
zmirliler art›k gurur içindeydiler.
Her gün gelip geçtikleri Konak

Meydan›’nda, Hükümet Kona¤›’nda
iflte art›k ay y›ld›zl› Türk bayra¤›
gururla dalgalan›yordu.
Oysa ayn› yerde daha düne
kadar dal-galanan Yunan
bayra¤›n› gören yüzler,
utançla yere bak›yorlard›.
Çoktand›r bekledikleri
süvarilerin altlar›ndaki
atlar›n nallar›ndan, flu
meydan› kaplayan kesme
tafllara çarpt›kça ç›kan k›v›l-
c›mlar nas›l güzel günleri
mufltulam›flt›, nas›l!

Art›k denizin mavi
dalgalar› Kordonboyu’na

do¤ru çok daha coflkulu çarp›yordu.
Ve kentin çokça zamand›r semalar›n›
kaplayan hüzün bulutlar› o sihirli elin,
Yunan bayra¤›n› gönderden indirip
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yerine ay y›ld›zl› Türk bayra¤›n› çek-
mesiyle birlikte bir anda da¤›l›ver-
miflti. fiimdi hüzünlü ve ac› dolu
türkülerin ve a¤›tlar›n yerini coflkulu
marfllar alm›flt›:

‹zmir’in da¤lar›nda çiçekler açar,
Alt›n gümüfl orda s›rmalar saçar.
Bozulmufl Yunan, yel

gibi kaçar, 
Yafla Mustafa Kemal

Pafla, yafla!
Mustafa Kemal Pafla

ad› her gönülde büyük
coflkular yarat›yor, gurur-
lar› flahland›r›yordu. O 10
Eylül 1922 günü Nif’ten
(Kemalpafla) Halkap›na-
r’a do¤ru arabas›yla hare-
ket etti¤inde, çok yerde
coflkulu gösterilerle karfl›-
lanm›flt›. Mustafa Kemal
Pafla’n›n ad› ba¤›ms›z bir
yurt ve özgür bir birey kavram›yla
kaynaflan sihirli bir anlam tafl›yordu.

radan üç gün geçti. Eylül 1922
günü kentte büyük bir yang›n

bafllad›. Yang›n Basmane’den Frenk
Mahallesi’nin bütününü kapsayacak
biçimde h›zla yay›ld›. Üç gün sonra
yang›n h›z›n› almaya bafllad›¤›nda,

kentin hayalete dönüflmüfl karanl›k
yüzü belirmeye bafllad›. Art›k her
tarafta y›k›nt›lar vard›. Ortal›k yang›n-
dan arta kalan moloz y›¤›nlar›yla
doluydu. Bu y›k›nt›lar aras›ndan kimi
ya¤mac› tipler para ve baflka de¤erli
eflyalar ar›yorlard›. Bunlar›n ço¤unun

kim oldu¤u bile belli
de¤ildi. Kentten Türk
süvarilerin önü s›ra Rum
Orto-doks nüfus göç
edince, iç bölgelerin
yan›p y›k›lan yerlerin
yoksul insanlar› sefil bir
halde ‹zmir’e do¤ru
akm›fllard›.

Onca gurura, cofl-
kuya ve sevince karfl›,
iflte sonuçta kentin içine
düfltü¤ü a¤›r görüntü
böyleydi. Kald› ki bu
görüntü, asl›nda büyük

bir foto¤raf›n yaln›zca bir parças›yd›.
Yunan askerinin çeklifli s›ras›nda pek
çok önemli yer yak›l›p y›k›lm›flt›. Ülke
yoksuldu. Türkiye’den Rum-Ortodoks
kitlenin göç etmesiyle, ülkenin kimi
zanaat kollar›nda en hünerli kiflileri
gitmifllerdi. Pek çok mesleki alanda
önemli boflluklar ortaya ç›km›flt›.
Örne¤in terzi, kundurac›, araba
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tamircisi, yap› ustas›, berber, tenekeci,
peynirci gibi meslekten kiflileri bul-
mak büyük bir sorundu. Ülkenin
tüccar s›n›f› kopup gitmifl, ortaya ç›kan
nüfus bofllu¤u zaten s›n›rl› olan üreti-
min boyutlar›n› en alt düzeye çekmiflti.

Ülkede büyük bir ekonomik
boflluk yaflan›yordu. Üstelik ayn› anda
Lozan’da Bar›fl görüflmeleri yap›l›yor
ve kapitülasyonlar› kald›rma u¤rafl›
veren Türkler ’in nas›l bir ekonomik
model izleyecekleri merak ediliyordu.
Türkiye’nin bat› dünyas›ndan kopup,
sosyalist bir ekonomik ve siyasi düze-
ne yönelebilece¤i kuflkular› yaflan-
maktayd›.

fiimdi kimileri ç›k›p, ülkenin en
çok yan›p y›k›lm›fl bir köflesinde bir
ekonomi kongresinin toplanmas›n›
önermekteydiler. Gazi Mustafa Kemal
Pafla’n›n yan› s›ra özellikle iki kifli
daha bu konuda çok hevesliydi. Biri
Kaz›m Karabekir Pafla, öteki de o
tarihlerde ‹ktisat Vekili olan Mahmut
Esat Bey (Bozkurt)…

ekâlâ, ülkenin ekonomik kaynak-
lar› kapsaml› raporlarla ortaya

konulur, imkânlar belirlenir; bu
potansiyel belli olun-
ca da ekonomik he-
defler saptanabilirdi.
Böylece Türkiye,
küllerinden yeniden
do¤aca¤› bir müca-
deleye gidece¤ine
göre, bu veriler onun
yolunu çizmede son
derece önemli katk›-
lar sunabilirdi.

Mustafa Kemal
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Pafla, ‹zmir’de bir iktisat kongresi
toplanmas›na uygun bulunca bunun
gerekli çal›flmalar›n› yapmak için
‹ktisat Vekili Mahmut Esat Bey’i
görevlendirdi. Esat Bey ‹zmir’de
kongrenin haz›rl›¤› için büyük bir
çaba gösterdi. Kongrenin baflkanl›¤›na
Kâz›m Karabekir Pafla getirildi.
Ayr›ca bir de Kongre heyeti oluflturul-
mufltu. Kongre’nin yeri ‹zmir’de
Alsancak’ta bulunan tarihi bir hand›.
Han bafltan afla¤› gözden geçirildi, her
taraf› ipek Türk hal›lar›yla donat›ld›.
Her tarafta Türkiye’de üretilen ürünler
için küçük sergiler aç›ld›.

fiubat 1923 günü ‹zmir’de
bambaflka bir heyecan vard›.

Gazi Mustafa Kemal Pafla annesinin
ölümünden sonra ilk kez ‹zmir’e geli-
yordu. Annesinin mezar›n›n bafl›nda
dualar okuduktan sonra Pafla, aç›lacak
kongrenin haz›rl›klar›n› gözden geçir-
mifl, çal›flmalara nezaret etmiflti. Kon-
gre baflkanl›¤›na Kaz›m Karabekir
Pafla seçilmiflti. ‹ktisat Vekili Mahmut
Esat Bozkurt, kongrenin aç›l›fl› s›ras›n-
da Anadolu Ajans›’na flu aç›klamay›
yapt›:  “Bu kongreyi millet ve memle-

ketimizin yetenek ve
ekonomik ihtiyaçlar›n›
elbirli¤i ile araflt›rarak
ona göre bir yöntem
belirlemek ve ayn›
zamanda ülkemizin
çeflitli ve flimdiye kadar
birbirine yabanc› kal-
m›fl olan iktisat kesim-
lerini birbiri ile tan›fl-
t›rmay› sa¤lamak için
toplanm›flt›r.”
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Ayn› gün kongre
baflkanl›k divan›n›n yerini
almas›ndan sonra, Gazi
Mustafa Kemal Pafla’n›n
belleklere kaz›nan ve
hemen hiç unutulmaya-
cak konuflmas›yla bafllad›.
Alk›fllarla kürsüde yerini
alan Gazi Pafla flunlar›
söylüyordu:

“Yeni Türkiye’yi
lay›k oldu¤u sa¤lam bir
düzeye ulaflt›rmak için, kesinlikle
ekonomimizi birinci derecede önem
vermek zorunday›z.”

Gazi tarihten örnek vererek,
fütuhat peflinden koflan
koskoca bir ulusun eko-
nomiden uzak kalarak
ne büyük bedeller verdi-
¤ini anlatt›. 

Sonradan çal›flma
kollar halinde sürdü. Ül-
kenin de¤iflik yerlerin-
den elen çok say›da
uzman, haz›rlad›klar›
raporlar› bu toplant›larda sunuyorlard›.
Raporlar üzerine tart›flmalar yap›l›yor,
sorunlar irdeleniyordu. Kredi, kaynak,
nakliye, üretim, vergi; ba¤c›l›k,
üzümcülük, bal›kç›l›k, kömür üretimi,
madenler gibi say›s›z konu ele al›narak
tart›fl›ld›.

Var›lan ortak kan› fluydu: Türkiye
kendi ulusal ekonomisini kurmal›,
kapitülasyon sarmal›ndan s›yr›lmal›y-
d›. Hammadde üretimine a¤›rl›k ver-
meli ve üretilen hammadde sanayide
kullan›labilmeliydi. Devlet ekonomik
yat›r›mlar yapmal› ve yat›r›mlarda
öncü olmal›yd›. Yabanc› sermaye

karfl›t› olunmad›¤› ortaya
konmal›yd›. Ancak bu-
nun da bir koflulu olma-
l›yd›: O da yabanc›
sermayenin ülkedeki
yat›r›m düzeyi, ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye
düflürecek boyuta ulafl-
mamal›yd›. 
    Birinci Türkiye ‹ktisat
Kongresi’nde ulus, eko-
nomik sorunlar›n çözü-

münde ulusal bir birlik ortaya koy-
maktayd›. O, o ana dek ulusal konu-
larda oldu¤u gibi, ekonomik konular-
da da ba¤›ms›zl›¤a yönelmeliydi.

Kongreye toplam 1135
üye kat›lm›flt›. Yap›lan
çal›flmalar›n sonunda,
oluflturulan bir kurul tara-
f›ndan bir rapor haz›rlan-
d›. 23 fiubat 1923 günü
yay›nlanan bu metnin
bafll›¤› fluydu:
     “Misak-› ‹ktisadi
Esaslar›” Misak-› ‹kti-

sadi?
Bu baflka bir deyimi an›msat›-

yordu: Misak-› Milli…
28 Ocak 1920 tarihli bu metin,

Türkiye’nin siyasi ba¤›ms›zl›¤›n›n
ana reçetesi, yani yol haritas›yd›. 

fiimdi de Misak-› ‹ktisadi…
Ya o neyi amaçl›yordu? 
Ekonomik ba¤›ms›zl›¤›… Evet,

Türk Ulusu tam üç y›l önce kendisini
siyasi ba¤›ms›zl›¤a götüren Misak-›
Milli’den sonra yeni bir metin üzerine
yemin ediyordu. O da kendisini
ekonomik ba¤›ms›zl›¤a götürecek
Misak-› ‹ktisadi idi… •
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