; önlerine gelen maddelerden geçerı, manileri iter ve nihayet satha çıkarlar. Buraya geldikleri
zaman daha başka bir mani olmadığından şiddet gösterirler. Yapılan tecrübelerle zelzelelerin muhtelif muka.vemet, bünye ve yapılışdaki sahrelere olan tesirleri tesbit olunmuştur, mesela :
Billuri bir kayada bu tesir 1 ola.r ak kabul edilirse, bu miktar gr-elerde 1 - 1,5
Aleviyon sahalarda 2,6 - 4,5
Sun'i doldurma temellerde 4,5 - 12 olarak

kaydedilmiştir.

-
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Bu sebeple ilk bakışta anlaşılır ki, yeni yerleşme mahalleri ince Aleviyon veya rnütecezzi kayalar üzerinde değil bilakis granit, gtayis, di,y orit, siyanit, gayro, ser kalkerler, serıt kurn taşları. ..... ilah gibi 6ert salıreler
üzerinde kurulmalıdır.
2de çok

Zelzele

dalgalarının

tesirleri bölgedeki

inşa tarzı

ve malzemesile-

yakından alakadardır.

Bu güne kadar zelzelelerin tahribat yaptıkları bölge]..erdeki rnüşahe
delerden anlaşılmıştır ki, yer sar-sıntılarının yıkıcı tesirleri ayni bir bölge
dahilinde ve rnüsavi jeolojik şar tlar altında şu esaslarla da ternarniyle rnünasebattardırlar:

A -

Binaların inşa

edildikleri maddelerin nevine tabidir.

Fiiliakika görülmüştür ki, sadece sel yataklarından toplanıp getirilen ve işlenıneden üst üste konan bağlantı sız binalar, hatta tek katlı d<. olsaları, ufak bir sallama ile yıkılıp gidiyorlar.
Buna mukabil,

köşeli taşlarla yapılan

binalar, çam urlu

d eğilsclcr , )İ·

raz daha rnukavirn oluyorlar.
Kerpiç binalar da, eğer aralarında Hatıllar varsa, oldukça dayanıl~ı
oluyorlar. Fakat bunlar hatılı ihtiva etmedikleri takdirde süratla yıku
yorlar. Bunlarıa mukabil kıöşeli ve kesme ta~lardan (Cingi taşı gibi) ve)Q.
düzeltilm~, işlenmiş rnuntazam taşlardan (yonu taşı gibi) yapılan binalanı
dıvarları arasına ayni zamanda hatıller de uzatılmış bulunursa ve hele bt
binalar tek katlı olurlarsa, zelzelelere hakikaten uzun zaman mukavemeıl
edebilirLer. Bunlardan daha mukavim olmak üzere ahşap binalar görülüyor
ki bunların da rnühim mahzurları yangınlam yer verebilmeleri, her yerde
bol kereste bulmak güçlüğüdü.ı.-.. Bu sebeple bu gibi
bütün etrafile her şey gözetilrnelidir.

işlerde

zelzele

değil

Nihayet, ·zelzeleler en rnukavirn inşaat arasında beton arme binalar
görülüyor ki, bunların hemen hepsinin yegane mahzurları malzemelerinin
pahalıya mal olmasıdır.
Bu
ya

şekilleri

işa.rıet

mütalaa ettikten sonra buraya ait çok mühim bir noktaetmeden geçemeyeceğiz :

17Buda memleketimizde yer yer görülen düz damlı evlere bir nihayet
vermektir. Fiiliakika üzerlerinde 50 cm. hatta lliO cm. kalınlığında toprak yığılmış bulunan ve üzerlerinde de sık sık, akmamaları için, Loğ veya Yuvak denilen ağır taşların gezdirdikleri bu damlar, evleri zelzelelere pek dayanıksız bir hale koymakta ve müthiş insan zayiatma da bilhassa bunlar sebep olmaktadır . Bu gibi _damlarda bir de mertekierin dı
varlara şöyle bir iliştirildikleri düşünülecek olunursa çürüklükleri büsbütün tebarüz eder.
Memleketimizin hemen her tarafında kireç, kum, taş çok boldur•. Gayet uygun şekilde temiz ve ucuz olarak elde olunabilirler. E1verir ki, bugünkü teknik tabiatın bize balışettiği bu bolluğu en elverişli şekiUde iş
liyebilsin ve bunları tasfiye edilmiş. temizlenmiş, kesilmiş bir hale getirsin.
Mesela: Kumlar iyice yıkandıktan ve
sonra in şaa ta versin.

taşları köşeli

ve muntazam bir

şekilde işledikten

B - Zelzelenin tesiri malzemeyi birbir,ine tutturan maddelere de tabidir. Filhakika, sadece kumlu ve helikli çamurlarla tutturulmaki istenen binalar zelzelelere mütehammil almıyorlar; buna karşı kireç ve harç
ile tutturulanlar daha fazla dayanıklı oluyorlar ve nihayet çimento ile
yapılanlar bu mukavemeti daha fazla göste.r·iyorlar.
C -

Zelzelenin tesiri

b inaların inşa tarzıarına

ve temellerine tabi-

dir.
Yani burada binaların damlarının şekilleri, yüksek ve alçak
çok pençereli ve sütunlu oluşla.rı.. .. ilah hatıra gelir.

oluşları

İnşa tarzlarında belki ahenksizlik kelimesile ifade olunabilecekı olan
9ekiller ve mesela: Gösterişli binalar, ağır damlar, pek çok ve büyük pençereli, birı çok iri kapılı, bol Nre ince uzun sütunlu yapılar ... ilah. Büıtün
bir binayı tehlikeye koyar ve böyle yerlerde dayanıksız taraflar yer sarsıntılarile derhal tahribe uğrar, bütün binada bazan bunun arkasından
çöke:rı gider. Bundan başka, zelzele dalgaları binaları yukarı kısımların
da, yere yakın kısımlarından daha şiddetli olarak tahribe sebep oluyorlar; bu sebepler yer sarsıntıları bölgesinde kuleler, fabrika baeaları, mi-

-
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nareler veya çok katlı binalar tahrip olundukları halde bazı mütevazi yük.sek olmayan evlerıin veya kulubelerin henüz yıkılmamış bulunduklan görülür. Ve nihayet temellerin oynayacakları rolü de burada kısaca zikretmek ve evlerin dayanıklı olabilmlsi için temelin de sağlam, derin ve kalın yapılması lazım geldiğini söylemek icabeder. Eğer binanın her tarafı
birbirine bağlanmamış, muhtelif şekiller ve maddelerle tek bir iskelet
halinde rabtolunmamJ.? ise böyle bir bina her zaman için zelzele ~Like
sine maruz bulunur. Ve yüksekliği arttığı nisbette de bu tehlike çağalmış
'olur, buna mukabil, bir binada temel ne kadar derin olursa binanın muhtelif tarafları birbirine ne kadar fazla bağl anmış bulunur ve ,yapı malzemesi ne kadar mütecanis bulunursa bu binalar zelzelelere o nisbette fazla riıukavim olu.rılar.

VI -

yapılacak

Yeni

evlerde ve kurulacak köylerde gözetiLecek esas-

lar:
Bu sebeple yeni
karşı

lere

bilhassa

şunları

binalarda ve kurulacak köylerde zelzeleşartlar arasın:da

görebiliriz:

Binaların

1 -

yapılacak

korunma kiçin ilk safta göz önünde tutulacak

temelleri

kalın,

mümkün

olduğu

kadar• derin ve

sağ

yapılmalıdır.

lam

2 - Bu temeller üzerinde kurulacak evler, umumiyetle, tek
malı

ve sihhi

3 taşları

bakımdan

Bu tek
birbirine

katlı

katlı

ol-

da bir bodrumu ihtiva etmelidir.

bina,

köşeli

ve muntazam

bağlayan harcın kullanılmasile

kesilmiş taşlardan

veya

ve bu

ahşaptan yapılma

lıdır.

4-

Bu evler asla düz

damlı olmamalı

ve

tuğla,

çinko, yahutta daha

başka pek ağır olmayan ve fakat çatı ö.rıtme vazifesi görebilen, birbiri'erine iyice merbut maddelerden
6 - Bu evler birbirlerinde
tasında)

yani muhtelif evler

terek divarlar

müteşekkil çatıları

ayrı

olarak

ihtiva etmelidir.

kurulmalı

(mesela: Bahçe or-

arasında müşterek divarları arasında müş

bırakmamaya çalışmalıdır.
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6 - Yine bu evlerin sıralanacakları sokaklar normal genişlikte olmave böyle ce evleri birbiri ardına sıkışmış bulunmamalıdu"'.

7 - Köyler münakale ile d.e alakadar 1olarak, jeorojiık tabakalar üzerine kurulmalı aluviyon sahalardan az çok uzaklaşmalı ve böylece her
aluviyon saha yani başında sağlam olarak kurulmuş köy için zengin bir
ziraat sahası olarak uzanmalıdır. Bu şartlar altında binalar ve köyler
memleketiınizde hem ucuza mal olabilecekler, hem de yer yer yurdumuzda marnur manzaralar gösterebilecekler, hem de istikbalde vukua
gelebilecek diğer zelzele felaketlerine karş ı imka n derecesinde mukavemet
ede bileceklerdir.

----0----

İNSANlN TEKAMÜLÜ

Yazan: Dr. Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
Dil , Tarih ve

Coğrafya

Fa. Antropoloji Doçenti

İNSANlN TEKAMÜLÜ
Yazan: Dr. Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK

Dil, Tarih ve

Sayın

Coğrafya

Fa. Antropoloji Doçenti

Dinleyiciler :

tekamülüdür. Yani insanın nasıl oldu ğunu ve
tetkik edeceğiz. insanla anthropoi:de'ler (1) arasında
sıkı bir kan karabeti olduğundan ve insan onlarla müşterek bir maymun
cedden geldiğin den, insanın tekamülünü anlayabilmek için primatlar hakkında umumi bir fiki:rı edinmemiz lazımdır.
Mcvzuumuz

insanın

geçirdiği safalıatı

On sekizinci asırda yaşamı9 olan meşhur İsveçli tabiiyeci L innee insan ve maymunları ihtiva eden zoolojik takıma (ordre) memeli hayıvan 
ların birincileri manasma gelen «Primate» ismini vermiştir.

P1·imatlann

Bazı Müşterek

KarakteTi eTi

·Pr·imatların müşterek vasıfarından birisi ağaçta yaşama hayatına
uyan, tutucu el ve ayaklara malik olmalarıdır. Primatlar dalı tutarlar.
H albuki ağaçlarda yaşayan diğer memeli hayvanlar tırnaklarını ağacın
kabuğuna batı:r•arak tutunurlar. Ağaçtan yere indikten sonra insanın ayağı
değişmiş ve bu tutma kabiliyetini kıaybetmiştir. Bütün primatıarda köprÜ·
cük kemiği (clavicula) iyi teşekkül etmiştir. Diğer bir çok mcmelilerd~
bu kemik mevcut değildir. Primatıarda tırnaklar ekseriyetle yassıdır ve

hayvan pcnçcsi şeklinde değildir. Yassı tırnaklar, primatların tutma tari
zmda esas olan. baş parmağın diğer parmaklada kar9ılaştırılmasına yar
dıma eder. Fakat aşağı primatların bazılarında bir veya daha fazla par
(1) Anthropoide (insana be~zeyen maymunlar) adı jiboa, şempanze, goril v~
orangotana verilen umumi bir tabirdir. Bunlardan jibona küçük anthroooide
orankotan, şempanze ve gorile de büyük anthhropoide'ler diyoruz.

vd

-24 makta iptidai bir karakter olan hayvan pençesinin
tir.

Primatların

ekserisinde

tedi.rı.

Fakat bazı aşağı
hafaza edilmektedir.

yalnız

bir çift meme

primatıarda

tırnağı

muhafaza

edilmiş

vardır

ve bunlar

göğüs

bir çiftten fazla meme hala daha mu-

m;n,dcıe
( l.n5au )

\
1

/

1

İnsanın eliğer primat 91ıruplariyle ::::en.ealojik bağlcınnı

gösteri?· diyagmm .

Primatlarda, mütehav\'il olmakla beraber, beyinin (onccphale) büyümesine ve organizasyonunun mud.iliyetine
vardır .

Primatlar

arasında , aşağı

doğru

bariz bir

temayülı

zü mlerde beyin nisbeten küçük ve ba-

-25sittir. Yüksek primatıarda ise beyin büyük ve telafif ve tea.rıiçleri daha
girintili ve çıkıntılıdır. Artmış olan bu girinti ve çıkıntılar zihni faaliyetimizin merkezi olan cortcx'in sahasını artırırlar. Primatlar arasınl::la en
büyük ve en mütekamil beyin insan beynidir. Bu hususta, memeli hayıvanla.rı arasında insana en faz.la yaklaşan büyük anthropoi'de'lerdir - şem
panze, goril ve oragotan.
Primatların

Tasnifi

Primat takımı üç takım altına (sous - ordre veya sub - order) ayrı
lırlar. Lemuroidea, Tarsioidca, vıe Anthropoidea. Bu üç takım altı, umumi
olarak, primatların tekamülünde (evolution) üç safhayı temsil eder. Bunların en iptidai Lemuroidea ve en mütekamili de, insanı ihtiva eden,
Anthropoidea'dır. Hali hazırda yalnız bir cins (Tarsius spectrum) tarafından temsil edilen Tarsioidea takım altı Lemuroidea ve Anthropoidea
arasında mutavassıt bir safha arzetmektedir. Bib burada yalnız Anthropoidea takım altı ile meşgul olacağız.

Anthropoidea: Bu takım altı insanı ve maymunları ihtiva eder. Bu
grubun insandan hariç cinsleri orta ve cenuıbi Amerikada, Afrikada, cenubi ve şarki Asyada ve Sunda adalarında yaşarlar. Amerikada yaşayan
familyalar (Platyrrhinien'ler) bunların en iptidaisidir. Eski dünyada yaşayan cinsUr dört familyaya taksim edilirler : 1) Cercopithecidae (makak,
cynocephale vesaire); 2) Hylobatidae (jibonlar); 3) Simiidae (oragotan,
şempanze ve goril); 4) Hominidae (insan) Bunlardan Hyloıbatidae ve Simidae'ye anthropo'ide'J.er ismi verilir. Bunlar arasında Simiidae familyası
morfoloji , fizyoloji ve embryoloji bakımından insanın en yakın akrabasıdır. Bu şemadan sonra insanın tekamülünün tetkkine başlayabiliriz .
Oligosen devrinin başında, bundan takriben :30-35 milyon sene evvel,
olan Propliothecus ,bildiğimiz ilk anthropoide'dir Bu an-

Mısırda yaşamış

thropoiJde hali hazır jibon, orangotan, şempanze, goril ve insanın çok eski bir atasıdır. Propliothecus safhasında vaktile ağaçlarda ve ye.r de dört
ayak üzerinde yürüyen maymunlar ağaçlarda kollarile sallanmaya baş
ladılar. A ğ açlarda kol1ar1a sllanarak yürüme tarzına brachiation tesmiye
olunur. Bu brachiatin hadisesinin daha mütekamil anthr<)poide'lerin ve
insanın tekamülünde çok mühim tesirleri olmuştur. Vaktile yere muvazi .

-26olan gövdenin uzun mihveri bu safilada şakuli bir vaziyet aldı. Bu v:aziyet
(viscera), iskelet ve kafa üzerinde bazı müıhim değişiklikleri icabet-

ah.şa

tirdi.
Bunu küçük bir misalle izah edebiliriz. Bir köpeği iki ayağı üzerinde
olarak ancak kısa bir müddet için tutabil:i.rıiz. Çünkü ibu vazyet
için elzem _olan intibaklar köpekte mevcut değild~r. Ahşası aşağıya sarkmaya başlayan hayvan muzdarip olur ve dört ayağı üızerine iner. Bu yeni
vaziyetin tesirlerinin başlangıcını, hali hazır ant!M'opoi:de'lerin en küçüğü
~ en iptidaisi olan jibonda görüyoruz. Jibonlar ana gövdeden~ bu saafhada ayıııldılar (şekil 1). Jibonlar aynidıktan sonra ana gövde tekfunülüne
devam etti ve Miosen devrinde,bundan takriben 19 milyon sene evvel,
büyük anthripoilde'ler teşekkül ettiler. Daha evvelden başlamış olan değişiklikler bu devirde daha fazla tebarüz etti.
şakuli

Miosen ve bundan sonra gelen Pliosen devirde
pith~cus

orangotan, goril ve
eilme~tedir. Yukarı

salianma usulünü
poide'ler ise

şempanze

- ve insanın müşterek
üçüncü zamanda insanın ecdadı

terkedeırek

olan Siva-

ecdadı

olarek kabul
ve kolla~la

ağaçları

yere indi. Ayni cedden gelen büyük anthro-

a·ğaçlarda ka1dılar.

Ağa·çlarda

kalan

halihaızır

büyük anthropoi:de'ler kolla.Pla salianma

usulüne devam ettiler. Brachiation usulü cüssesi
thropoi:de'lerin vücudunda tadilat
Biz

yaşamış

ve Dryopithecu.s cinsleri hali hazır büyük anthToporde'le!I'in -

yaptırmakta

insanın mmanimızda yaşayan

etmiyoruz. Biz

yalnız

hali

hazır

artmış

olan büyük an-

devam etti.

anthropoi:de'lerden

geldiğini

büyük anthropo'ide'lerin ve

insanın

iddia
son-

radan munkariz olan müşterek bir maymun - eeciden geldiğini kalbul ediyoruız. Hali hazır büyük anhtropoide'ler de, müşterek cedden ayrıldıktan
sonra, değişmişlerdir.
Halihazır

tevlit

ettiği

büyük anthropo'ide'lerde devam

mü.frit

değişikliklere

misal olarak

ettikleııi

brachiation'un

amudifıkarinin

aciz nahi-

yesinin önünde bulunan kısmının (pre-sacral nahiye) insanlardan fazla
kısaldığım ve bacakların, insanda görülen halin aksine olarak, kısaldığı-

-27 m zikrekiebiliriz. Müşterek cedde yalnız iki bel fıkrası aciz kısmına geçmişti ve hacaklar kısalmamıştı. Halihazı..rı büyük anthropo'ide'lerde görülen müfrit hal bu müşterek cedden ayrıldıktan sonra vuku bulmuştur.
insanda ise yere inıdikten sorura, tesir kalJkdığından, bııachiation usulünün tevlit ettiği bazı d e ğişiklikler durdurulmuştur. Vaktile insanın tekamülünde çok büyük bir rol oynamış olan bu brachiation usulüne eğer
devam edilse idi 'bu bir takım müfrit değişiklikleri mucip olacaktı ve böyle bir malıluktan artık tanıdığımız insanın n~et etmesine imkan kalını
yacaktı. İnsanın ecdadı tam zamanında ağaçtan yere inerek halihazır büyük anthropo'ide'lerde görülen ve insanın teşekkülüne bir mani olmak
kudretini haiz olan bazı değişikliklerden kurtuldu.
Cenubi Afrikada bulunan ve Australopithecinae grubunu teşkil eden
fosiller insanın tekamülü bakımından çok ehemmiyetlidir. Bu fosiller bir
çok karakterlerıinde insana çok yaklaşmakta veya anthropo'ide'lerle insan arasında mutavassıt bir safha teşkil etmektedir. Bunlar insanın eski
a talarıdır . Bu zümreye insanın tekamülünün paranthropiens (1) safhası
diyebiliriz.
İnsanın ecdadı yere indikten sonra yavaş yava ş tekamül etti. Evvela
hacaklar uzadı ve ayağın şekli değişti. İki ayak üzerinde şailruli duruş vaziyeti kolları yürüme al eti olmaktan kurtardı. insan ellerile allt yapınağa
ve yük taşımağa başladı. Bunun neticesi olarak kollar, ve bilhassa ön kol,
kısaldı

Anthropo'ide'lerde çeneler ve
tür. Anthropolde'ler büyük
bazı

kabuklu

meyvaların

dişler

dişlerini,

sert

büyük ve beyin nisbeten küçük-

ve bilhassa uzun köpek

kabuklarını kırmakta

dişlerini,

ve müdafaada kul-

lanırlaır. Yere inmiş olan insanda ise yemeğin hazırlanmasında ve mü'tia-

faad a eller
mad ı

kullanılıyordu.

Böylece büyük çene ve

ve bunlar küçüldüler. Küçülen

ç~:melerıle

dişierin

vazifesi kal-

birlikte beyin

kutusunwı

yanlarmda bulunan çene adaleleri de küçüldü. Beyin kutusu üzerinde bu
adalelerin icra

ettiği

tazyik

(1) George Montrundon, 1939.

azaldığından

beyin büyüdü ve

nkişaf

etti.

-28İşte insanı diğer hayvanlardan ayıran küçük yüz ve büyük beyin bu şe
kilde meyjdana gelmiştir. İn sanı insan yapan iki aya k üzerincie şak uli
yürüme usulü olmuştur.

Bu değişiklikler yüz binlerce sene süren yavaş birı tekamülün neticesidir. Tanıdığımrz ilk müstehase (fosil) insanlar hala daha bir çok maymun ,karakterleri taşıyorlardı. Müstehasc insanların en iptidaisi Cava adasında bulunan Pitekantrop, Çinde Pekin civannda bulunan Sinantrep ve
Af.rikada bulunan Afrikantrop'dw·. Piterkantrop ve Sinantrep'da beyin
nisbeten küçüktü ve çeneler büyüıktü . Piterkantrop'un beyin haomi 900 cma
ve Sinantrep'un vasatisi 1000 cm3 dır. Halihazı.r beşer ırklannın dişileifinin
vasatisi 125{) ve anthropo'ide'lerin azamisi 600
lar, .b eyin hacmi

ba:k,ımından, halihazır

cm :ı dır.

insanla maymun

Yani bu fosil insanarasında mutavassıt

bir safhaıyı tem·s il etmektedir. Fakat bacak kemikleri bunların iki ayak
üzerinde şaık;uli olarak yürüdüklerini göstermeıktedir. Yani gôvde kafadan ervvieıl tekfunüll etmiştir. Pitekantrop ve Sinantrep'da iki ayak üzerinde

şakuli

yürüme

tar-zın:ıın

gıçta ıi!diler. Sinanıtropun

kafa üzerinlde
alet

yaptığını

olan ıtesirleri

ve

henüz daha

aıteş kullandığım

başlan

kalan baki-

yeleırdıen biliıyoruz.

Pitekantrop, Sinantrop ve Afrikantrop'dan daha mütekamil bir· saftemsil eden Neandretal adamının bakiyeleri Avrupa, Asya ve Afrikada mağaralarda bulunmuştur. Neandertal adamı kısa boylu ve 'tıknaz
bir tipdi. Neandertal adamının beynini Pitekantrop, Sinantrep ve Afrikantrop'unkinden daha büyük ve mütekamildir. Beyinin bazı hususiyetlerinden Neandertal adamının konuşma kabiliyetine malik olduğunu istidlal ediyoruz. Fakat bu adamın iskeletinde bir çok maymun karakterlıayı

leıri henüz daha kaybolmamışlardı. Neadertal adamı
mek pişirmesini ve taştan alet yapmasını ' biliyordu.

ateş yakmasını,

ye-

Neandertal adamı Musteriyen ve levalloiso - musteriyen ismi verilen
kültÜTlerin sahibidiıı. Bundan tahminen elli sene evvel yaşamış olan Neandertal adamının kültürüne mensup aletler memleketimizde Ankara
civarında Profesör Dr. Şevket Aziz Kansu tarafından Eti yokuşunda ve
daha başka yerlerde bulunmuştur. Yani Neadertal adamı memleketimizde de yaşamıştı. Memleketimizde Neandertal adamının iskeletini bulmak
artık

bir zaman

işidir.

29Neandertal safhasından sonra halihazır beşeriyetİn fosil Pleistosen
nümunelerini (Homo sapiens diluvialis) görüyoruz. Bunlar bazı karakterlerinde bizden biraz daha iptidai olmakla beraber, hey'eti urouroiye
itibarile moderndir·ler.
Son 20-25 bin sene

zarfında insanın

kültürel tekamülü daha ziyade
Eski taş devrini, sırası ile, mezolitik, yeni taş
devri, tunç devri ve demir devri takip etmiştir.

nazarı dikkatı cel·b~er.

devri (neolitik) ,

bakır

Bugünkü insan yüz binlerce sene süren uızun ve bati bir· teHımülün
mahsulüdür. İnsanın iptidai bir maymun cedden geldiğine hiç şüphe yoktur.
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Şimali

Anadolunun Zenginlikleri
Yazan : Hamit Sadi SELEN
S iyasal B ilgiler 'Okulu

Şimali

Anadolunun Zenginlikleri
Siyasal Bilgiler 'Okulu
Yazan: Harnit Sadi SELEN

Şimali

Anadolu nereleridir? - Tabiat şartları ve iklim.
Nüfus
ve tarihi tesekkül
- İktisadi hareketler.
1
•

Şimali

Anadolunun SAKARYA ile KIZILIRMAK arasında uzanan
hususiyetler gösteren bir mıntakadır. Buraya eskiler PAFLAGONYA adını verirlerraL Fakat bizim tetkik edeceğimiz arazi aynı
zamanda eski BİTİNY .fı. dan da bazı parçalar alır. SİNOP, KASTAMONU,
ZONGULDAK. BOLU, ÇANKIRI vilayetlerini, yani eski KASTAMONU
vilayetini ihtiva eder. Takriben 50,000 kilometre kare saha üzerindede
1,300,000 kadar nüfus toplanmıştır.
kısmı coğrafi

Burası

sahilde bulunmakla beraber sahilden

dalıile doğru

pek az yol

vardır. iNEBOLU-ANKARA şosesiyle, FİLYOS- ANKARA hattı son za-

manlarda yapılmı.ştır. Buna mukabil 'şark garp istikametindeki yollar
ehemmiyetlidir. DÜZCE - BOLU, GEREDE - TOSYA BOLU eskidenberi meşhurdur. Bu sebeple ınıntakanın denizle münasebeti dal' bir sahil
hattına münhasır kalır.

Arazinin % 25 i

ormanlıktır. Burası

Türkiyenin

kayın

ve köknar ha-

zinesi, ayni zamanda yegane taş kömür havzasıdır. Mang~nez
simli

kurşun yatakları

demir•

da vardm.

Nisbeten çok yağmur alan bu mınt aka daimi akar sulara, verimli topraklara maliktir. Muhtelif iklimi zengin tabiatı dolayısile ülkemizin inkişaf ve terakkisine namzet bir köşesidir.
Şimali Anadoluda DÜZ CE, BOLU, GEREDE, ÇERKEŞ, TOSYA istikametinde jeolojik bir hat uzanır. Dikiş hattı diyebileceğimiz bu çu.kuı.\

-34hat çok ehemmiyetli bir dislokasyonun ifadesidir. Bu hattın şimalindeki
arazi teşekkül itibarile Balkan dağları, cenuptaki arızalaMa Dinarik veToros zü.mresinden sayılır. Mıntakayı garpten şarka doğru kateden büyük
tarihi yolda bu · hattı takip ede:rı
Şimali Anadoluda yüksek ve alçak yerler arasında büyük farklar görülür, Kastamonu ınıntakasında yıllık fark 20 - 22 arasıdır. Yağış yükseklerde 1500, 'ovalarda 500 - 600 milimetredir. Yazlar nisbeten serin geçel'. Fakat kışlar soğuktur. Yalnız sahil boylarında en soğuk ay vasatisi
5 'dir. İç kısımlarda -1:: 1 derecedir. AsgarJ: suhunet -25 dereceyi bulur.

NÜFUS ve TARİHİ TEŞEKKÜL :
Şimali Anadolunun dağlık kısmında kesafet orta derecededk, kilometre kare başına 20 kişi düşer. Fakat sahillerde kesafet artarak 30 u geçer. Sahilleroe ve Orta 'kısımlarda ormanların açılmasile vücuda gelmiş
köyler, tarlalar ve yayla ovalan göze çarpar. içeriye doğru nüfus geniş
vadilerde ·ve havzalarda toplamr. Bu ovaların alçak olanları yazları çok
sıcalk olur. Mütenevvi mahsul yetişir.

İç kısıntıda eski peneplenler• oldukça ehemmiyetli bir irtifaa yükse-

lir. Köyler :bu 'düzlüklere kadar

çıkar.

Ormanlar

civarında

hrzarlar görülür. Ormanların üst hududu civarında dağ
lam) rastgelinir. Buralarda koyun ve keçi ile beraber
İçeriere doğru gidildikçe çobanlık artar.
Bolu
Çankırı

sığır

11,140

248.026

22

8,665

117,587

20

14,410

361,191

25

5,755

192,303

33

Zonguldak

7,61{)

322,108

42

1241215

27

47,580

---

işiiyen

çayırlarına

Sinop

Kastamonu

su ile

(alanda •b eslenir.

TABİAT ŞARTLARI ve İKLİM:
Şimali
mıntaka

Anadoluda tabiat
t.efrik edilir :

şartları bakımından

birbirinden

farklı

üç

-351 sahasıdır,

Sahil dağları: Derin farklarla am.zalanmıştır.
sahile yakın yerler sık nüfusludur.

Ratıp

ormanlar

2 - Yayla kısmı: Şark - garp isitkametinde geniv rvadileri ve ayni
istikamette uzanan sUsileleri ihtiva eder, silsilelerin şimale bakan yamaçlarına ratıp rüzgar·larm tesiriyle rutubeti seven nebatlar eksik olmaz.
Buna mukabil yaylanın aşınmış sathında (Peneplenlerde) çam ormanları ve steplerde yer alır, cenup maillerde ise kurak ormanlar bulunur,
ağaçsız yerler de ziyadeleşir.
3-

İç kısım : 1000 - 2000 irtifaında tesviye görm~ anzalı bir saha·

dır. Dağınık

monartoklar,

geniş

vadiler,

sığ

havzalar.

Alçak yerlerde kurak stepler, yükseklerde çam
Akar
lur.

suların

Dağlık

derin vadiler

yerde de yayla

oyduğu

kısmı

sahile

yerde sahil

ormanları

bulunur.

ınıntakası

içeri soku-

yaklaşır.

Ratıp rüzgarlara, k uvvetli yağışlara marıuz olan bu bölgede itikalin
tesiri sahilden dalıile doğru azalır. Sahil kısmı çok aşınmakta yeni oyuı
lan vadiler sayesinde rutubeti seven nebatlar içeri sokulmakta, orta kı
sımda ise ancak genç vadilerde ratıp nebatata rast gelinmektedir. İç kı·
sım deniz tesirinden uzak kalmış birı kitle halindedir.

Geniş, münhat yerler ikinci kısım evsafını .g österir. DÜZCE, BOLU
GEREDE, ÇERKEŞ ve TOSYA'nın bulunduğu havzalarla bunlara muva-.
zi olarak uzanan SAFRANBOLU, ARAÇ, KASTAMONU, BAYABAT
havzaları bunlardanıdır. Bunlar NEOJEN senklinalleri ile alakadarl:lır.
Bu havzalar kenarında fayla:rıda bulunur. Ayni zamanda vaktile Anadaluyu şimalden cenuba doğru kateden hersinyen iltivalarının bakiyelerine
de rastgelinir.
Şimali Anadoluda şehirler azdır. Bütün ınıntakanın iktisadi faaliyetini kendinde toplamış büyük bir şe h ir yoktur. Sahil tarafları kısım kı·
sık küçük iskelelere bağlıdııı. EREGLİ (6), ZONGULDAK (20), BARTIN
(9), AMASYA (2), CİD6 (2) , iNEBOLU (5), SİNOP (5) bu nevi iskelelerdendir. Bunlar arasında ZONGULDAK maıden kömürü ihracı ve sanayü
dolayısile büyük bir merkez halini almıştır.

-

36 -

İç kısımda şehirler 'v adi merkezlerinde ve eski yol güzergilun üzerindedir. Bunları arasında BOYABAT. TAŞKÖPRÜ (4), KASTAMONU
(14) , SAFRANf30LU (5,5), BOLU (8), GEREDE (4,2), ÇERKEŞ (3) ,
TOSYA (10), ÇANKIRI (10) en mühimleridir.
Mıntakanın tarihi eski olduğu anlaşılıyor. Buranın en eski eserleri
kayalar içerisine oyulmuş mezalardır. Bu nevi mezarlara FİRİKYA da ve
Yeşilırmak havzalarında tesadüf edilir·. Buranın ilk sakinleri hakkında
bilgimiz azdır.
Mıntakanm

eski

adı PAFLAGONYA'dır.

milattan evvel mevcut

olduğu

PAFLAGONYA

hatta Trova harplerine

iştirak

Krallığının

ettikleri an-

la.şılıyor. Bu krallığın idare merkezi EFLENİ de olduğu, hatta Paflagon-

ya kelimesininde bu

menşeden geldiği

zannedilmektedir.

Paflagonya Anadolu müstevlileri için nüiuz edilemez bir· yer

olmuş

tur. Milattan evvel birinci asırda burası zaman zaman PONTUS ve BiTiNYA hükümdarları arasında mücadele sahası olmuştu. Bilahare ROMALILAR

burayı

Istrabon

müstakil bir Beylik halinde idare ettiler.

Paflagonyanın yalnız

sahil

şehirleri hakkın!da

malumat ver-

mektedir. Yerıli halk olarak MARYANİ'lerle KAUKON'ları zik:rederler.
Ve bunların .T RAKLAR ve İSKiTLER'le karabeti olduğuna ihtimal verilir.
Bizanslılar

bu

ınıntakada

uzun müddet hükümran

oldukları

halde

pek az eser bırakmışlardır. SELÇUKlLER devrine kadar ınıntakada bir
faaliyet görünmüyor. 13 üncü asırda Selçuki kumandanlarıından EMiR
ÇOBAN

buraları

fethetti.

Sinota bir deniz üssü vücuda getirdi.
Selçuki devrinin sonlarına doğru İLEANİ'lerin buı-aya gönderdiği
EMİR DEMİR CANDAR ve onun oğulları bir iki a sır burada hakim olmuşlardırı. Tarihte bazan İSFENDİYAR oğulları, bazan KIZIL AHMET-

LİLER diye tanılan CANDAR OGULLARI ınıntakanın uroran ve refahı
na iyi hizmet etmişlerdir.

-- 37Meşhur seyyah İBNİ BATUTA ınıntakanın o zamanki halini bize az
çok tasvir etmektedir. İZNİK'ten kalkan seyyah, SAKARYA ırmağını
eçerek MUDURNU ve oradan BOLU üzerinden GEREDE'ye geliyor. GEREDE güzel pazarlara ve geniş sokaklara malik büyükçe bir kasaba idi.
İlıtirnal o zaman ınıntakanın en büyük merkezi idi. GEYVE 'den SAFRANBOLU, KASTAMONU üzcr·indcn SİNOP'a gidiyor. KASTAMONU'da gezdi ği ve gördüğü bütün şe hirlerin en ucuzu di ye tasvi.r· etmekte dir.
Osmanlılar bu
pek umran vücuda

mın takadan

büyük

yardım

gördükleri halde burada

ge tirmişlerdir.

İKTiSADI HAREKETLER :

Bölgenin iktisadi faaliy eti arasında arınancılık başta gelir. Ormanları
kabili nakil yerlerden uzaklaşmış vaziyettedir. Bununla beraber
zengin kayın ve köknar ormanların bulunduğu gibi ceviz; kestane, ıhla
rnll!T, kara ağaç, şimşir gibi sert kerestelerde mebzuldur, sahillerde kereste fabrikaları , ÇANGAL ve ZiNDAN gibi büyük işletmeler bulunur,
iç kısımda bir çok hızar•lara rastgelinir. Ekseri şehir ve kasabalarda küçük mikyasta tahta sanayii vardır.
kolaıyca

Asıl ehemmiye tli nokta büyük kömür havzasıdır. Ereğli - Zonguldak
kömürü değil yalnız Türkiyenin bütün şarki Akdeniz havzasının en
zengin kömür hazinesidir. Deniz kenarında bulunması da ehemmiyetini
taş

arttırmaktadır.

Şimali

Anadolu yağmurlu bir mıntaka sayılır, bu sebeple z:irıaat olOrmanlarla örtülü olmıyan yerlerde sahillerde mısır
tarlal arı, iç kısımda buğday, bilhassa kaplıca buğday ı y etiştirilir. Kaplı
ca buğdayı r utubete karşı fazla mukavemetinden d olay ı tercih edilir. Çukur yerlerde mahsul d eğişir . Buralarda pirinçle b eraber k endir ziraatı da
ehemmiyet kazanır. Fakat istihsal edilen gıda maddelerinin an cak % 25 f
pazarlara sevkedilir.
dukça

münte şi rdir.

Şimali Anadolud a nüfusun arıtışı nisbetinde zirai sanatıere doğru biı
temayül beklenirsc de kendircilik ve deb ağlıktan başka sanayi hareket
de görünmektedir. TOSYA da vücuda getirilen çeltik fabrikası da ehem-.
miyetlidir.

-38Ağaç yetişme bakımından ınıntakanın kabiliyeti yüksektir. Bir çok
meyva ağaçları hüdainabit şekilde yetiştiği gibi meyvecilikten de çok iyi
neticeler alıtnmaktadır. Şimdilik pazarlar ancak bir miktar elma. ve erik
sevkedilir'. Halbuki ınıntakanın bilhassa erik istihsal kabiliyeti çok daha
fazladır. Bu vesile ile buralara çok servet girebilir.

Buranın en mühim hadisesi son zamanlarda kurulan KARABÜK demir ve çelik fabrikasıdır. Bir ülkenin sanayileşmesi için mensucat ve demir sanayii başta gelir, en gücü de demir sanayiidir. Bu bölgede kurulan
demİ.Il sanayii ve ona bağlı diğer maden sanatları bize bu bölgede sanayi
hayatının büyük bir istikbale namzet olduğunu göstermektedir.

---0----

DÜNYA SULHÜNÜN lDAMESİNDE
TÜRKİYENİN ROLÜ
(On yedi senelik

dış

siyasetin Tarihçesi)
Yazan: Dr. Nihat ERİM

Ankara Hukuk Fakülte3inde Doçent

DÜNYA SULHÜNÜN iDAMESiNDE
TÜRKİYENİN ROLÜ
(On yedi senelik

dış

siyasetin Tarihçesi)

Yazan: Dr. Nihat ERİM
Arıkara

Hu kuk Fakü ltesinde Doçent

Düny anın, bu gün içinde yaşadığı müstesna ahval karşısında her
memlekette bütün dikkatler ve ihtimarnlar dış siyaset üzerinde teksü
e dilmiştir. Avrupanın garbinde ve şimali şarkisinde başlamış ve devam
etmekte bulunan müthiş yangının kığılcımlarının sıçradıkları yerlerde
yeni felaketiere sebebiyet vermesinden her an korkulmakta, her memleket, ufukları kızıllaştıran bu haile engiz alevden mümkün mertebe ken~ini korumaya çalışmaktadır .

Fakat öyle devirler ve öyle anlar
kaçınm ak,

davranar ak iyisidir:.

vardır

ki bir millet için harpten

muhtemel her hangi bir tecavüzü
meşhur

diyerek,

mütecavizden daha evvel

bir veeize mucibince - ctaarruz

önlemek felaket

karşısında

müdafaaların

gözlerini

en

kapamak de·

mektir .
Biz ne harpten korkacak kadar zaif ve cesaretsiz, ne de tehlikeleri
görmeyecek kadar gafil olmadığımızdan d ünyayı saran bu hay ve huy
ortasında dimdik ve sapsağlam, istikbale azim ve emniyetle bakabiliyoruz. İnşte bu emniyet havasıdır ki bu gün bizim burada, bir devrin kapanıp diğer birinin açıldığı bu tarihi anlarda, artık mazi olmuş bulunan
devri, kendi dı ş siyasetimiz bakımından, gözden geçirmenin çok faideli
ola cağı düşün ce sile, 17 senelik Türk dış siyasetinin dünya sulhünün idam esiııd e oynadı ğı mühiın rol üzerinde durmamızı mümkün kılıyor.

-42Geçen büyük dünya savaşından sonra kurulan nizarn ancak yirmi
sene muhafaza ve idame e dilebildi. Bu müddet yalnız ölçü olarak asırla
rı

kullanan tarih bakımından değil, fakat ferdin hayatı yönünden de kı
Dört sene süren bir harp, 13 milyon insan ve baştan başa yıkılan
maddi ve manevi bir düzen balıasma elde edilen nizarn bu kadar kısa bir
sadır.

zamanda ortadan kalkmalı, beşeriyet yeni bir kan ve ateş hailesi içine
gömülmeli mi idi. Şüphesiz ki, hayır. Şu halde c Versay kombinezonu»
adını verebiileceğimiz

cdünya Statüsü• nün eksik ve sakat ciheti neresi

idi?
Bu sualin

cevabını

vermek için

şu mülahazaları

göz önünde bulun-

durmalıyız:

Beşeriye t şimdiye

bir taraf

mağlup,

kadar binlerce harp gördü. Her

bir taraf da galip addediliyordu.

bir harpte yegane galip cefaletler» ve
hepsi

mağlup sayılmak

verdiğidiz,

hırpalanmış,

daha az
etmiş

ismi ile

tahammülünü

ve nisbeten uzunca bir zaman

Bunun böyle
termiştir.
olmasın

Harp

olduğunu,

bütün milletleri derin

diğerinden

adını

tarafa nazaran biraz

bir nebze daha iyi idare

dayanmıştır.

galip,

mağlup,

ıztıraplar

harbe

içinde

iştirak etmiş

kıvrandırmış,

kovalamış gitmiştir. Şu

edenlerin yegane hedefi mümkün

muhafaza etmek

yapanların

bir ifade ile, galip

yadettiğimiz

avdetine mani olmak, sulhü eldeki bütün
kad~

Harp

bir kere daha, bize geçen umumi harp gös-

sonrası dünyası

manevi sefaletler birbirini
ve idare

yanlış

sonunda

Hakikatte her hangi

cıztıraplar» dır.

icap eder. Bizim,

mağlup

fakat belki

boğuşma

olsun

maddi ve

halde milletleri sevk

olduğu

imkanları

kadar harbin tekrar
kullanarak sonuna

olmalıdır.

Bu fikri iki cepheden mütalea edebiliriz:

1-

Harpten sonra sulhü tesis etme ve

2 -

Tesis edilen sulhün ve mevcut

safhası.

teşkilatıandırma safh ası;

nizamın

muhafaza ve idamesi

-43işte

V ersayda toplanan galipler gurubuna dahil, ve bunların içinde
devletlerin murahhasları sulhü tesis ederken harbin - bir daha
avdet etmemesini demeyeceğim, çünkü gaye bu olmakla beraber henüz
beşeriyetin o derece kemale ermediğini kabul etmek lazımdır; fakat harbin - hiç değilse uzun bir zaman uzaklaştırılması imkanlarını aramalı
idiler. Onların bu imkanları aramadıklarını söylemek insafsızlık olur.
Yalnız şurasını da işaret etmek lazımdır ki sulhü hasis ve aşırı mill1
menfaat ve milli intikam fikirlerinden sıyrılarak düşünmek icap ederdi.
Çünkü intikamcı bir zihniyetin nüfuzu altında kurulan her nizarn karşı
tarafta mukabil intikam hislerini uyandıracağı için bu gün yere serilmiş
olanın, yarın yeniden kuvvet kazanmasile mukabil intikam hareketine

başlıca

kalkışacağı aşikardır.

Harp

esnasında

oldukça

sıkı

bir

temin eden ittüak devletkesilirler.

Hepsi vaziyeti kendi hususi cephesinden mütalea ediyor. Ve

rr$ ğ luplar~

dan kendi lehine, fakat

esnasında

müşareket

düşman

leri sulh müzakereleri

yalnız

adeta birbirlerine

kendi lehine, azami istifadeyi temin etme-

ğe çalışıyordu.

Böyle bir haleti ruhiye içinde
sonun on dört

noktasında

hazırlanan

dünya

nizarnı

tabiatileWil-

yüksek bir insaniyet duygusu ile ortaya

atılan

prensipleri tahakkuk ettiremezdi.
Bizzat Versay muahedesi ve onun mütemmimi sayılabile cek olan
Neuilly, Saint - Germain, Trianon ve hiç bir zaman hükmünü yürüternemiş olan Sevres muahedesi yeni ve daha müthiş nüakların temelini atmı ş bulunuyordu. 1914- 1918 harbine nihayet veren sulh muahedelerinin
kurduklan nizarn sakat ve bozuk idi. Er veya geç tashih edilmeli, galip
veya mağlup tefriki yapmayan bir milletler camiası kurulmalı idi.
Fakat bu sözlerimizle beynelmilel camianın hayat şartlarının icap etzarure:tlere, realitelere cevap vermeyen mevcut nizarnı değiştir
m ek için yeni bir cihan harbine baş vurulmalıdır demek istemiyoruz.
Filhakika milletler arası münasebetlerde zuhur eden anlaşmazlıkları hal
etmek, beliren rahatsızlıkları hertaraf etmek, daima yürüyen ve tekamül
tir d iğ i

-
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eden içtimai hayatın yeni şartlarını göz önünde tutan bir Statü tesis etm ek için tasavvuru kabil iki yol vardır:
1 -

Harp yolu,

2 -

Sulh yolu.

Yukarıda söylediğimiz gibi harp hiç bir şeyi halletmez. Harp hiç bir
raman meseleleri hal eden bir vasıta olm amıştır. S avaş mevcut rahatsız
lkları izale etmek şöyle dursun, daima eski rneselelere daha muğlak ve
talli daha güç olan yeni ihtilafların tohumlarını katrnıştır. Tarihin ve va,r.ıaların objektif müşahedesinden edindiğimiz intiba budur.

Biz harbi ancak bir tek gayenin istihsali için meşru ve kaçınılması
imkanı olmıyan - bilakis böyle bir vaziyette ondan k~çrnak, hem milletLeri idare edenler, hem de bu çekingenliği terviç eden efkan urnurniye
için bir alçaklık olacak olan - bir vasıta olarak kabul ederiz. Bu gaye
esaret altında yaş ıyan milletler için istiklallerinin elde edilmesi; müstakil yaşamakta olan milletierin milli haysiyet ve şereflerine teveccüh
eden suikastleri hertaraf edilmesidir. Fert için olduğu gibi, milletler için
de en tabii ve ·en esaslı hak yaşamak hakkıdır. Yaşamak hakkı derken,
sadece yaşarnayı kast ettiğimizi ilaveye lüzurn görrniüoruz: hürriyet ve
istiklal içinde yaşamak.
Böyle bir gayenin istihsali için bizzat Türk milletii «İstiklal mücadelesi»

namı

zarları

ile tarihe mal olan

önünde

ş aharnetli

rnanzarayı cihanın

hayret na-

canlandırrnıştır.

Fakat bunun haricinde devletlerin birbirlerile olan münasebetlerinde zuhur edecek olan ihtilafları halletmenin yegane yolu sulh yolu olmalıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gaye dışında hiç bir menfaat, hele hiç
bir emperyalist düşünce, insanları ateş ve kan içinde boğrnak, yeni sefaIre t ve ıztıraplar yaratmak için kafi bir sebep teşkil edemez.
Türkiye cümhuriyetinin milli istiklal ve hakimiyetini .bütün cihana
tasdik ve kabul ettiren Lozan rnuahedesinin imzasından sonrG bu güne
kadar takip ettiği, ve bu günde dünyanın şu çok nazik anlaİında, harbin
halen ba şlamış olduğu bir zamanda, hiç şaşmadan ve teredkiüt etmeden

45takip etmekte olduğu dış politika hep ayni yüksek insaniyet idealinden
ilham almış ve alm aktadır. Ben, huzurunuzda bu siyasetin son yedi senelik bir bilfmçosunu yapmak istiyorum. Türıkiy enin on yedi senelik dış politikası bir iki kelime ile ifade edilmek istenirse, söylenecek söz şudur:
uızak ve yakın dünya sulhunun idaresi, meselelerin sulh yolu ile hal edilmesi. Türkiye cümhuriyeti hükumeti kendisi ile d iğer devletler arasmdaki münasebetlerinde bu prensipten asla şaşmamakla kalmamış, fakat
diğer milletleri de daima ayni yolda yürürneğe teşvik etmiş ve bu uğurda
büyük gayırıetler sari eylemiştir. İşte şim di bu siyasetin kısa bir tarihçesini yapacağız. Türkiyenn sulhun tarsini için 1923 den 1930 a kadar devam eden ve bu günde devam etmekte olan çalışmalarını ana hatları itibarile iki mümkün devreye ayıra biliri z.
1 -

Mazinin tasfiyesi devresi, ki, bu 1923 den 1930 a kadar

dav~m

etmiştir.

2-

İstikbalin tanzimi, ki 1930 dan 1940 a kadar on sene gibi kısa bir

zamanda büyük ve

esaslı

semereler

vermiştir.

L

(1923 -

1930)

Maziyi Tasfiye

Lozanda cer·eyan eden müzakereler çok çetin olmu ştu. İmparatorlu
yüz senelik ihmal, lakaydi, bilgisizlik ve bütün bunların neticesi
olan zaaf ve tezellül devrinde devletin başına yavaş yavaş yıkılan ve nihayet Mondros mütarekesi (30 'Teşrinievvel 1918) ile Osmanlı saltanatını
ve onunla beraber «Osmanlı sistemini» bir daha canlanmamak üzere
ağırlığı altında ezen iç ve dış arniller meyanında , yabancı devletlere kendilerini Osmanlı İmparatorluğunun vasisi addettiren zihniyet o kadarkökleşmişti ki bunu birden söküp atmak onlara adeta imkansız denilebilecek kadar güç geliyordu. Fakat Lozanda İsmet paşanın şahsında taşah
hus eden Türkiye son devirlerin kozmopolit Osrnanhlığı ile hiç alaıkası.
olmayan, türk milletinin en derin köklerinden hız ıve kuvvet alan yep
yeni bir alemdi. Türk baş rnurahhası bu hakikatı muhataplar ına anlatğun iki

-46malrta geçikme\cli. Her itibarla dünyanın diğer medeıni milletlerile müsavi
hak ve vazifeleıı deruhte eden bir Türkiyenin mevcudiyetini 24 Temmuz
1923 de kabul ve tasdik olundu. Bir Fransız muharririnin dediği gibi bir
bakımdan Lozan zaferi Türklük için isanbul fethinden daha müsait neticeler doğurmuştu . (İ. Pichon : Le portage du Proche - Orient, p. 245,
Paris 1938).
Türkiye bu suretle mddeniyet alemine hür ve müstakil bir unsur
olarak katılınca eliğer milletlerlc olan münasebetlerini normall~tı.rmaya
koyuldu. İlk is olarak Lozanda kararl~tırılan esasların tatbikine geçildi. 30 İkincikanun 1923 tarihli Tfu-k - Yunan muahedc anlaşması mucibince Türkiyedeki rumlarla, Yunanista·nki Türkler mubadele edilecekti.
İstanbul rumları ile Garbi Trakya müslümanları m ubadeleden istisına
edilmişti. Bu anlaşmanın tatbikinde bir çok güçlükler· çı kıyordu. Başka
bir zamanlda ve başka bir muhitte vahim neticelere götürebilecek olan
bu müşkül1er her iki hükfunetin sulhperv.e r gayretleri ile birıer birer hal
edildi. Anlaşmazlıklar zor kullanarak değil, fakat adalet yolu ile hal edildi. İlk defa Lahi beyınelmilel adalet divanına gidildi.

lrok hududumuz Lozanda kati bir neticeye bağlanamamış:tı. Bunun
halli Musulun mukadderatını tayin edecekti. Evvela müzakerelere 1924 ilk
baharında İstanbulda haliçte \deıvam edildi. Bir anlaşma elde edilemedi.
Mesele Milletler Cemiyeti konseyine havale olundu. Konseyin salahiyeti
üzerinde ·hasıl olan tereddüdün izalesi için yine Lahi Bey;nelmilel adalet
divanına gidildi.
Bütün bu meselelerin hallinde Türkiye cümhuriyeti hükfı.m€ti yalnız
sulhcu vasıtalara baş vurmuş, Beynelmilel sükCı.nu bozacak bir harekete
tevessül etmek istememiştir. Diğer taraftan yub.:rııda bazı misaller zikrettigimiz müteferrik işlerden ba şka un;ıumi siyasette Türkiye, komşuları
ile olan munasebetlerini evvela normanllaştırmağa, sonrada yakınlığı artı;rarak dostluk tesisine muvaffak olmuştur. Bu bakımdan komşu devletlerle olan münasebetlerim izin kısa bi:rı tahlilin i yapalım :

I. - Rusya ile :
Milli büklımetin Ankarada teessüsünden sonra ilk defa temasa geldiği devletlerden biri Sovyet Rusyndır. Hedefleri ayrı olmakla beraber

-
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bizim gibi· inki1ipçı olıan Sovyet ricali ve onların başında Lenin Tüxkiye ile a.nlaşmakta kendileri için büyük menfaatler olduğunu anlamakta
gecikmediler. Bir sene kadarı süren müzakerelerden sonra ha·r p sanrası
dünyasında yakın .şarkm en mühim hadisesi vukua geldi: 16 Mart 1921 da
Moskova muahedesi imza edildi. (1)
Bu vesika gerek iki memleket münasebetleri
mi dünya siyaseti

bakımından başlı başına

itibarla Moskova muahedesi üzerinde bir az
1-

bakımından

gerek umu-

bir ehemmiyeti hai:zdir. Blu
durmalıyız:

Sovyet Rusya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumetleri yek-

diğerlerini tanıymılar
tanınmamış

ve Rsuya, «Türkiye hükumet maliyesi canibinden

Türkiyeye ait hiç bir beynelmilel senedi

tanımamağı

kabul»

ediyor (madde 1).

2 haklarını

Her iki hükume

.şark

milletlerinin «hürriyet ve istildale olan

ve arzu ettikleri

şekli

hükumet ile idare olunmak salahiyetle-

rini resmen tasdik ve teyit ediyorlar (m<idde 4).

3 - Boğazların serbestliği esası üzerine tesbit edilecek nizarnı tayin
etmek üzere sahildar devletlerden mürkkep bir konferans toplamak hususunda. mutabakat hasıl oluyor. Ancak bu suretle tesbit edilecek statünun ~Türkiyenin hakimiyet mutlakasına ve Türkiye ile payıtahtı olan
İstanbul şehrinin emniyetine bir guna halel iras etmemesi şarttır» (madde 5).
4 - Çarlık Rusyası le Türkiye arasında aktedilmiş bulunan bilcümle mukavele ve muahedelel' kililiyen keenlemyekun addedilmiştir (maqde 6).

5 -

Rusya Kapitülasyonlarm ilgasını tanıyor (ma&l.e 7).

6 - İki hükumet yekdiğeri aleyhine çalışan teşekkül ve propagandalara kendi toprakları üzerinde yer vermemeği mütekabilen taahhüt ediyorlar (madde 8).
(1) Türkiye narnma rrruahedeyi o zamanki: İkti sat Vekili Yusuf Kemal Bey,
Maarif Vekili Rıza Nur Bey, Moskova büyük elçisi Ali Fuat Paşa imzalamışlardır.

-487 - Kafkas hudutları misakı millimide tesbit edilen şekilde çizilmiş
tir. Bir asır evvel elimizden çıkmı ş olan Iğdır tekrar bize gelmiştir. Türkiye Baturo limanını Rusyaya terketmiştir. Bu terk bilzim tarafımızdan
yapılmış bir fedakarlıktı. Yalnız bizde Batumu serbest liman olarak kullanabileceğiz (madde 1) .
Esas hatlarını yukarllda çizdiğimiz bu muahede ilc Rus ~ Türk münesebetleri çarlık devr·inde kayıt edilmemiş bir dostluk zihniyeti üzerine
tesis edildi. Bu ilk fakat çok esaslı adımdan sonra iki komşu memlekeıt
yekdiğerlerine karşı on beş sene mütekabil emniyet hisleri beslemişler
ve sulh yolunda müşterek hareketlerde bulunmu ~lardır. Türkiye bu vadicle çalışmaktan bu günde geri kalmamaktadır.
Moskova muahedesinden sonra Sovyet Rusya ile

imzaladığımız

mü-

him mukaıvelele:rlden b:ir·i 17 İlkkanun 1925 tarihli «Bitaraflık muahedenamesidir. Bu vesika Pariste Türkiye Hariciye Vekili Tevfik
ile, Sovyet Rusya Harciye Komiseri Jorji Çieçrin
tir.

Başlıca

1 -

hükümleri

şunlardır

arasında

Rüştü

imza

bey

edilmiş

:

İki devletten birine karşı bir üçüncü devlet tarafından bir «ha-

reketi askeriye de»

bulunduğu

takdirde

diğeri

bitaraf

kalacaktır

(madde

1).

2mayı

.Akitler yekdiğerine karşı her türlü tecavüz hareketinden kaçm-

taahhüt etmektedirler (madde 2).

3 - Üçüncü bir veya bir kaç devlet tarafından aktolunan ve akit devletlerden biri aleyhine müteveccih veya bahri tehdit eden ittifak veya siyasi mahiyetteki ihtilaflara diğeri iştirak etmeyecektir. Bu muahede üç
sene müddetle aktedilmişti. Sarahaten feshedilmediği takdirde kendiliğinden

bir sene daha temdit edilmiş sayılacaktı. Ayni tarihte imza edilen
cprotokolle yukanki muahede tesbit edilen esaslar haricinde dış müna~
sebetlerde her iki büklımetin tam serbestiler•ini muhafaza ettiklerini (1
No. lı Protokol), «siyasi mahiyet tabirine bilcümle mali ve iktisadi i tilmlann da dahil olduğunu beyan etmişler, (2 No. lı Protokol) ve iki hükümet arasında çıkan anlaşmazlıklardan alelade diplomatik yollarla h~l

-
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edilemeyenlerinin halli için müzakerelerde
lerdir. (3 No. lı Protokol).

bulunmayı

da taahhüt

etmiş

Moskova muahedesinin imzasından dört sene sonra başlamış bulunan dostluü ve iyi niyet esasına müstenit münasebetlerin yeni bir inıki
şafına şahit olmaktayız. Türkiye ve Rusya birbirlerine tecavüz etmeyecekleri başkaları tarafından yapılacak tecavüzler ve aleyhte kombinJozonlar karşısında bitaraflıklarıını muhafaza edecekler, ve kendi araların
da çıkacak anlaşma zlıkları müzakere yolu ile hal edecekler
1925 tarihli Paris dostluk ve bitaraflık muahedesi 17 İlkkanun 1929
tarihinde Anakrada imza olunan bir Protokol (1) ile iki sene mfuidetle
temdit edilmiştir.
Bu Protokolun ikinci maddesinde yeni bir hükümle karşılaşıyoruz.
Rusya, kendilerinin karadan ve denizden doğrudan doğruya

:Ti.ı)rkzye
komşu

olan memleketlerde gizli hiç bir taahhütleri olmaKlığını beyan ediyorla.r. Asıl mühim olan «akitlerden her biri diger tarafta iblağ etmeksizin işbu tarafın kara veya denizden doğrudan doğruya komşuluğunda bu 't
lunan devletlerle siyasi mukaveleler akdine matuf müzakerelere g:Wişme
meği ve bu kabil mukaveleleri ancak mevzuubahs tarafın muvafakatı ile
akt etmeği taahhüt» ediyorlar.
Bu temdit Protokolunun imzas ından bir kaç ay evvel (4 Mart 1929
da) Türkiye Rusya münasebetlerinde diğer bir dostluk ve yakınlık ni'şanesi buluyoruz. Pariste 27 Ağ ustos 1928 de «harbi hukuk harici aclıdeden))
bir Protokol imzalanmıştı. Bu umumiyetle (Briyan - Kelleğ» misakı narnı
ile tanınmaktadır. Bu misaka bir çok devletler iştirak ettiler ve bundan
böyle artık harbe «bir milli siyaset aleti olarak» ba ş vurmamayı taahhüt ettiler. Sovyet Rusya, Estonya, Lctonya, Polonya ve Romanya tarafından Moskovada imzalanan bi:v Protokol ile (9 Şubat 1929) Briyan-kelloğ misakını kendi aralannda dcrhal mcriyctc koymayı taahhüt etmişler
di. Bu Protokola Türkiye de 4 Mart 1929 tarihinde iştirak etmiştir.
(1) Bu protokol Ankara Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, Sovyet
Rusya Hariciyc Komiseri muavini Karahan ve Svyetıerin Ankara büyük elçisi
Süriç arasında imzalanmıştır.

-
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Dünya sulhunun sağlamlaştırılması yolunda iki memleket arasında
gün bir az daha inkişaf eden teşriki mesai, her an bir n~bze daha
artan dostluk münaseb€tler·i yeni yeni meyveler vermekte devam ediyordu. Garp devletleri cemiyeti akvam toplantılarında veya mütekabil görü.ş
me ve müzakerelerin;de silahları azaltına hususunda varılacak şeklıi~ü
heı-

araştırıp duruyorlar, fakat bir türlü bir netice elde edemiyorla.r·dı. İşte
tam bu esnada Tükiye ile Sovyet Rusıyanın Garp dovletlcrine misal teş
kil edecek bir karara vardıklarını örüyoruz. 7 Marıt ı93ı tarihi'llde Ankarada , Türkiye hariciye vekili Tevfik Rü ştü bey ile Rusya büyük elçisi
Süriç arasında «Kara denizde ba·h ri teslihatın tehdidi hakkında» bir Protokol imza ediliyor. Bu vesika aynen şu sözleri ihtiva e tm ekted ~ro:

«İki yüce taral ı 7 kanunuevvel Hl25 tarih li muahede ve ı 7 kanunu-

tarihli Protokolun ihtiva ettiği aslı prensipiere itina e1.:ierek,
sulh ·ve dostluk münasebetlerini1ı takviyesini emel edindiklerinden, mevcut her nevi teslihatın hak iki surette azaltılması devamlı
bir sulhun yegane sağlam zımani olduğuna kuvvetle kani bulundukların
dan ve umumi tahdidi teslihatın tahakkukunu istihdaf eden mesailerinde
bundan böyle dahi devam etmek hususundaki sa.r-sılmaz emellerini ızhar
evvel

ı929

aralarındaki

e tmek istediklerinden iki memleket arasında teminen tccssüs etmiş olan
karşılıklı itimadın yeni bir delilini ibra'z etmek üzere ı 7 kanunuevvel
1929 tarhli Protokolun ikinci maddesini aşağıda ki karşılıklı taahhüt ile
ikmal

etmeğe

karar

vennişlerdir.

cİki yüce akit tarafından her biri diğer akit t a.r.afı altı ay evvel ha-

berdar etmeksizin Karadenizde ıveya bitişik denizlerdeki harp donanmalarını takviye edecek her hangi b ir harp gemisini tezgaba koymayacak
veya böyle bir gemiyi ecnebi

tezgahıarına

mezkür denizlerde bulunan k endi har·p
artırınağa

sipariş

etmeyecek veyahut

donanmasının şimdiki

terkibini

dair olabilecek her hani bir tedbire tevessül eylemeyccektir. (1)

Bu yeni vesika da gösteriyor ki Türkiye sulhun tarsihi için hiç bir
fırsatı kaçırmamaktadır.

cak

şekilde

Her harıeketini beynelmilel camiaya faide.l i olasevk ve idare etmektedir. ı925 tarihli Paris muahed esi ve onu

(1) Sicilli

kavaın.in.

Cilt 7, sahife 387.

-
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temdit eden Protokol ile, 1931 tarihli tahdidi teslihat mukavelenamesi 30
İlkteşrin 1931 tarihinde Ankarada tanzim olunan diğer bir Protokol ile
mü.ddetlerinin bitamından itibaren be ş sene daha uzatılmı ştlJ1. (1) Nihayet 7 İkincite şrin 1933 tarihli bir anlaşma ile ad ı geçen muahede ve mukavele 7 İlünciteşrin 1945 tarihine k adar on sene daha temdit edilmiştir.
Sovyet Rusya ile aramızda a•ktedilmiş birinci derecede siyasi ehemmiyeti haiz an la şma ve muahedeler bunlardır. Bu ana kadar Rusya tararafından bu anlaşmala:rıın metnine ve ıuhuna aykırı bir harekettte bulunulduğuna dair hiç bir emınare mevcut değildir.
Türkiyeye gelince, o, büyük
nin tarihi anlarmda

başlayan

iyi

şimal komşusu

kom ş uluk

ve

ile

sıkı

kurtuluş

mücadelesi

dostluk münasebetle-

rille daima sadık kalmıştır. F ilhakika İngiltere ve Fransa ile yakın şark
ta sulhun

korunması maksadı

ile aktolunan son 1939

anlaşmalarında

da-

hi, Türkiye Sovyetlere kar:işı teveccüh edecek her hangi bir harekete girmernek hakını muhafaza ettiğini mülhak bir protokol ile kat'i surette ifade etmiş ve İngiltere ve Fransada bunu tasdik ve kabul e tmişlerdir.
Şu

halde Türk - Rus münasebetlerinde Türkiye tar. afından hiç bir
etmemekteyiz. Bilakis Türkiyenin verdiği söze ve
çizdiği esas siyaset hattına daima sadık kalı~dığının kat'i delillerine malik bulunmaktayız.

değişiklik müşahede

n.-

İran:

Şimal komşumuzdan sonra, şark komşumuza geeçlim : İran ile münasebetlerimiz esasen normal şartl ar içinde devam edegelmekte idi. Fakat Cümhuriyet hükumeti komşuları ilc norm aldan daha yakın ve daha
sıkı dostluk münasebetleri idame etmek arzusunda olduğundan bu birinci devrede (1923 - 1930) ilerde çok daha verimli neticeler tevlit edecek
olan siyasetin ilk semerelerini eld etmekte gccikmodi. Bunu bize 22 Ni(1) Bu protokol Türkiye narnma Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve TUrki-

yenin Moskova büyük elçisi H seyin
seri Litvinof ve büyük elçi Süriç
58, sahifc 566).

Ragıp

Bey, Rusya

ta raf ından

imza

namına

edi lmişti r.

ise Hariciye Korni(Sicilli kavanin, cilt

-
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san 1926 da Tahranda imza edilen <<Emniyet ve muhadenet muahedenamesi» göstermektedir (1). Filhakika mezkuT vesikanın başlangıç krısmın
da i!ki memleketin «asrı hazırın her iki millete tevcih etmekte olduğu
ihtiyacat ve mecburiyet alıkamma tebaiyetle mevcut olan dostluk ve
kardeşliklerini takviye lüzumu ııa kail olarak samimi münasebetlerinin
maddi servetini tesbit için» harekete

geçtiklc.ı:ıi lıcyan

edilmektedir.

Muahedenin birinci maddesinde Türkiye cümhuriycti ile İran devleti beyninde ve keza iki devletin tabalan arasında ihülli gayri kabil ve
samirniyet ve ebedi muhadenet cari olacaktır» denilmektedir. İkinci maddede üçüncü devletler tarafından Türkiye 1veya İrana karşı tevcih edilecek hasmane hareketı~ ve k om binozonlar karşısında diğerinin bitaraf
kalacağı, üçüncü maddede iki tarafın yokdi ğ erine hiç bir suretle tecavüz
etmeyeceklerini, diğer maddelerde de akit devletin bir birlerinin aleyhine olan her harclüe kendi arazileri üzerinde mani olacakları taahhüt
olunmaktadır. Diğe.P bir madde de iki devlet arasında çıkacak olan ihtilaflaırın

maddi

normal diplomasi yolu ile hal

şeraitini

edılcmediği

takdirde hususi müza-

tesbit için» harekete geçtikleri beyan odilmcktedü't.

Bumuahedenin imzasından iki sene sonra (15 Haziran 1928) Tahranda imzalanan bir Praotokol dostluk esasla rını enişletmiştir. Muhadenet
muahedesi ile yekdiğere karşı «ebcdi sulh» ve alıarın tecavüzü karşısın
da imzalanan bir Protokol dostluk esaslarını g c n iş l c tmi ş tir. Muhadenet
Protokolu bitaraflığı «Pasif» olmaktan çıkarıyor ve «Aktif , bir mahiyet
veriyor. Filbakika bu Protokol mucibince İran v eya Türkiye diğer bir
devlet veya devletler tarafından hasmane bir· harekete maruz kalırsa,
diğer

akit «Vaziyeti

ıslah İÇin

bÜtÜn kuvveti ile

sarfımesai» etmeği;

Ve

eğer

sarf edilen bütün gayretiere rağmen «harp emri vaki olurısa tarafini akidin kendi menafii asliyeleri ile mütenasip bir çarei hal bulmuş
olmak maksadile vaziyeti aralarında dostane hay1rhahane dikkatle muta-

laa eylemeği» taahhü ediyorlar.
(1) Bu vesikayı Türkiye narnma b üyük elçi Memduh Şevket Bey, İran namı
na ise Başvekil Mirza Mehmet Ali Han Furugi ile Hariciye Veziri vekili Mirza
Davut Müftahl imzalarnışlardır. (Sicilli kavanin, cilt 3, sahife ll , tasdik eden kanun No. sı 845).

-53 Türkiye ile İran coğrafi vaziyetleri itibarile iktisadi sahada da birbirarasında sıkı

lerine çok faideli olabilirlerdi. 1928 Protokolu iki memleket
bir iktisadi teşriki mesai tesis için d erhal faaliyete
etmektedir. (Madde 2).
Şark komşumuzla

tilen · esaslar dahilinde

olan münasebetlerimiz
inkişafa

mi kombinozonlara vanlmak
sımda

tetkik

III. -

etmiş

yuka rıda

ana

de beyaln

hatları

belir-

ve ikinci devrede dahi umu-

imk'ını hasıl olm uştw·

ki, bu

noktayı

o

kı

edeceğiz.

Irak:

Hudutlarımız
rımı'zı

devam

geçilece ğini

boyunca tetkikimize devam ederek,

şimdi

de nazarla-

cenuba çevirelim. Burada iki devlet buluyoruz: Biri elan Fransa

mandası altında yaşayan

Suriye,

diğeri

bidayette milletler cemiyeti ta-

rafından İngiliz mandasına tevdi edilmiş olan, fakat biLahare müstakil

bir devlet şeklini alan Irak. Bi z bu kısımda Türk dış siyasetinin 1923 den
1930 a kadar süren devresini gözden geçirdiğimiz için bu devrede İngiliz
manda s ı altında yaşayan

zaviyesinden mütalaa

Irak ile vaki

tcmaslarımızı,

bu manda

vakası

edeceğiz .

Biliyorısunuz ki umumi harpte İngilizler tarafından işgal ediLmiş bu-

lunan Irak milletler cemiyeti
miş,

tarafından (A) mandası sınıfına

idareside büyük Eritanyaya

verilmişti r .

dahil edil-

Biz bu vaziyeti Lozan mua-

hedesinde kabul ettik (madde 16). Yalnız Irak hududumu z Lozanda tesbit edilememiş rve bu cihetin halli atiye talik olunmuştu (madde 3, fık
ra 2).
Irak hududunun böyle muallakta bırakılınasına sebep (Musul meselesi) dir. Musulu İngilizler mütareke aktolunduktan sonra işgal etmişler
di. Yani büyük harp devam ettiği müddetçe Musulu elde edemeyen İn

gilizler mütarekenin kendilerine balı şettiği hakları yersiz olarıak kullanrurak (Mondros mütarekenamesinin 7 inci maddesi) Musulu askeri ~
gal altına aldılar (1).
(1) Yusuf Hikmet: Yeni Türkiye Devletinin harici siyaseti, 1934, sahile 149.

-54Tabii bizim nazanmızda hi çbir hukuki esasa istina t etmeyen bu .fili
vaziyeti k·a bul edemezdik Mesele üzerinde L ozan konferansı esnasında
uzun münakaşalar cercy an etti . Nihayet yalnız bu i~ için sulhun akdini
geciktirmenin doğru o lm aya c ağ ı mülahazası ile meselenin hallini iki hükumet arasında bilah are yapılacak müzakerelere bıırıakmaya razı olduk.
Bu doğrudan doğruya görü~nwleır dokuz ay zarfmda ~ir netice vermediği
takdirde vaziyet mi lll'tl cr ec·miyeti mecli si ne artıcdilccckb. İstanıouJdıa
haliçte toplanan konferan s matlup neticeye v;,ıramadığından mesclc milletler cemiyeti mecli sine arz o lundu. Meclisin salahiyeti h ususunda Tüıro
kiye ile İngiltere noktai n azariarı ayni de ği ldi. Türkiye meclisin ancak bir
tavassut rolü oynayabileceğini, İngilt ere ise onun veıreceği kararlarm kai't
mahiyette olacağını iddia ettiler. L ahi daimi adalet divanının istişaresi
mütalaası iste:nkti. O da m eclisin kat'i hüküm ifade eden bir karar velrıebi
lleceğini beyan etti. Fakat milllerler cemiyeti mi sa kı sarihti. Esasen bizim
heyeti murahhasamızda mezkur misakın 15 inci 'Ve 5 inci maddeleri hükümlerine dayanarak tarafların rı za ve muvafakatı olmadan alınacak kararın mahiyeti haiz bir hüküm ifade edemeyec eğini ile:rıi sürüyordu . Bu
sarih metinler karşısında Lahi adalet d~vıanının mütalaasına lüzum yoktu.

Heyeti murahhasamız bu açık vaziyet önünde m edisi terk etti. Yani verilen karara iştirak etmedi. Karar gıyabımızda verildi ve tü rk işgali altında olan yerleri Tüııkiyeye, İngiliz işga li alt ında olan yerleri Iraka bı
raktı.

HükUmetimiz bu

kararı tanımadı.

E sasen bizi böyle bir

kararı

kabul

etme ğe icbar edecek hi çbir taahhlldümüzde yoktu. Hasıl olan şu vaziyet
karşısında

seleyi

ne ya pabilirdik.

olduğu

gibi

Ba şlıca

bırakarak

üç yol

vardı

: 1 - Ha:r·p etmek; 2 - Me-

milletler cemiyeti meclisi

karanınıda

protes-

to etmek v e vaziyeti tanımadığımızı alenen ilan etmek; 3 - Emri vakii
kabul ederek memleketimizin bu cephesinde de sulhü esaslı olarak tesis
etme,k.
Memleketimizin uzun yıllar süren harplerden henüz çıkm ış olmamız,
kültürel v e iktis::ıdi inkiş::ıfımız için bütiin kom~ul:mmızlo. sulh ve sükun
içinde yaşama~·a olo.n :;;iddetli
man ki şa,rt'lar iç:inde lt'n salim

ihtiyacıını :: r,ii::
yoluıı

cinünde tutulu!·sa. o zaüçüncü !wl şe kli olduğunu tasdik
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e tmekte tereddüt edilemez. Büyük devlet
raslarnnı, ~; ıelev

m illi de olsalar,

aşarak

adamı

ona den ir ki, g ünün ihti-

isktikbali görebilir.

İşte arz ettiğim m ülahaza ile bizim için çok feyizli imkanların mebdeini teşkil etmiş olan İngiltere ile «iyi geçinme» siyaseti musu l meselesine nihayet ve:ren 5 Haziran 1926 tarihli Ankara m uah.edesi ile teessüs
etmiştir

(1) . Yine bu vesika ile Irak ile Türkiye arasındaki hudut kat'i
surette tesbit ve tayin olunuyor, hudutların emniyetini muhafaza için iki
hükumet taahhütte bulunuyor. Irak musul petrollarından alacağı aidatın
% 10 nu 25 sene müddetle Türkiyeye vermeği vait ve taahhüt ediyor. Bu
muahedenin, dostluk ve iyi komşuluk münasebetlerine taalluk eden ikinci faslı on sene müddetle a,ktolunmuştu (madde 17). Bu müddetin hitamındfa aynı fasıl 18 Temmuz 1936 tarihinde notalar tcatisi sureti ile ve
« İki memleket aJ'asında komşuluk münascbatını tanzim için yeni ve şu
mullü bi/rı itila.fnameınin akdine değin» iki sene sonra fesh edilebilmek
üzere ve ancak feshin ihbarından bir sene sonra hükümden kalmak üz-ere temdit edilmiştir. Irak bu tarihte müstakil bir devlet haline gelmiş
bulunduğundan

IV. -

temdit

yalnız

Türkiye ilc Irak arasmda

yapılmıştı.

(1).

Suriye :

Suriye ile olan münasebetlerimiz hemen Fransa - Türkiye münasebetleri zaviyesinden mütalaa etmek lazımdır. F.r.ansa daha mill'i mücadele deıv·am ederken bizimle (20 İlkteşrin 1921) tarihli Ankara itilafnamesi
ile anlaşmıştı. Bilahare Lozanda taati edilen «mek tupla rla Lozan muahedesinin bu anlaşma alıkamma halel getirmediği beyan olunmuştu.
Lozan muahede Türki ye - Suriye hududunu aynen 1921

anlaşma sın

da tesbit edilen şekilde kabul etmişti. Bina~nalcyh Suriye ile hassatan
aramızda bir anlaşmazlık vesilesi olacak mcselcmiz yoktu. İyi komşuluk
münasebetleri tesis ve idamc etmek için iki

tarafın

hüsnü niyet ile hare-

(1) Muahedcyi Türkiye nanuna Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, İngiltere namı
na büyük elçi Şarl Lindzey, Irak naanına Milli Müdafaa vekil veldli miralay Nuri
Sait imzalamışlarclır.
(1) Kanun No . sı 3162, tarih 28 Nisan 1937. (Sicilli kavanin, cilt 18, sah. 294) .
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iket etmesi kafi idi. Türkiye bu hususta azami gay~rıet sarfetmiştirr'.
tarafından ayni hükumctin ibzal edildi ğini söy lemeyeceğiz.

Suriyıe

Her ne kadar 1921 anlaşması ve Lozan muahedesi ile esaslı noktalar
tesbit edilmiş idise de, bu esaslı meseleler etrafında bi.r• takım tefıerruat
vardı ki bir an evvel tasfiye edilmeleri münasebatın selameti bakımından
ellzemdi. İşte bu maksatla yapılan müzakereler 3·0 Mayıs 1926 tarihli
.:muhadenet ve mün asebatı hasenei h em civari mukavelenamesi» ile nihayetlendi. (1)
Bu vesika ile
eyleyeceğini,

herı

iki hükumet

yekdiğerine karşı

bitarafane hareket

birbirlerine müteveccih tecavüzlere müsaaade

etmeyeceklerini taahhüt

ediyorlardı

ıve teşebbüs

(madde 1). Bu hükümden maksat

bilhassa Suriyeye iltica etmiş olan bir takım şüpheli anasırın Türk hudutlarının emniyet ve asayişine halel verecek hareketlere tevessül etmelerini teşvik etmemek, bilakis bunlara mani olmaktır. Suriye hududu çok
uzun ve vaziyeti dalayısile kontrolü güç olduğundan kaçakçılıkla mücadelede o nisbette müşkül oluyordu.
İki taraf aırasında zuhur edecek ihtilaflardan diplomasi yolu ile halli
mümkün olmayanların muhtelit bir komisyon vasıtası ile halledilmesi
~erpiş edilmiştir (madde 14). Mukavele beş sene müddetle aktolunmuştur.
Mukaveleye bağlı protokollarla (5 adet) hudut hattının kat'i surette tayin ve tesbiti, demiryollarının kullanılması, idaei mücrimin, çetelerin icrayı şeka1vetten meni, şümendüferle askeri nakliyatı meseleleri halledilmiştir.

Bu muahede ile Türkiye - Suriye münasebetleri de normal seyrine sokulmuş
nıek

ve mazi tasfiye

üzere münasip bir

edilmiş
fıratı

oluyordu. Ancak Hatay meselesi halledil-

beklemekte idi.

Görülüyorki gerek Rusya, gerek İran ve gerek Irak ve Suriyeye kaı·
şı

takip edilen siyaset hep ayni esas istikamette devam edip gitmektedir.

(1) İmzalayanlar: Türkiye nanuna Tevfik Rüştü Bey, Lübnan ve Suriye nahareket eden Fransa narnma bu memleketler~eki Fransız fevkalAde komiseri
M. de Jouvenel; mukavele Ankarada imzalanmıştır.

mına
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Şimdi bir az da Avrupa hudutlarımııldaki komşulanmızla olan münasebetler üzerinde duralım, burada iki devlet buluyoruz: Bulgaristan ve
Yunanistan.

Bulgaristan :

Bulgarisan ile ıyı geiçnmemiz, dost olmamız için bir çok sebepler
Evvela umumi harpte müttefi kidi. Arada bir silah arkadaşlığı vaır
dı. Saniyen her ne kadar Bulgaristan gayri memnunlar zümresine dahil
ise de Balkan devletleri için ciddi bir talepte bulunmadığı yegane memleket Türkiye idi. Filhakika Bulgarlar Yugoslavyadan, Romanyadan, Yunanisandan muhtelif taleplerde bulunuyor memnuniyetsizliğini her vesile ile izhar ediyordu. Bu vaziyet karşısında, Tü.r•kiyenin de Bulgaristandan bir istediği olmadığından, . en makul siyaset iki memleketin birbirine
yardım etmesi, destek vazifesi görmesi ıdi. Türk ricali bu vadide de hakiki menfaatı görmekte güçlük çekmediler. Türkiye tarafından Bulgarisıana karşı daima dürüst ve dost bi.rı siyaset takip edilmiştir. Bul garİst ana
gelince iç siyasetinin temevvüçleri dalayısile bazan mutrat unsurların az
çok nüfuz kazandığı hallerde dostluğa yakışmayacak tezahürat yapıldığı
görülmüştür. (1)
vaır•dı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında ilk siyasi muahede 18 Teşrinie·vvel
1925 tarihinde «muhadenet muahedenamesi» ve ona merbut bir «pıt'::>toikoh
ve «ikamet mukavelenamesi».
Muahedenin birinci ma!ddesi: «Türkiye cümhuriyeti ile Bulgaristan
Kraliyeti arasında gayri ka bil ihlal sulh -v·e samimi ve daimi muhadenet
caıri olacaktır.» İki devlet arasında hukuku düvel esaslarına göre münasebat tesis edileceği de ayrıca tasrih o lunmuştuır• (madde 2).
Ayni tarihli protokol akalliyet meselelerini, tabiyet

işlerini

ve tefer-

ruata müteallik diğer hususları tayin ve tesbit ediyordu. İkamek mukavelesi de iki taraf tabalarının yekdiğerinin memleketlerinde 'iikametleri şart
larını vaz'ı

ve tanzim ediyordu.

(1) F. de Gerando: La Turquie nouvelle (La politique etrangere, Le progres
interieur), Revue politique et parlementaire 10 mai- 10 juillet 1927.
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yak.laşma .adımından

dört sene kadar sonra, 6 Mart 1929 de Türk

Bulgar münasebetlerinin yeni bir
ye Vekili Tevfik
sı

Rüştü

ve orta elçisi Th. C. Pavrl off

ma,

a~

inkişafın1 müşahede

arasında

Anka.PClida

şu

birinci maddesi aynen

Haırici

«bitaraflık, uzlaş

ll). Bu yeni

hükmü ihtiva etmektedir :

Yükse kakıtle, Bulgaristan ilc Türkiye beyninde '18 Teşri

Madde 1 -

tarihi.ndıe

nievvel 1925

biır

imzalanı::mştır

tesviye ve hüküm muahedenra mesi"

vesilkanın

etmekteyiz.

bey ile, Bulgaristanrn Ankara fevkalade murahha-

münakit dostluk muahedenamesinin birinci madde-

sile taarruz edecek olan

siyıasi

ve iktisadi hiç bir ihti1afa

girmemeği

ta-

ahhüt ederler».
Yukaıııda

gürdük ki 1925

arasında

iki memleke

anlaşmasının

birinci maddesi mudbin.ce
olacakır.

gayri kabitli ihlal bir sulh cari

hedesinin birinci maddesi

yukarıki anlaşma

1929 mua-

hükmünün arneli olarak tat-

bik sahasına konmuştur. İkinci madde iki devletten birine karşı «mus- ·
lihaıne tavır

let

ve hareketlerine

tarafındaın

rağmen» diğer

tecavüz vaki olursa

üçüncü bir veya bili' kaç dev-

diğeri bitaraflığı

muhafaza. edecektir

diyor.
Bulgaristan ile Türkiye münasebetlerine gelince bunlar daima sulha
ve

d!ostluğa

sadlakat

esası

üzerine idame

ettlirıil'ecek

laf nonnal diplomasi yolu ile hal edilmezse
hüküm usuLlerine tabi

tutulacaktır

ve her hangi bir iti-

«uzlaşma,

huku tesviye veya

(madde 3). Bu hükümlerden maada

1929 muahedesi iki devlet münasebetlerini devletler hukukunun son teMıkkiyatıru teşkil eden ka:idelere istimaden tanzim 'eyleyen hüıkümlere
ııaslaımaktayız.

Her hangi bir

için usuller vaz
ayrıca

tasrih

olunmuştur

teşekkil

bir

anlaşmazhkların

ve bir üçüncü devlet
uzlaşma

sulh yolu ile hal ve tesviye edilmesi

Lahi daimi adalet

divanına gidileceği

(madde 6, 5lr0). Fakat böyle beynelmilel

lere müracaat etmeden önce
hasLarından

ihtilafın

edilmiş,icabında

tabasından

komisyonuna » hava1e

de

ınıerei

e vvela iki de-vlet murah-

olmak üzere üç

kişiden

mü-

o lunacağı kararlaıŞtırılmı ştır.

Bu muahede beş sene müddetle aktolunumştur. Müddetin biltamından
altı

ay evvel taraflarrdan biri tarafından feshi ihbar edilmediği takdirde
(1) Sicilli kavanin, cilt 5, sahife 613.
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setne daha meriyeti uzayacaktır ve bu usul ile iLinihaye temdit edilebilecektir (madde 29, fıkra ·2 rve 3).

Bu 1929 anlaşması İsmet İnönü ile Tevfik Riiştü Arasın Sofya ziyaretleri esnasında, 23 Eylul 1933 tarihli bir protokol (1) ilc 3 .ilkkanun 1933
itibatren cari olacak ıbeş senelik bir müddet için daha temdit edilmiştir .
Adı

geçen protokolun başlangıç kısmında şöyle bir ibare bulunmak: «İki memleketi birbirine bağlayan lategayyer dostluk rabıtalarım
bir kerre daha tebarüz ettirmek arzusu ile muhatassıs olarak» .... Bu iki
satırlık yazıdan çıkan mana 'büyüktür. Tür•kiye ile Bulgaristan arasında
menfaaıt birliğinden doğan yakınlık 1929 danberi azalmamış, bililis ço-

tadır

ğalmıştır.

Burada
etmeyeceğiz.

Bulgaristanın

Bunu

'B alkan antantı karşısındaki durumuna temas
ikinci kısmına ·bırakıyoruz.

izahatımızın

Yunanistan :

Türkiyenin

etrıaıfını

çeviren hudutlar

arıtasındaki

mazinin tasfiyesi ve yeni vaziyet ve zihniyetin

komşularımızia

yerleştirilmesi,

tersin edil-

mesi devresi olan 1923 - 1930 seneleri aras]ndaki safhada tesis edilen veya
kuvvetlendirilen dostluk bağlarının ne suretle inkişaf ettiğini vesikalara
istinaden tetkik ettik. Temas

etmediğimiz

bir tek memleket

kaldı

: Yu-

nanistan.
Hepiniz biliyorsunuz ki istiklal mücadelenizi, diğer .devletleDe adet
olan bu memlekete karşı yaptık. En ziyade yunanlılarla çarpı.ştık. Kanh ve çetiın çarpışmaların hatıraları henüz pek taze, yıkılan yutvlalların,
sönen ocakların harabeleri henüz meydanda idi. Bir asırdanberi devam
etlegelen kin ve gayiz son harplerle bill kat daha artmış bulunuyordu. Fakat mazi ne kadar acı olursa olsun nihayet dün olmuş, tarihe mal edilmiş
bir dervredir. Mamden ders almak elbetteki lazımdır. Ancak alınacaık ders
yalnız

menfi ellietten değil, ayni zamanda, belki de her şeyden evvel müsbet cepheden olmalıdır. Tarih ve ~ok taze tecrübeler bize ne gösteriyor:
(1) Düstur. Tertip: cilt 16, sahife 836.

-- 60 E len ve Türk milletler inin birbirieTi ilc çar•pışmaktan hiç bi,r
mayacaklarını, bilakis çok şey gaip eyleycceklerini ...

şey

kazana-

Bu hakikat böylece tebarüz ettirildiktcn sonra tutulacak bir tck yol
kalıyordu:

Mazinin üzerinden bir sünger geçirmek ve nazaid an istikbale
çevirmek. .. İstiklal ise iki millet yekıdiğerinin müttefiki ve yardımcısı olduğu takdirde çok parlak neticelerı vait etmektc idi.
Her zaman ve her vesile ile milletinin en yüksek
gi noktada ve hangi istikamette

olduğunu

menfaatlarının

han-

görmü~

olan türk cümhuriyetinin yüce hanisinin keskin nazariarı buradada yanılmaıdı , türk - yunan
münasebetlerinin ana hattını çizdi: Evvda tasfiye, sonra dostluk, daha
sonra ittifak, ve hatta kabil olursa daha ilerisi ....
prıogramı tahakkuk ettirmek malum olaın hissiyat
çok müşküldü. Fakat milletin sonsuz itimadım kaolan türkiye cümhuriyeti hükumetinin Lozand a en benarn diplo-

B u suretle çizilen
ve

hatıralar dalayısile

zanmış
matları

alt etmesini

başvekil

b€t en

el:betteki bu

aşağı

iki

bilmi ş

ve en çetin

müşkül işi

kişinin

.de

programları

tahakkuk

başaraıcaktı. Yalnız,

mevcudiyetini farz ettirir. Bu iki

ettirmiş

dostluk ve sohkişiden

birinin

ar zu ve iştiyakı ne kadar derin ve ateşli olun;a olsun diğeri ayni hisleri
beslemezse, soğuk durursa ateşli aşıkta nihayet bu vefasızlık karşısında
nevmit olur ve nazariarım başk_a taraflara çevirir. Fakat Türk - Elen yakınlığı mevzuubahs olurken böyLe bir endişeye mahal yoktu. Zira soğuk
luk ve vefasızlık yunanlı dostlarımızın hiç iltifat etmedikler•i bir vasıftır.
Bahusus, elen hükümetinin ba şında mösyö Venizolos'un bulunmasıda iyi
bir tesadüftü. Zira zeka ve ilirayetinden şüphe edilemeyecek olan bu siyaset adamı türk dostluğunun kendi memleketinin istikbali ve hayati için
en mübrem ve en esaslı bir şartı olduğunu ilk evvel idrak eden yunanlı
dır.

Hülasa Türk i le iyi geçinmekten ba şka çare olmadığım görende \'aken hararetli Türk düşmanlarının liderliğini eden zattll'.

tı ilıe

Lozandan sonra yunanlılarla tasfiye edilmesi icap eden en k a rışık
mesele mubadele meselesi idi. Burada bu mcsclenin teferruatına girmeyelİm. Fakat mubadele işlerinden çıkan bir çok dava ve ihtilaflar iki memleket arasındaki havayı bozuyordu. Nihayet bu mesele evvcla 1926 tarih-
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li Atina mukavelenamesile (1 İlkkan un), ve kat'i olarak ta 10 Haziran

1930 tarihinde Ankarada imzalanan bir mukavele ile hal edilmiştir (1).
Senellerce uzayup

, gitmiş

olan bu mesele iki memleket

arasında

böylece

hal ve tesviye edildikten sonra, siyasi münasebetlerin daha normal ve
salim bir nazarla gözden geçirilmesi
Nitekim
kopolusun

aynı

sene iiçnde

Ankarayı

başvekil

ziyaretleri

takip, umumi sulh için de
hadüs ,e decek

ihtilafları

re hal etmek emrindeki

imkanı hasıl olmuştur.

Verrizelos hariciye vekili MihaJa-

esnasında

yardım

«her hususa bir

ve Türkiye ile yunanistan

umumi hukuki düvelin en yüksek
azularını

'\'ıifak

ifade eylemek

«maksadı

siyaseti

arasında

esas larına

tagö-

ile bir muahe-

de ima edilmiştir (3() İlkteşrin 1930) (1) .
Bu muahede esas itibarilc diğer• mcm ~ekctlerle yapılmış olan dostluk
\e bitaraflık muahedelerinc benzemektedir. İki taraf yekdiğeri aleyhine
müteveccih, hiç bir kombinozona ve harekete iştirak etmeyeceklerini, diğerine bir tecavüz vaki olduğu takdirde bitaraf kalacaklarını ve kendi
aralarında zuhur• edecek ihtilafları da uzlaşma komisyonu veya beynelmilel adalet divanı vasıtasile hal ettirmeği taahhüt etmektedirler. Muahedeye bağlı, ayni tarihli bir protokol ile de lüzumsuz bir bahri tcslimat
yar~ının önüne geçmek için her yeni inşaat için birbirlerini altı ay ev~linden ha1
berdar etmeği kabul ve vaat eylemişlerdir .

Bu vesikalann ehemmiyeti bizzat metinlerinin
kümlerden ziyade iki memleketin
zarlarını

mamen

tamamen istikbale
erıi miş oldu ğ unu

(1) Bu makavclenin

artık

ihtiva

maziyi bir tarafa

çevirmiş olduklarını

ettiği

bırakarak

ve aradaki

buzların

hünata-

göstermesindedir.

başlangıç

kısmı şu

kaydı

ihtiva etmektedir : 4:Mütekabilen

Lozan ımuahedenamcsi ile derpiş edilen Türk ve Rum ahalinin mübadelesin e mütcallik mukavelenameler, bcyannamclcr, ihtil aflar ve diğer ukut ile bunların mcrbutatının tatbikından mütevcllit bilılmu:n mcsaili kat'i sw·ettc tesviye arzusu ile mütehalli olarak bu bapta bir mukavele akdinc karar vermişler » dir.
(Sicilli kavanin, cilt 6, sahife 721).
(1) Sicilli kavanin , cilt 7, sahife 14.
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Buraya kadar gözden
ki

geçirdiğimiz iş

temaslarımızın taırihçesinden

tünkomşuları

mak için de elinde olan bütün vasıtalarla çalışmaktadır. Görülüyor ki bu
gayretler yedi sene zarfında tam bir muvaffakiyetle neticelenmiştir. Yedi sene bir millet tarihi için çok kısa bir müddettir, bir gün kadar, bir
saat kadar kısadır. Türkiye bu devre iiçnde teker teker ve p.yrı ayrı bütün hem hudut devletlerıle pürüzlü meselelerini temizlemek, dürüst ve
iyi niyetli bir siyaset gütmek itibari ile .dünya sulhuna çok büyük hizmet-

te

bul-unmuştur.

Türkiye cümhuriyeii hükUmetlerinin bu siyaseti bübih?kken takdir ve şükranlarını celp edecek bir garanti arz
etmektedir. Filhakika yakın tarih tetkik olunursa elde edilen bu neticetün

cihanın

nin

hayranlıkla karşılanmamasına

manı

veya, hiç

ketleırle

mimiyet

değilse

kendisine

imkan bulunamaz. Hemen hepsi dli§besiernekte olan memle-

kaıırı antipaıti

bu kadar az bir zaman zarfında yeni bir hava, bir dostluk ve sahavası yaratmak cidden büyük maharetti.

Bu muvaffakiyetİn tesirleri ani ve geçici bir mahiyet arz etmiyordu.
Bilak.is bu ilk hazır lık devresimden sonra başlayan yeni devre dlaiha şu
mullü olacak ve daha geniş çevrede inkişaf edecektiı\
Şimdi artık

bu, ishkbalin

inşası

devresine girebiliriz.

n.
İstikbalin İnşası Devri
Yakın şark

ve balkanlar ve Akdeniz beyneimilei nizarnında bütün
ile münasebetlerini tanzim etmiş ve kendisine karşı ciddi bir
emel beslernemekle .b eraber kendiside, hiç bir dvlete karişı tecavüzkar
emmeler beslemeyen yegane devlet türkiye idi. Tü.rıkiye gerek coğrafi
vaziyeti, gerek cü.mhuriyet rejiminin teessüsünden itibaren vücuda getirdiği iç ve dış siyasi istikrar dalayısile dünyanın bu kısımda birleştirici
bir rol oynayabilecekti. Bu rol cazip olduğu kadar da güç idi. Zira türkiyeden mada diğer bütün yakın şark ve h:llkan devletleri birbill'lerine karşı kırğın , birbirlerinden muhtelif vesilelerle bir çok şeyler istemekte idikomşulan

-63ler. Fakaıt her ne olursa olsun dünyanın bu bölgesirlde sulhü kuvvetlendinnek, onun uzun zaman idamesini temin etmek beynelmilel topluluğun
tesanüdü fikrine inanmış bulunan türkiyenin hedefi idi. Türkiye, bütün
uzak veya yakın komşuları ile her türlü ihtilaflar•ı ve meseleleri sulh yolu
ile ve sulh lehine, dostluklar kazanarak hal etmekle, diğer devletlere çok
iyi bir misal teşkil etmişti. Hüsnü niyet esası olunca hal edilmeyecek ihtilaf, çaresi bulunmayacak müşkülat tasavvur olunamazdı. Bu itibarla
mevcut bazan zahiri, bazan esaslı anlaşmazlıklar önünde nevmidiye düş
meyerek çizilen yolda yürümek, açılan çığırı sonuna kadar takip etmek.
lazımdı.
ı

Balkan
Her

,şeyden

Antantı

önce, umumiyetle bi.r «barut

fıçısı»

addedilen balkan

devletlerini birbirlerine yakl~tırmctk, kendi arıalarındaki
ihtilafl.arı tesviye ederek, umumi bir cephe kurmak l'azımdı.
Bu hedefe

ul~ak

için

başlıca

y.ordu. Bunlardan biri türk -

iki haili ortadan

kaldırmak

bilcümle

ica.b edi-

~unan münaselbetlerinde'kıi. csoğukluık»

idi.

Gördük ki Venizolosun Ankara ziyaretinde imzalanan muahede ile }>uzlar bir nebze olsun kırılmıştı. İsmet paşanın Atineyi ziyareti esnasında
imzalanan «samimi

anlaşma misakı»

(pacte d'entende balkanigue)

(14 Eylul 1933) iki memleketi sıkı bir dostluk ile bi'l·ıbirine bağlamış
bulunuyıordu

(1). Bu misak aynen

şu

ibare ile

başlıyordu:

«Samimi teşriki mesai, anlaşıma ve dostluk siyasetlerine sadı:ka.n.e
merbut olan ve

tesiratı

gerek

beynelmilıel

ve gerek milli faaliyet sahala-

nnda mili}ahede kılınan bu politikanın devamlı surette inkişafını tem.ine
karar veren ....
Ve d iğer cih'etten briyyan - kelloğ misakı mefhumundan ve diğer
imza etmiş bulundukları beynelmilel seneHerden mülhem bulunan ve
(1) Bu misakı Türkiye narnma İsmet Paşa ile Tevfik Rüştü Bey, Yunanistan
narnma Çaldaris ile Maksimus imzalamışlardır. (Sicilli kavanin, cilt 10 safihe fS5).
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sulh gayesine merbutiyetleri yeni bir delilini göstermek isteyen türkiye
ve yunanistan :
Bir misak

akıdine

karar vermi9lerdir.

Misakın

birinci maddesi Türkiye ve Yunanistanın müşterek hudutla~
tecavüzden masuniyetini iki devletin mütekabilen tekeffül ettiğini
tesbit ediyor. İkinci maddede beynelmilel meselelerde yekdiğeri ile isti.şarede bulunmayı taahhüt ediya.rlar; üçüncü maddede beynelmilel içtimalarda iki devletten birinin murahhasının her iki devleti d e temsil edeceğini kararlaştırıyorlar. Dördüncü madde ise misakın on sene müddetle
akt olunduğunu ve müddetin hitamından bir sene evvel taraflardan biri
tara.rfından fesh edilmediği takdirde daha on sene meriyette kalacağın ı tesbit
e\diyorları. Görülüyorki türk - yunan münasebetleri azami derecede samimileşmiş, iki devıleti birbirinden ayıran hi çbir mcsele kalmamış, bilakis
her ikisinin menfaatları çok sıkı bir surette birbirine kaynaşmıştır. Binaenaleyh ,artık her hangi müstakbel ve daha umumi bir kombinozon için
türk - yunan beraberliği mühim bir· amil olacaktır.
rının

Diğer

Bal!ka.n devletlerinden Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya

arasında ~ütekabilen
ğildi.

•

hal edilmeyecek kadar derin ihtilaflar mevcut de-

Bu devletlerin birbirlerine

yaklaşmasından

büyük faideler ummak

icap ediyordu.
Ancak iki Balkan devletinin vaziyetleri çok hususi bir mahiyete a.rız
ediywdu. Evvela Arnavutluk lafzan müstakil olmakla beraber, daha o za~
memnun olmayan Bulgarla.r komşularının hepsinden az çoık bir şeyler istilunuyordu. Bu itibarla Arnavutluğun balkanlı devletler arasındaki an1tanıta dahil edilmesi doğru olamazdı.
Bulgaristan ise malum olduğu üzere harbı umumiden mağlup çıkan
zümresine dahil bulunuyordu. Neuilly muahedesi ahkfunınklan
emnun olmayan Bulgarlar komşularının hepsinden az çok bir .şeyler isti1YOrdu. Bu taleplerin en ehemmiyetlisi Ranmanyaya karşı Dobruca mese)lesi, Yugoslavyaya karşı Makidonya meselesi, Yunanistana karşı da Eğe
ldenizinde mahreç meselesi idi. Bazı aşırı nasyonalist bulgar muhitlerinde
flra sıra tül"kiyeye karşı da nahuş sedalar çıkarılmakta idi. Edi.rİıeyi iste-

rf(].evletlerı

- 65 riz, İstanbula gideriz .. fal an gi b~ .. Fakat bu türlü taleplerıleı biz cidldi bir
mahiyeti olabileceğini tahmin etmeyoruz. Altı milyonluk Bulgaristan yirmi milyonluk Türkiyeden arazi talep etmesi en ciddi siyasileri b ile güldürmeken başka bir tesir yapamaz. Hü1asa Bulgarisanın bu aleplerıi ni
min etmek imkam o gün için mevcut deği l di. Bulgar hükümetleri ise bu
istek lerinden bir türlü sal'f ı nazar edemiyorlardı. Şu halde ya balkan birliğini tahakkuk ettirmck için bulgaristan ile Arn a vutluğu dı ş arıda bırak
m ak, ya.hutta bu iki devle:t4. veya sadece bulgaristanı ikna edinceye kadar
işi

geciktirmek

lazım

egliyordu.

TiWkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yun anistan il'k fikri 1930 senesinde ortaya atılmış bulunan (Balkan antantı)nın tahakkukunu daha fazla
geciktirmek istC<dilcr·. Zira bu dört memleket efkan umumiyesi 1930
danberi devam eden müşterek çalışmalar s:!ycsinde balkan h udut larını
garanti eden bir pakt fikrini iy ice benimsemiş bu lu nuyprpu. Şu halde diğer bir balkan devletlerinin bilahare iştiraklapı imkanını derpiş ederek
bidiği şimdiden meydana getirm ek en muvafık sureti hal olacaktı. İşte
bu mülahazalarla daha fazla beklemeksizin 9 Şubat 1934 ta.rihinıd.e, Atinada, dört balkan devleti harciye nazırıarı (1) arasmda (balkan anlaşma
mi sakı) (Pacte d'entente balkanique) imza edi]di.
Tü:dtiye, R omanya, Yunanistan ,_ Yugoslavıya «balkanlarda sulhun
etmek için, «mevcut ahdi taahhütlere ria-

kuvvetleştirıilmesine yar dım »

yeti ve balkanlarda halen müessis a-razi nizarnının muhafazasını temine
katiyetle karar vermiş , olduklarından bu paktı imza etmişlerdir.
Bu

misakın ,

bilhassa bu son günlerde

kazandığı

hususi ehemmiyet

dolayısile, esasen pek uzuri olmayan maddelerini aynen zikir edelim :

Madde 1 - Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya bütün kendi balkan hudutlarının emniyetini mütekaıbilen tekeffül ederler.
Madde 2 -

Yüksek akitler, bu itilafnamede tayin edilmi ş olan men-

faatle.rıini ihlal edebileek ihtimaller karşısında alınacak tedbirler hakkın

da lbirıbiri ile gerüşmeği taahhüt ederler. Onlar 'b u miookı iimzalama:mış
olan her iki bir balkan memleketine karşı birbirine evvelden haber ver(1) Tevfik Rüştü, Maksi mus, Yevtiç, Titulesku.

-66 rneksizin siyasi

hiıç

bir harekette

fakatı olmaksızın diğ~·

bir veeibe

altına girmemeği

Madde 3 -

bulunmamağı

ve

diğer

akitlerin muva-

her hangi bir balkan memleketine

karşı

siyasi hiç

taahhüt eylerler.

Bu itilafname bütün akit devletlerce

imzatanır

meriyete

girecek ve mümkün oldu ğ u kadar çabuk tasdik edilecektir. İtilafname, iltihakı

akitler

tarafından

müsait bir tetkike mevzu

teşkil

edecek olan

he.ı:ı

balkan meml-eketine aıçı.ık bulunacak ve işbu iltihak keyfiyeti, diğer imza
:sahibi memleketlerin muvafakatıarını bildirmeleri ile beraber hüküm ifade edecektir. (1).
Balkan

antantı misakının mütalaasından anlaşılacağı

dahil devletler

yekdiğerlerinin

fül etmektedirler. Bu vesika

«balkan

tü.ııkiyenin

seti yolunda yeni bir merhale kat

hudutlarının

takip e tmekte

ediLdiğinin

olduğu

sulh siya-

delilidir. Türkiyenin gayesi

bütün balkan devletlerini içine alacak bir birlik
ma kiçin 1934 sena3inden beri hiç bir

ceçhile antanta

emniyetini» tekef-

yaratmaktır.

fırsatı kaçırmamakta,

Hedefe

vaır

azami gayret

.göstermektedir.

z
Sadahat

Paktı

Türkiye Avrupa ile Asya arasında coğrafiyanın kendisine verdiği
köprü vaziyetini beynelmilel mü:nasebetlerinde nazar itilbare almak mecburr.iıyeti-ndedir. Onun vazifesi şark ve garp medeniyetlerinin temas sahası
olmak, bu iki alem arasındaki rabıtaları çoğaı.tmak, bütün insanlar için
ayni medeniyet seviyesini yaratmak isteyen insanlık idealına hizmet etmektir. Cümhuriyet trejiminin on yedi senelik dış siyaseti tür!k idarecilerinin rinin bu rolü gayet vuzuhla anlamış ve tatbika koyulmuş bulunduğunu göStermektedir. Medeniyet ancak sulh ıve sükun içinde terakki edebilir. Her türlü medeni
bil emniyeti tesis

yakılaşmayı

etmeıkı

mümkün

kılmak

icap eder. Bunun için ise

için evvela
devamlı

~üteıka

sulh

şarttır.

Türkiye kendi etrafında bir birine yaklaşmış, birbiri ile her sahada s-ıkı
(1) Sicilli kavanln, cilt 10, 48.

el

birliği etmiş

milletler

derecede hizmet
paktı

Balkan

camiası nı

yaratmaya

çalışınakla

bu ideala azami

etmiştir.

ayni

y·oıda atılmış

Nazarlarımızı şarka çevirdiğimiz

luk görmekeyiz:
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Sadaıbaıt

bir

adım, katedilmiş

bir merhaledir.

zaman orada da buna benzer bir toplu-

devletleri.

Stadahat itilafı Türkiye, Jnak, İran ve Efganistan arasında 8 Temmuz
193'7 tarihinde Tahranda Sa'daba t sa rayında imza edilmiştir (1). Bu mua•
hedıenin başlangıç kısmında böyle bir anlaşma ile vanlmak istenilen hedefin ne olduğu şöyle ifade edilmektedir: «Ellerinde olan bütün •vasıta
larla aralarındaki dostluk. ve iyi anlaşma münasebetlerinin idamesine hadıim olmak» arzusu, «yakın şaJ,kta sulh ve emniyeti temin ve .'bu suretle
umumi sulha

yardım m.aksa<:lı».

tahakkuk ettirmek için ise bir birlerinin dahili işlerine
birbirleri aleyhinde ve hiç bir harekette bulunmamayı, baş
kaları ta.rafından içlerıinden b irine karşı yapılacak tecavüzlere iştirak etmemeyi, biiibideri ile istişarede bulunmayı, kendi aralanndaki her türlü
ihtilafları müslihane vasıtalarla hal etmeği beş sene müddetle taahhüt
Bu

arzuları

karı ş mamayı,

ediyorlar.
Fesh

be

şsene

:kıeyfiyeti altı ay evvelden haber verilmediği
müddetle temdit edilmiş sayılacakt:ı.r··

takdıi.rde

yeniden

Bu muahedenin ikinci maddesinde •yüksek akit taraflar müşterek
masuniyetine sureti katiyede ria'Yet etmeği taahhüt ederler
demektir. Bu taahhüt ancak her biri tarafından kendisi hesaıbına yapıl
mak)taidır . Yani Sadabat anlaşmasına dahil oİmayan bir devl.et tarafından
yapılacak tecavüz karşısında b ir garanti yoktur.
hudutlarının

Bu muahedenin bir hususiyeti de tecavüz
gileri olduğunu teker teker sayma~ı d ır.
Tür'kiye
tanırimind.e

sırasile

sayabildiğimiz

amil olmakla hem kendi

sayılacak

anlaşmaları

hareketlerin han-

imzalamak ve

hudutlarının

bunların

emniyetini tesis

(1) Türkiye narnma Tevfik Rüşti.l , İran narnın Enayetullah
Faiz Mehmet Han, Irak Doktor Naji El Asili .

etmiş

Samiyi,· Efgan

-68hem de balkanlarda v.e yakın şarkta sulhun kuvvetle birleşmesine hadim olmuştur. Filhakika türkiyenin yo.r,ulmak bilmez ve programlı siyaseti sayefinde elde edilen bu netice, vücuda getirilen bu kombinozon bizbalkanlı

zat

veya

şark

vüz etmelerine imkan
sinde

geniş

bwakmamıştır.

daır

diğerlerine

teca-

Bu siyaset milletler cemiyeti sine-

mikyasta tahakkuk ettirilmek istenilen

sulh sisteminin daha
kün

memleketlerinden ve hiç birinin

bir çevredie muvaffakiyete

müşterek

emniyet ve

eriştirilmesini

müm-

kılmlıştır.

BOGAZLAR
Türkiyenin sulhun muhafaza ve idamesi
den

geçirilirıken boğazlar

yorsunuz ki Lozanda

bo ğazlar

olduğu

ret gemileri için

uğ.runldaki

meselesine temas etmemek

gayri askeri bir hale_if rağ

gib harp serbesti rejimi tesis

1923 senesinden beri dünya

nizarnında

epiyi

gayretleri göZ>-

imkansı zd ır.
edilmi~

olunmuştu.

değişiklikler

vuku

Bili-

ve ticaFakat

bulmuştu.

BbğazlaıPın seribestisi milletleır oorniyetine daıhil büyük ~vletler tarafından

garanti

edilmişti.

Bunlardan Japonya milletler cemiyetinden

çık

mış bulunuyordu. İtalya'da keza Habeşistan hadisesi üzerine cemiyeti terk

etti. Almanya'da Nasyonal - Sosyalizim rejimi teessüs edince cemiyetten
çekild'i. Bu vaziyet dahilinde
vasıtasile

l:Jioğazların serıbest

temin edilemezdi. Türkiyenin cemiyeti ve bizzat

tisi tehlikede idi. Böyl-e bir durumda türkiye
tan tecrit
İş te

edilmiş

olarak

bırakılınasına

boğazların

serbes-

boğazla.rı romtakasının

silah-

elbetteki müsaade edemezdi.

bu mülahazalarla türkiye boğazlar mukavelesini imzalamış olan

devletlerle dostane müzakerelere
kını

rejimi milletler cemiyeti

girişti.

Türkiye

hakkında

emin ve hak-

almak için azami hüsnü niyetle melufdu. Devletler onun 'bu dürüst

hareketini

takdirı

ve

gıpta

ile

karşıladıklarını

gizlemediler.

Boğazların

ye

ni vaziyet ve şartlara uygun rejimini tesbit ve tayin için Montröde toplanan konferans 20 Temmuz 1936 tarihli
zaladılar .

(Boğazlar

mukavelcnamesini) im-

-69Bu

anlaşma

mucibince türkiyenin emniyetini tehdit eder bir hal

boğazl'ar ınıntakasının silahsızlığına

olan

ğazla.n

'ticaret
besti

ifrağ

derhal asker·i vaziyete
emileıri

nihayet

tünk~ye

Ve

bo-

b~ladı. Boğazlarda

ederek tahkime

için iki rejimde de, harp ve sulh

tanıtmıştır.

ıveri ldi.

almış

zamanlarında

tam bir ser-

AniCak türkiye ile harp halLnde olan devletler gemileri

bu serbestiden istifade edemez. Harp gemileri için sulh

zamanında ka.ııa

denizde sahildar olan devletlerin emniyetleri göz önünde tutularak

mik~

haı-pte olduğu

veya

tar, tonilato, ve müddet temditleri kondu. Türkiye
kerldisini

yakın

milerinin

geçişi türık!iyenin takdiı·ne kalmı ştır.

Akdeniz

bir harp tehdidi

karşısında acidettiği

takdirde harp ge-

Nizarnı:

Türkiye müstesna

coğrafi

mevkii

dolayısile,

ayni zamanda Akdenizin

Statükosu ile de alakadardır. Akdeniz ise bir çok İmpaıratorlukların ibelll
başlı eçiıt

yolu

olduğundan

rniyeti haiz bir rol

dünya siyasetinde daima birinci derecede ehem-

oynamıştır.

ve temayülleri siyaset ibresinin
yük bir amil olur.

Halı hazırda

mesi ve etmemesi

dalayısile

bakımdan tüııkiyenin

Bu
şu

veya bu taraf lehine

devam elden

muhafazası

veya bir

nun sulh yolu ile

değişiklik

yakıın şarkta

iştiırak

büet-

değişelbilir.

ve akdenizde Statüko-

yapmak zaruri

ıvuku bulması taraftarı olmuştur.

aynamasında

türkiyenin

harbin neticesi külliyen

Türkiye ötedenberi balkanlarda,
nun

haııbe

siyasi faaliyeti

olduğu

takdirde bu-

Bu sebepten

haııbin

Ak-

deniz havza.s ma sirayetine mani olma'k üzere Lngiltere ve Fransa He ittifak
akdetmi ştlir.

Bu ittifak temamen tedafii mahiyettedir.

ne tecavüz vaki

olmadıktan

Akıt

devletler biri-

mükellefiyet tevlit etmeyecek1tir.

:.
Bir
geniş

konfer•anın

mevzuun

nisbeten dar çevresine

şu kısa

mez gayretlerindn

sığdırmaya çalıştığımız

bu çok

tetkiki türkiyenin sulh yolundaki yocuLmak bil-

beşeriyet

için ne büyük faideh:!r temin

ettiğini

bugün

70müşahede

etmekteyiz. Bu vakanın yarının tarihçisi tarafından büyük bir
takdir ve tebcil ile kayıt ve yad edileceğinde şüphemiz yoktU!!'. Türkiye
cümhuriyeti dev1etiruin büyük görücüsü tarafından bi.ıı veeize ile üade
edilen türk ihaxici siyaseti, esas isiikametinden 17 senedir bir santim dahi
inhiraf etmernıiştir :
Yurdda sulh, cihanda sulh.
işte ılıütün milletleri refaha, saaıdete daha ileri medeniyet çağıarına

götürecek
düstu.ıı.

ıve

bizi de

«muasır

medeniyet seviyesinin üstüne

çıkarıack»

