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ÖNSÖZ 

Kurtuluş Savaşı tarihimizin, belgelerine göre ve ingiliz 

makamlarının şimdiye dek yayınlanmamış olan Bırakışma 

(Mütareke) dönemindeki resmî rapor ve belgelerinden ya

rarlanılarak incelenmesi, bu konuda büyük bir boşluğu dol

durmakta, Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminin bir başka açı

dan da aydınlatılmasını sağlamaktadır. Yakın tarihimizin bu 

en önemli olayının üzerinden yarım yüzyıldan çok bir za

man geçmiştir; bu yılın (1971) 23 Nisan günü, bu en ciddî 

ve çetin hareketin başlamasının ellinci yıldönümüdür. Böy

lesine önemli ve mutlu bir yıldönümünde, Profesör Jaesch-

ke'nin bu önemli yapıtının yayımlanması, bize birçok ba

kımdan ışık tutması dolayısıyla mutlu bir rastlantıdır. Böy

lece, ulusumuz için bir ölüm-kalım dönemi olan o günlerin 

daha açık bir tablosunu çizebiliyor; kutsal dâvaya inanmış 

ve varlığım buna adamış insanlarla bir tür hıyanet çemberi 

içine girmiş ve yollarını şaşırmış olanların çırpınmalarını 

daha iyi görüyor; Osmanlı devletinin yıkıntısı üzerinde em

peryalist emellerini gerçekleştirmek isteyen bütün bu düş

manlık dünyasının, nasıl bozgunculuk ve kandırma davra

nışlarına giriştiklerini açık-seçik anlıyoruz. 
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Gerçekten, bu konuda büyük ve değerli bir uzman olan 

Profesör Jaeschke'nin, son yıllarda araştırıcılara açılan İngi

liz arşivlerindeki uzun çalışma ve araştırmaları sonucunda 

bilim dünyasına sunduğu bu tarih gerçekleri, Ulusal Kurtu

luş tarihimize önemli bir katkı niteliğindedir. Örneğin, ünlü 

16 Mart faciasından bir gün önce İngiliz makamlarınca alı

nan önlemleri ve bunun gerekçesini, en yetkili kimselerin 

ağızlarından ancak bu yapıtta öğrenebildiğimizi belirtmek 

isterim: 

Bilindiği gibi, Rauf Bey (Orbay) 11 Mart'ta Ankara'da 

Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği 

bir telgrafta, bir gün önce İtilâf temsilcilerinin yaptıkları 

toplantıda, Londra'dan bildirilen ve İstanbul'daki Kuva-yı 

Milliye önderlerinin tutuklanmasıyla ilgili olan bir konuyu 

tartıştıkları, bu emri yerine getirmeye de karar verdiklerini 

bildirmişti. Bu toplantı ve karardan bir hafta önce, 3 Mart'ta 

Lloyd George'un "Türkler ancak direnemeyecekleri bir güç 

kullanılarak akıl yoluna götürülebilirler," dediğini; bir gün 

sonra da, bu konuda söz ve karar sahibi olanlardan De Ro-

beck ile Defrance'in "Müttefikler barışı zorla kabul ettire-

ceklerse... durumlarım güçlendirmenin tek mümkün olduğu 

yerde, yani İstanbul'da Türklere üstün gelip onların direniş

lerini zayıflatmak zorunda oldukları" konusunda ortak bir 

karara vardıklarını, bu yapıtta yayınlanan belgelerden anlı

yoruz ki, bu karara dayanan Lord Curzon, barış konferansı

nın 10 Mart'ta "Şehr-i İstanbul'un, sivil yönetiminin ele 

alınmasını, ulusçu önderlerin tutuklanmasını, Türk Mecli-

si'nin ortadan kaldırılmasını" salık verdiği ve bu yolda ka

vrar aldırdığı görülmektedir. 

16 Mart olayının yurt içindeki tepkilerinin ne olduğun-
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dan tamamıyla haberliyiz. Bu kararların müttefikler arasmda 
nasıl görüş ayrılıklarına yol açtığım ve Türk ulusunun bu fa
cia karşısında nasıl bir şahlanma göstereceğinin kimi uzak 
görüşlü siyasilerce doğru olarak tahmin edildiğini de bu bel
gelerden öğrenmekte ve konunun bizce şimdiye dek bilin
meyen yönleri üzerinde oldukça aydınlanmış bulunmaktayız. 

Ulusal Kurtuluş tarmimizin daha birçok önemli olayla
rının bilinmeyen belgelerini görebiliyor, kimi olayların iç
yüzünü açık olarak öğrenebiliyoruz: Sevres (Sevr) Barış 
Antlaşması'mn hazırlanması, Malta tutuklulanyla ilgili be-
geler, Londra Konferansı tartışmalarının gizli kalmış belge
leri bu yapıtta gün ışığına çıkmaktadır. Sayın Profesör Ja-
eschke, şimdiye dek olduğu gibi, bu kez de Ulusal Kurtuluş 
tarihimizin aydrnlanmasma büyük bir hizmet görmekle bu
günkü ve yarınki Ulusal Kurtuluş tarihi araştırıcılarının 
şükranım kazanmışta 

M. Tayyib GÖKBİLGİN 
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GİRİŞ 

Sir Anthony Eden, 29 Mart 1944'te, İkinci Dünya Sa-

vaşı'nın ortasında, Foreign Office'in 1919-1939 yıllarıyla 

ilgili dosyalarının iki dizi olarak (1-1919-1929, II 1929-

1939) yayınlanacağını duyurdu. Birinci diziyle ilgili belge

lerin amacı; Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon ve 

Sèvres Banş sözleşmeleri konusundaki zengin kaynaklann, 

özellikle W. V Temperley'in A History of the Peace Confe

rence of Paris (1924); Earl of Ronaldshay'in The Life of 

Lord Curzon (1928); Winston St. Churchill'in The World 

Crisis (V): The Aftermath (1929) ve Davit Lloyd George'un 

The Truth About the Peace Treaties (1938) adlı yapıtlarının 

eksiklerini tamamlamak ve yanlışlannı kısmen düzeltmekti. 

Sir Anthony, böylece Amerika Dışişleri Bakanlığının 

1934'den beri "Papers Relating to the Foreign Relations of 

the United States of America" adıyla yayımladığı dizilerin 

izinden yürümüştür. Britanya'nın birinci diziyle ilgili belge

lerinden 1967'ye dek Paris ve Londra konferanslan konu

sundaki I-II, VII-VTII ve XV ciltleriyle; Foreign Office ve 

İstanbul Yüksek Komserliği arasında, Cumhurbaşkanı Wo-

odrow Wilson'in yola çıktığı 27 Haziran 1919'dan 1920 so
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nuna kadarki diplomatik haberleşmeleri kapsayan IV. ve XI-

II. ciltleri çıkmış bulunmaktadır. 
Başbakan Harold Wilson, 10 Şubat 1966'da Avam Ka-

marası'nm bir toplantısmda Foreign Office'in 1922 yılı so
nuna dek olan arşivlerinin, tarih araştırmaları için serbest 
bırakılmasına hükümetçe karar verildiğim belirtti. Böylece, 
30 Ekim 1918 (Mondros Bırakışması) tarihindeki Britanya 
politikasının 27 Haziran 1919 tarihine dek olan bölümleriy
le 1921-1922 tarihine dek olan bölümlerinin araştırılması 
olanağı ortaya çıkmış oluyor(*). Tamamlayıcı araştırmalar, 
büyük İngiliz ve Fransız gazetelerinin tam koleksiyonlarıy
la, özellikle yan resmî yayın organı olan Times'in -okunma
sını kolaylaştıran dizin ciltleriyle birlikte- bulunduğu Bri-
tish Museum'un London-Colindale basın belgeliği incele
nerek yapılabildi. 

Ulusal Kurtuluş tarihine yeni bir İşık getirebilmek için 
yapılan bu denemede, yazar Foreign Office'in dosyalarında 
üzüntü verici bir eksikliğin bulunduğunu saptamış bulun
maktadır. Sir Rohan Butler, IV cildin II. bölümünün (Mart 
1951) Önsöz'ünde şunlan yazmaktadır: "Bu bölüm, Kemal 
Atatürk'ün ulusal uyanış deviniminin kaynağını açıklamak
ta, böylece Ağustos 1920'de Sèvres'de imzalanan banş söz
leşmesinin sonradan değiştirilmesiyle ilgili gelişmelerin 
önemli bir etkenini ortaya koymaktadır. Mustafa Kemal de
vinimi, Yunanlıların İzmir'i işgallerini onaylayan 1919 Ma
yıs Banş Konferansı kararma karşı savaşım için yapılmıştır. 
Bu bölüm, Britanya'nın Türkiye temsilcilerinin bu karar ko
nusundaki görüşlerim yansıtmaktadır. Yazar bu kitabı hazır-

(*) Resmî iç hizmetle ilgili olarak: "Further Correspondence Respecting 
the War", part xi-xu (1918-19İ9), "resp. Eastern Affairs", Part l-x (Eylül 1918-
Haziran 1922),"resp. Turkey", part I-H (Temmuz-Arahk 1922). 
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larken, Majeste İngiltere Kiralının Atina Elçiliğinin hazırla
dığı ve bir istisna olarak 1919 için kullanılabilen belgelikle
rinde bulunmayan önemli belgeleri kapsamadığı anlaşıldı
ğından, bu kaynaktan hiçbir belge basılmamıştır". 

1918-1922 tarihlerinde görev almış olan yüksek komi
serlerin dosyalarının bulunması olasılığı bulunan Ankara 
Britanya Büyükelçiliği dosyalarından yararlanamadığım gi
bi, İngiltere Savunma Bakanlığı Karadeniz Britanya Ordu
sunun Başkomutanlık dosyalarına da bakamadım. Bu ma
kam, doğrudan doğruya Osmanlı Harbiye Nezareti ile sırf 
askerî konularda ilişki kurabildiği ve bu konuda Yüksek 
Komiserle ilişki kurmak zorunda olmadığı için, Mustafa 
Kemal'in 9. Ordu Genel Müfettişliğine atanması gibi öne
mi olan bir sorun konusunda tam bir açıklığa kavuşamadım; 
ancak, bunun dışında Ulusal Kurtuluş'la ilgili birçok konu, 
tarih olarak tam bir aydınlığa kavuşmuştur. Britanya politi
kasının eğiliminin ve özellikle Londra, Paris ve Roma'da 
kaleme alman ülkeyi bölme planlarına karşı Türk savunma 
savaşının haklılığını erkenden kabul eden Yüksek Komiser
liğin, Türkiye'ye o zamana dek sanıldığından çok daha az 
düşmanca baktığı da, aynı zamanda ortaya çıkmıştır. 

G. JAESCHKE 

Münster (Westf.), 23 .VI. 1970 
(Büyük Millet Meclisinin 50. Yıldönümü) 

Bu eser basılmaktayken TÜRK KÜLTÜRÜ dergisinde 
(Yıl: Vm, 1969, Sayı: 85, s. 35), Salâhi R. Sonyel'in "1919 
Yılı İngiliz Belgelerinin Işığı Altında Mustafa Kemal ve 
Millî Mukavemet" adlı önemli bir monografisi çıktı. 
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KISALTMALAR 

ASD - Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-VI 
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Atay - Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Hatıraları 1914-
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Harbinin Başmda Millî Mücadele (1928) 

Bayur - Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk: Hayatı ve Eseri 
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Harington - Sir Charles Harington, Tim Harington Lo
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İnal - Ibnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Dev

rinde Son Sadrazamlar (1953) 

Karabekir - Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz (1960) 

Lloyd George - David Lloyd George, The Truth About 

the Peace Treaties (1938) 
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Marescotti - Luigi Aldrovandi Marescotti, Guerra Dip
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I 

TÜRK-İNGİLİZ DOSTLUĞUNA DOĞRU? 

I. Altıncı Sultan Mehmed Vahdettin ile Son Osmanlı 

Hükümetlerinin İngiliz Dostluğunu Kazanmak İçin Yal

varıp Yakarması 

4 Temmuz 1918 tarihinde Mehmed-i Sâdis (VI. Meh

met) sanıyla saltanat tahtma çıkan Veliahd Vahdettin, halkın 

büyük bir bölümünce sevinçli umutlarla selâmlandı; örne

ğin Talât Paşa ondan söz ederken, "Vahdettin Efendi'den 

ulus ve yurt için hizmetler umuyorduk," (1) demişti. Vah-

dettinse, Şeyhülislâm Musa Kâzım'a, "Ben bu makam için 

hazırlanmadım. Şaşkın durumdayım; bana dua ediniz" (2) 

diyordu. Kendisine biat edilmek üzere yola çıktığında, bas

tonunu unutmuş olduğunu anlayınca, "Bu bir felâket!" de

miş, bu sözü işitmiş olan Mabeyin Başkâtibi Ali Fuat,. "Bü

tün saltanat dönemi de felâketle geçti" (3) diye eklemişti. 

(1) Simavî II, m. 
(2) İnal 2095. 
(3) Türkgeldi II, 138. 
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Osmanlı Imparatorluğu'nu, ingiltere'nin yardımıyla kurta

rabilmek için bu devletin hoşgörüsünü ve yardımım dilen

mek zorunda olduğu gibi zorlu bir düşünceye yenik düşme-

seydi, talihin ağır tokadma belki daha güçlü olarak dayana

bilir ve böylelikle daha gözüpek kararlar almak üzere ken

disini toparlayabilirdi. 

Söylenenlere bakılırsa, daha tahta çıkar çıkmaz, "hangi 

koşullarla olursa olsun" barış yapmak için birçok kez uğraş

mıştı (4). Ayrıntıları bugün hâlâ aydınlanmamış bile olsa 

(5), bu girişimin kendisinden kuşku duymak doğru değildir. 

Bu durum, şu iki belgeyle, karşı çıkılamayacak derecede 

ortaya çıkmaktadır: 

1 - Le Temps, 24 Mart 1919. Sadrâzam Damat Ferit 

Paşa'nm açıklaması: "Padişahımız tahta çıkar çıkmaz, tek 

başımıza bir barış kurma girişiminde bulunduk. Haşmetme-

ab beni ve Fransa'nın büyük dosta General İzzet Paşa'yı ça

ğırarak Fransız askerî makamlarıyla ilişkiye geçme görevini 

bize verdi. Fransız cephesine Hollanda üzerinden, soma 

Makedonya ve en soma da Çanakkale cephesine varmaya 

çalıştıksa da, Almanlar her seferinde bizi engelledi." 

2 - Le Journal des Debats, 22 Eylül 1919. Padişahın 

Robert Raynaud ile görüşmeleri: "Tahta çıktığım andan 

soma İmparatorluğun sadık kulu sadrâzamım Damat Ferit 

Paşa, buyruğum üzerine, ya denizde İngiliz amirali, ya da 

karada Fransız komutanıyla ta üç yıl önce karşılıklı kan 

akıtmalara bir son verilmek üzere barış görüşmeleri için 

bağlantı kurmaya çalıştı. Benim bu girişimime o zaman 

birçok güçlük engel oldu ve bu girişim ancak daha soma 

(4) The Times, 19 Kasım 1918; Belleten XXXI. 113. 
(5) Belleten XXVTfl 145. 
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nazik General Townshend'in İstanbul'da bulunması sayesin

de yeniden ele almabildi; bununla birlikte, tarihin benim bu 

ilk girişimimi, hem de savaşa son vermek için savaşanlar

dan birinin en içten davranışı olarak kaydetmesi gerekir." 

İngilizlerin silâh bırakma koşullarını öğrendiğinde, Pa

dişahın, İzzet Paşa'ya şunları söylediği belirtilmektedir: 

"Bu koşullan, çok ağır olmalarına karşın, kabul edelim. Öy

le tahmin ederim ki, İngilizlerin doğuda yüzyıllarca süren 

dostluğu ve iyiliksever siyaseti değişmeyecektir. Biz onlann 

hoşgörüsünü daha soma elde ederiz (6)." 

Sultan'ın İngiliz dostluğuna kur yapmak için kullandı

ğı baş kişi Sait Molla idi; Molla hedefine iki yoldan, bir ga

zete ve bir "cemiyet" aracılığıyla varmak istiyordu. 

"Yeni İstanbul" gazetesinde (7) (No. 1, 9 Kasım 1918) 

Sait Molla'mn "İngiltere ve Biz" başlıklı bir yazısı çıktı. Bu 

yazıda Molla 1809, 1840 ve 1858 yıllanyla ilgili İngiliz 

yardımını anlattıktan soma, sözlerini şöyle bitiriyor: "Mr. 

Lloyd George, eski Türklerin bir kez daha sevgi ve teşek

kürlerine hak kazanırsa, şimdi... kabinesinin İslâmlar hak

kındaki kesin geleneğini parlak bir biçimde yaşatacağına 

kuşku yoktur." Sait Molla'mn İngilizlere ne denli kabaca 

yaltaklanmaya çalıştığım, aynı gazetenin 14 Kasım tarihli 6 

numaralı sayısmda çıkan George V ile Mehmed VL'nın re

simleri göstermektedir. Bu resimlerin altında şunlar yazılıy

dı: "İki tâcdâr-ı mufahham hâl-i muhâdenette (İki saygıde

ğer taç sahibi birbirine dostluk gösterirken)." Molla, onlara 

hoş görünmek için, Hayri Efendi'nin 11 Kasım 1914 tari-

(6) L'Illustration, 6 Ağustos 1921; Belleten XXVffl 151. 
(7) No. 30,8 Arahk'tan sonra "Türkçe İstanbul, The Turkish Stamboul. A 

Pro-British Daily. Editor and Proprietor: Said Molla Bey." 
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hiyle Cihat ilânı için verdiği Fetva'yı bozmasını Şeyhülis-

lâm-el-Haydarî'den istedi. İngiltere'ye karşı bu yaltaklanma 

ulusal duygulu Türkleri öyle kızdırdı ki, sansür bile "Türk

çe lstanbul"un kimi yazılarını çıkarmak zorunda kaldı. 

Sait Molla "Türkiye'de İngiliz Muhipleri Cemiyeti"ni 

(İngiliz Dosttan Derneği) (8), tam Lloyd George'un Ameri

kan Devlet Başkanı Wilson ve Clemenceau ile birlikte Yu

nanistan'ın izmir'e asker çıkarmasını onaylayarak Türk ulu

suna darbelerin en korkuncunu vurduğu bir zamanda kürdü. 

Ateşemiliter Deedes'in Molla'mn İngiliz dostluğu çabasını 

1 Mayıs 1.919'da açıktan açığa reddetmesine karşın (9), Sait 

Molla, 13 Mayıs'ta yani Büyük Sultanahmet mitinginin (10) 

yapıldığı günde, bütün belediye başkanlarına bir telgraf 

göndererek az önce kurulmuş olan derneği yeni yerel kollar 

açarak desteklemelerini istedi (11). 

Padişah'm İngiltere'ye sevgilerini belirttiği konuşmalar 

dizişi, 24 Kasım 1918'de The Daily Mail habercisi G. Ward 

Price ile yaptığı konuşmayla başlar (12): 

"Türkiye'nin savaşa katılması bir tür kazadır. Siyasal 

durumumuzu, coğrafî konumumuzu ve ulusal çıkartanınızı 

ciddî olarak düşünmüş olsaydık, bunun tamamıyla akılsızca 

(8) Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1944), s. 3'te çı
kan "Cemiyet Azahğı Vesikası"yla ilgili üye kartının resmi. 

(9) Bk., aşa. not 84. 
(10) Kemal Anburnu, İstanbul Mitingleri (1951), S. 3. 
(11) K. K. 33, 59: İsmet <tnönü)'nün K. K.'ya 1.6.1919 tarihli mektubu; 

N. 119, III No. 25:26.5.1919 tarihli genelge (şimdiye dekyayrmlanmamış); Tu-
naya, 437'deki Beyanname ve Program (Ağustos yerine: Mayıs, 1919 okunma
lıdır). 

(12) The Daily Mail ve The Times, 6.12.1918; Simavî II190; "ingiliz Mu
hipleri Cemiyeti" Eylül ve Ekim 1921 de İstanbul'da hâlâ kongreler yapıyordu 
(7.10.1921 tarihli gazeteler: Tunaya436). 
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yapılmış bir davranış olduğu apaçık anlaşılırdı. Ne yazık ki, 

hükümetin kavrayışsızlığı, bizi felâkete sürüklemiştir. Ben 

tahtta olsaydım, bu üzücü olay olmazdı. İngiltere'de öteden 

beri Türklere karşı var olan dostluk duygulan, savaş başla

dığı zaman hemen yok olmuş değildi. Ama Ermenilerin öl

dürülmeleri ingilizlerin Türkiye'ye karşı duygularında derin 

bir değişiklik ortaya çıkarmıştır. Bu kötülükler... yüreğimi 

yaralamıştır... Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır. İngi

liz ulusuna güçlü sevgi ve hayranlık duygulanım Kırım sa

vaşında İngilizlerin bağdaşığı olan babam Sultan Abdülme-

cit'ten miras aldım. Şimdi... bundan dolayı, ülkemle Büyük 

Britanya arasında öteden beri var olan dostça ilişkileri yeni

leyip güçlendirmek için elimden geleni yapacağım." Padi

şah, "Unutmayınız ki.." sözünü vurgulayarak sözünü şöyle 

sürdürdü: "Olup bitenlerde ulusumun hiçbir günahı yoktur. 

Büyük çoğunluğa karşı soylu ulusunuzun, bu duygulara ay

nıyla karşılık vereceği umudunu ortaya koymaya cüret edi

yorum. Diyebilirim ki, Türk ulusu İngiltere'ye karşı aynı 

duygularla, hem de genellikle çok daha güçlü olarak duygu

lanmaktadır..." 

Sir Arthur Caltporpe da, Padişah'ın bu sözlerine uy

gun olarak, "Sultan'ın zekâ ve karakter sahibi bir kimse ol

duğunu, Britanya'ya tam bir duygudaşlık beslediğini", 4 

Aralık 1918 tarihinde Lord Balfour'a bildirmişti. General 

Milne de, Caltporpe'un bu bildirisini, 16 Aralık tarihli rapo

runda, "Padişah'ın Sami Bey'i Ordu Genel Karargâhı'na 

gönderdiğini, Türkiye'nin yönetimini olabildiğince çabuk 

ele alması için Britanya Hükümeti 'nden ricada bulunduğu

nu, bansın beklenilmesi durumunda geç kalınmış olacağım 

söylediğini, Britanya memurlannm denetim için ülkeye 
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gönderilmesini ve böyle yapılırsa... Britanya subaylarının 

yönetime yardımda bulunmalarım rica ettiğini" de bildire

rek tamamlıyordu. 10 Ocak 1919 tarihinde Balfour'a gön

derilen özel bir mektupta, Padişah'm "kendisine çok saygı 

gösterilen İngilizle uzun bir görüşme yaptığını, Padişah'rn 

her zaman İngiliz dostu olduğunu, şimdi bütün umudunu 

Britanya'ya bağladığını... bütün müttefikleriyle iyi dost ol

mak isteğini duymakla birlikte, gerçek bir yardımı ve so

nunda elde etmek istediği dostluğu İngiltere'den beklediği 

konusundaki ifadesinin kesin olduğunu... Yüksek Komiser-

liğiyle ilişki kurmak için bir yol olup olmadığım... Haşmetli 

Kıral'm hükümetinin kendisine halifelik makamında destek 

olup olmayacağmı sorduğunu... bu konuya pek önem verdi

ğini" bildiriyordu. 

Damat Ferit sadrazam olarak atandıktan soma, onunla 

birlikte Sultan bir koruma (himaye, protektora) tasarısı üze

rinde çalışmanın zamam geldiğim gördü; Damat Ferit, bu ta

sarıyı 30 Mart 1919 tarihinde Yüksek Komisere; "Babası Ab-

dülmecit'in, kendisim İngiliz Devleti'ne ve İngüizlere dost

luk duygulariyla yetiştirdiğini, bugün güttüğü amacm Os

manlı Hükümetini yüce İngiltere Devletine kesin bir teslimi

yetle bağlamak olduğunu" söyleyerek sundu. Daha açık ko

nuşması istenince, cebinden bir kâğıt çıkardı; bu, Sultan ile 

birlikte hazırladığı Türkçe bir tasarının ivedi çevirişiydi (13): 

Muhtıra (diplomasi dilinde: memorandum; andıç): 

"...İngiltere; Avrupa ve Asya'da gerek doğrudan doğruya 

Sultan'a bağlı olan (Türkçe konuşan) ve gerekse özerklikten 

(13) Further Correspondence Respecting Eastern Affairs. Part II1919 No. 
34; Damat Ferit bu muhtırayı 8 Eylül 1919'da da Amiral Webb'e anımsattı:.Br. 
IV No. 507; Belleten XXX 124. 

24 



yararlanan vilâyetlerde, Türkiye'nin yabancılara karşı ba

ğımsızlığını ve ülke içinde olay çıkmamasını sağlamak için 

gerek gördüğü yerleri 15 yıl süreyle işgal edecektir... İngilte

re, dostluk duygularıyla dolu olarak, Sultan'ın Osmanlı ba

kanlıklarında gerekli görülen yerlere İngiliz danışmanlarını 

atamasına onay verecektir. Bundan başka, İngiltere Hüküme

ti, her vilâyete birer İngiliz başkonsolosu atayacak ve bu 

konsoloslar, onbeş yıl süreyle valiye danışmanlık görevi gö

receklerdir. Vilâyet ve Belediye Meclisleri seçimleriyle 

Meclis üyelerinin seçimi, İngiliz konsoloslarının denetimleri 

altmda yapdacaktır. İngiltere hem başkentte, hem vilâyetler

de mâliyeyi sıkı biçimde denetleme hakkına sahip olacaktır. 

Anayasa yalınlaştınlacaktır (14). ... Padişah İmparatorluğun 

dış politikasını yürütmekle, kesinlikle özgür olacaktır." 

15 Temmuz 1919'da, The Morning Post gazetesi haber

cilerini kabul eden Sultan, şunları söylüyordu: (15) "... çev

reyle ilişkimiz hâlâ kesik.. Sanki ayda yaşıyoruz... Ulusu

muz savaşa girmekle büyük yanlış yaptı. Ama ülkeyi savaşa 

sürüklemeye hiç katılmamış olan binlerce halkı cezalandır

mak da elbette yanlıştır. Sevgili babam Sultan Abdülmecit, 

İngiltere'nin büyük dostu ve bu ülkeyle Fransa'mn bağdaşı

ğıydı. Ben her zaman İngiltere'ye hayranlık besledim ve her 

zaman İngiltere'ye dost bir siyasetin destekleyicisi oldum; 

biz İngiliz ulusuyla hükümetinin insaf ve insanlık duygula

rıyla adaleti sağlamak için bize yardım edeceklerini um

maktayız..." 

Ulusal direnişin Anadolu'da kazandığı başarılar ve özel-

.. (14) Damat Ferit'in çok tuttuğu düşünce, bk. 15.2.1910 tarihli memoran
dumu (Die Welt des Islams, V, 1917,29). 

(15) The Moming Post, 26.7.1919; 6. - 7. 8. 1919 tarihli Türk basını. 
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likle bu basanların sonucunda Damat Ferit Paşa kabmesinin 

düşüşü, Sultan'ı İngiltere hükümetinden kendisinin korun

ması için ricada bulunmaya ve kaygı duyduğu tahtadan dü

şürülmesine engel olunmasını istemeye yöneltti. Yüksek Ko

miserlik bu konuda Padişah'a söz verme konusunda yönerge 

aldıysa da, siyasal danışman T. B. Hohler'in 4 Kasım 1919 

tarihli raporundan da anlaşılacağı gibi (16), tarafların gerçek 

güçlerinin durumu konusunda artık hayallere kapılmamak

taydı. Bu rapor şöyleydi: "Sultanlık yönetimi, şimdi bayağı 

ve boş bir tavır takınmış bulunmaktadır; hükümdarsa zayıf 

karakterli olup pek yürekli olmamasına karşın, yüksek ilke 

ve istekleri de vardır... Yıldız'da titreye titreye oturmaktadır. 

Sultan Abdülhamit zamanındaki saltanat ve gösterişten yok

sun bulunmakta, belki de kimi olayların kendisini taç ve tah

tından yoksun kılacağından korkmaktadır. Osmanlı hanedanı 

artık güçten düşmüş gibi görünüyor; bu hanedanın hiçbir 

prensinin (şehzade), halkını yönetebilecek yeterlikte ve ener

jide olmadığı görülmektedir." Buna karşılık Sultan, İngilte

re'ye olan güvenini sürdürmektedir. 

Sultan'ın, Türkiye'nin bağımsızlığına nasıl sahip çıka- > 

bileceği, önerdiği Protektora (Koruma) sözleşmesinden pek 

anlaşılamamaktadır. Sultan bu konuyu, Birleşik Amerika 

"Associated Press" habercisiyle, Aralık ayı (1919) ortasında 

yaptığı söyleşide şöyle anlatmaktadır (17): "Doğu banşı, 

ancak Türkiye bağımsız kalma koşuluyla korunabilir. Bü

yük Devletlerin uygar yardımlarını sağlamak en büyük iste-

ğimdir. Halkımıza genel öğrenim ve eğitimi, yani refah ve 

mutluluğun yollanm sağlayabiliriz. Yeni Türkiye'ye, onun 

(16) Br. IV No. 578. 
(17) The Times, 17.12.1919. 
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yeniden doğuşuna ve toplumsal kalkınmasına içtenlikle ina

nabiliriz. Yeniden yapılanan Türkiye, doğuda erinç ve din

ginliğin, refah ve mutluluğun odak noktası olacaktır. Türk 

kadınlarının özgürlüklerine kavuşmaları için önümüzde açık 

ve büyük bir alan bulunuyor. Onlara Amerikalı kızkardeşle-

rinin konumlarını vererek ve dinimizin yol göstermesiyle en 

iyi biçimde başaracağımıza inanmaktayım." Çağdaş düşün

celerle Ortaçağ düşüncelerinin ne şaşırtıcı bir karşımı! 

Yüksek Komiser Amiral de Robeck, Sultan'ın kendi

siyle görüşme ricasırj^arkadaşlarrna danıştıktan soma red

detti (18). Sonunda barış koşullarının bırakılmasından ve 

Ulusal Kurtuluş girişimlerine karşı açıktan açığa savaş açıl

dıktan sonra, Britanya Hükümeti, artık Sultanı tammaya ha

zır oldu ki, bunu Kıral George V ile yapılan şu mektuplaş

ma da kanıtlamaktadır: (19) 

"Sözleşmenin bağımsız bir devlet kavramıyla bağdaş

mayan maddelerinin hafifletilmesi ve hiç olmazsa Türkçe 

konuşan vilâyetlerin bölünmekten kurtarılması için, itilâf 

Devletleriyle birlikte müdahalede bulunmalanmn Haşmetlû 

Kıral Hazretlerinden rica edilmesi". 27 Mayıs 1920. 

Majeste Kıral'ın buna yamtı: "Zât-ı Şahanelerinin 27 

tarihli başvurularım aldım. Türkiye'nin geleceği Müttefik 

Hükümetlerin elindedir; bu hükümetler, haktanır bir barış 

yapma konusunda uzun ve sabırlı bir çaba göstermişlerdir 

ve bütün ilgili taraflar için âdilce davranacaklarından emin 

bulunmaktadırlar." 

Üç Yüksek Komiser, barış sözleşmesinin imzasından 

soma, 21 Sultan ile ilk kez görüşmeye karar verdiler. Ami-

(18) 15.12.1919 tarihli rapor: Br. IV No. 628. 
(19) Foreign Office'in 5.6.1920 tarihli talimatı: Br. XIII No. 77. 
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rai de Robeck, bu görüşme konusunda şu bilgiyi veriyor 

(20): "...Sultan'ın büyük bir karakter gücü ya da kişiliği ol

mamakla birlikte, çok içten ve nazik bir kimse olup, olduk

ça zihinsel bir anlayış da göstermektedir. Sultan... Türki

ye'nin birçok kara günler geçirdiğim... ama ortaya çıkan fır

satın, daha mutlu bir geleceği umduran parlak bir etken ol

duğunu... doğal olarak da Türkiye'nin ölüm fermam demek 

olan bir antlaşmanın imzası için emir verirken gelecekte 

Britanya'nın yardımına dayancağı umudunu beslediğini... 

ömrü yeterse bir dost yardımına gereksinme duyacağım... 

bırakışmadan beri gerek benim ve gerekse genel olarak 

Yüksek Komiserlik'in gösterdiği sürekli dikkatten dolayı te

şekkür etmek istediğini söyledi." 

Sultan gibi, onun bütün hükümetleri de İngiltere'nin 

dostluğu için yalvarıyorlardı. Damat Ferit Paşa, bu dostlu

ğun kolayca elde edilebileceğine inanmakta herkesten önce 

geliyordu. Kıral Edward VII.'i daha veliahtlığı zamanında 

şöylece tanınmış olmasını, uygun koşullarla anıtlaşma im

zası için yeter sayıyordu. Amiral (Calthorpe) Osmanlı Im-

paratorluğu'nun dokunulmazlığı esasmı tanımayacak olur

sa, Londra'ya gidecek ve Kural George Va şöyle diyecekti: 

"Ben senin babanın pek eski bir dostuydum; isteklerimin 

kabulünü senden beklerim." (21); ama İzzet Paşa da, Gene

ral Townshend'in ısrarla Türk dostluğundan söz etmesi kar

şısında tamamıyla yanlış umutlara kapılıvermişti. Bahriye 

Nâzın (Donanma Bakam) Hüseyin Rauf Bey'in, Paşa'mn 

buyruğuyla 17 General Townshend'e sunduğu koşullar ara

sında en başta, "Türkiye, İngiltere'yle dost olmak ve onun 

(20)Br.XfflNo. 123. 
(21) Türkgeldi H 153; BeUeten XXVHI150. 
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korumasını kazanmak istemektedir," cümlesi bulunuyorcfitt-

(22). Medine, Asir ve Yemen komutanlarına bırakışma ant

laşmasının 16. maddesi gereğince "en yakın İtilâf komuta

nına teslim olmaları" isteğini de içereren telgrafta, "Yüce 

İngiltere Devletinin yüce gönüllülüğünden ve içtenliğinden 

emin olmanızı rica ederim," (23) denilmekteydi. 

Tevfik Paşa, daha görevine başladığının ilk gününde 

"maksadımızın İngiltere ile eski dostluğumuzun yeniden 

kurulması" (24) olduğunu G. Ward Price'a bildiriyordu. Ha

riciye Nâzın (Dışişleri Bakam) Mustafa Reşit Paşa, 30 Ara

lık 1918'de görev başmda bulunan Yüksek Komiser Amiral 

Richard Webb'i ziyaret etmişti. Amiral bu konuda şunları 

bildirmektedir: "Bakan, 'Kesin olan şudur ki ' , demişti, 

'(halk)ın son derece önemsiz bir bölümü Türkiye'de Fransız 

etkisinin egemen olmasını istemektedir; ama kendisi ve ka

binedeki arkadaşları, Sultan ve geniş halk kitlesi adına ke

sinlik ve ciddilikle güvence verebilirim ki, gerçekten herke

sin isteği, bizi İngiltere'nin yönelmesidir." 

Sonunda Damat Ferit Paşa sadrazamlığı elde edince, 

ilk işi Amiral Webb'e en büyük ve içten dileklerini bildir

mek oldu. Amiral bu ziyaret konusunda 9 Mart'ta şunları 

anlatıyor: "Her şeyden önce, bana özel olarak ilettiği birçok 

güvencede, kendisinin ve Padişah efendisinin umutlarının 

Tann'dan sonra İngiltere Kırallık Hükümetinde toplandığını 

belirterek, bu konudaki iletinin size ulaştırılmasını istemiş

ti." Damat Ferit, İngiltere'ye beslediği sınırsız güvenine, ba

kanlarına duyduğu büyük güvensizliğini de katıyordu. Ami-

(22) Ayn. yer. 146; Towenshend, My Campaign... 380. 
(23)TiHI201. 
(24) The Times ve The Morning Post, 22.11.1918. 

29 



rai Calthorpe, 5 Nisan'da diyor ki: "Sadrâzam'ın umutsuz

luğu durmadan artıyordu. Kendi bakanları arasında bile ki

şisel amaç tutkularım göz önünde tutmayan bir tek kişinin 

bile olmadığım, dolayısıyla ne kendisinin, ne de Padişah'm 

tamamıyla ya da dolaylı bir kesinlikle kimseye güveneme-

yeceklerini, geçenlerde bir dostuna gizli olarak söylemişti... 

Böyle, özellikle zor ve bunalımlı bir dönemde görev üstlen

mek gibi büyük bir talihsizliğe uğramış bulunuyordu. Bu

nunla birlikte kendisine iyice güvenebileceğimiz bir kim

seyle ilişkide bulunmamız bizce memnunluk vericidir." Şû-

ra-yı Saltanat'ta (Sevr Antlaşmasının imzasından önce, İs

tanbul'da Sultan'm başkanlığında kurulan olağanüstü mec

lis) (26 Mayıs) İngiltere'nin "korumasından ve dostluğun

dan" yana bir tek Miralay Sadık'm çıkmış olması (25), Da

mat Ferit'in bu konuda ne denli haklı olduğunu göstermek

tedir. Ali Kemal'in de tek kurtuluş yolunu "nasıl olursa ol

sun İngiliz kayrasında" gördüğünü, Calthorpe 18 Haziran'da 

bilidiriyordu (26). Sivas Millî Kongresi'nden soma artık 

makamında tutunamayacak olan Damat Ferit Paşa'nm, 

"Sultanın ve kendisinin yaşam ve özgürlüklerini sağlama 

yoluna başvurup vurmayacaklarını" Amirel de Robeck'e 

sormaktan başka yapacak biışeyi kalmamıştı. Amiral de 

ona, "Sultan'm, kendisinin ve adamlarının esenliğini sağla

yacak her türlü önlemin alınacağı"na söz vermişti (27). 

Ali Rıza Paşa da görevine başlaması dolayısıyla yaptiğı 

11 Ekim tarihli ziyaretinde "kabine üyelerinin Türkiye'nin 

savaşa girmesini onaylamadıkları ve bu davranışı büyük 

(25)GökbilginIlll. 
(26) Further Gorrespondence 1919, No. 61. 
(27)Br.IVNo. 529. 
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Britanya ile geleneksel dostluğun doğal olmayan bir yolla 

bozulmasına dayadıkları" konusu üzerinde durduktan soma, 

sözlerini "bir İngiliz yardımı isteği"yle bitiriyordu (28). 

Tevfik Paşa 22 Kasım'da, Londra'da Büyükelçi bulunduğu 

bir sırada (1909-1914), "Türkiye ile İngiltere arasında sa

vunma niteliğinde bir bağdaşma (ittifak) belgesi imzalama

yı" düşündüğünü... 

"Türk ulusunun, Padişah'tan aşağı halk tabakasına dek 

Büyük Britanya'ya güveni olduğunu ve bu güveni başka 

herhangi bir ulusa beslemeyeceklerini" (29) söylemişti. (İn

giliz) Yüksek Komiserliği'nde yapılan kabul töreninde Tev

fik Paşa, "İngiltere yardım ederse, Türkiye'nin iyi niyetini 

kullanarak elinden gelen her şeyi yapabileceği" konusunda 

Amiral de Robeck'i inandırmaya çalışmıştı. Ali Rıza Paşa, 

"Tek bir devletçe (bile) mânevi olarak desteklenirse, Türki

ye'nin yeniden yaşam bulacağını" (30) önemle belirtti. 

İngiliz dostluğunu kazanma konusunda en üzücü çalış

ma dönemi, Damat Ferit Paşa'nm sadrazamlığa yeniden 

dönmesiyle başlamış oluyor. Ulusal Kurtuluş'a karşı fetva

lar çıkararak desteklenme ricasına karşı, Amiral de Robeck 

de 15 Nisan 1920 tarihli raporunda, "Elinden gelebilecek en 

büyük yardım"ı yapmaya söz vermişti (31). Dâhiliye Nâzın 

(İçişleri Bakam) ve banş delegasyonu üyelerinden Ahmet 

Reşit (Rey) ise, "Britanya önderliği"nin kabulünü Damat 

Ferit adma "arz ve rica" ediyordu: "Şimdiki hükümetin her 

zamanki siyaseti, Türk devletinin Büyük Britanya'nın yar-

(28) Br. IV No. 544. 
(29) Br. rVNo. 601. 
(30) Aynı yer. 648 (4.1.1920 tarihli rapor). 
(31) Br. XIII No.50. 
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dımına güvenmesi esasına dayanmaktadır. Paris'te delegas
yona kimi Britanya askerî ya da sivil memurlarının katılaca
ğı kuşkusuzdur. Damat Ferit, barış delegeler kurulunun ve 
kendisinin -Britanya Hükümeti'nin bunları yönetme konu
sundaki düşünce ve isteklerini öğrenmeyi kolaylaştırmak 
için- bu memurlarla içten ilişkiler kurmalarını istemektey
di." (32). Kendisine gelince, Cafer Tayyar'a (Eğilmez) karşı 
daha sakmarak konuşuyordu (33): "Durum ve konum gere
ği, diplomatik önlemlere başvurma işini, özellikle İngiltere 
Hükümeti üstlenebilir." Damat Ferit, Paris'e gidişinden ön
ce barış koşullarmm yeniden gözden geçirilmesi için ivedi 
istekte bulundu... "Çok ısrar etti... Britanya, geleceğin Tür-
kiyesi'ne yardım etmeliydi. ... Delegeler kurulundaki mes
lektaşlarına bile açıklanamayacak kimi konuların bildiril
mesine aracılık etmek üzere bir İngiliz memur tutabilip tu
tamayacağını sordu," (34). Reşit Bey ve Cemil Paşa, 23 Ha-
ziran'da yüksek komiseri ziyaret ettiler: "Son derece coşku
lu bir çabayla "milliyetseverler"i ihbar etmekle birlikte, 
Türkiye'yi, yönetme ve koruma görevini yapabilecek tek 
hükümet olan İngiltere'nin yönetimine vererek bu ülkeyi 
adaletli bir barış ve esenliğe kavuşturmak isteğinde ısrar et
tiler; böylece yeniden yaşam bulan bir Türkiye, genel olarak 
bütün Doğu'da kendileri yararına dinginlik ve esenlik öğesi 
olacaktı" (35). 

Sultan hükümeti, Damat Ferit'in" kesin olarak düşmesin
den sonra dahi İngiltere'ye umut bağlamayı sürdürme gere-

(32) Aynı yer. No.59. 
(33) Rey 285. 
(34)Br.XIIINo.78,80. 
(35) Aynı yer. No.91. 
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ğine inanıyordu. îzzet Paşa, Ankara'ya hareketinden önce 
Mister Bennett'e (36), "Britanya'nın Türkiye ile dost olmak 
isteğinde olduğuna inanabilirse, Mustafa Kemal'i, Britanya 
başkomutanıyla buluşturarak Yunanlıların Anadolu'yu bo
şaltmaları (!) konusunda bir uzlaşma sağlamak için bütün 
gücünü kullanacağım ve onu inandırmaya çalışacağım" söy
ledi. Tevfik Paşa da, Londra'da barış koşullarının yeniden in
celenmesi için toplanan konferansta, Lord Curzon'a: "Zât-ı 
şâhâne'nin (Padişahın) kendi ülkesi, taç ve tahtı için tek 
umudun Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki eski ilişkile
rin yeniden canlanmasında olduğuna inandığını ve bu konu 
için düşünülebilen yolların en iyisiyle uyuşmaya hazır oldu
ğunu" belirtiyor; Lord'a veda ederken de, "Padişah'm Bü
yük Britanya ile özel bir ittifak kurarak ya da bir sözleşme 
imzalayarak daha sıkı işbirliğini sağlama ve ilişkileri güçlen
dirme konusunda büyük bir istek beslediğini" (37) önemle 
belirtiyordu. Bir yıl soma da, İzzet Paşa bu düşünceleri içe
ren bir muhtıra kaleme aldı (38). Ne gariptir ki, Paşa ulusal 
ordunun zaferi yaklaştığı zaman da, İngiltere ile işbirliğini 
Mustafa Kemal'siz sağlamayı olanaklı görüyordu (39): "Sul
tan, devletler tarafından Türkiye'ye ayrıca kimi izinler veri
lirse Ankara'ya merkezî hükümetle bir anlaşma kabul ettire
bilme bakımından epeyce umut beslemektedir." 

2. Veliaht Abdüîmecit 

Veliaht, Mehmet VFin tutumunun tersine, ulusçulara 

(36) John Godolphin Bennett, Witness: The Story of a Search (1962), 72. 
(37) Further Correspondence, Part VI, No.61,65. 
(38) BeUeten 1,449. 
(39) Corresp. resp. Turkey, Part I, No.65. 
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öteden beri açık bir eğilim göstermekteydi; ama o da birçok 
kez İngiliz yardımının sağlanması için girişimde bulunul
masını belirtir biçimde konuştu. Örneğin, 1918 yılı Ka-
sım'ında "Associated Press" habercisine, "Türkiye'nin ya
bancıların yardımına gereksinimi olduğunu, halifenin ege
menliğini tehdit etmeyen herhangi bir denetimi memnun
lukla kabul edeceğini" (40) söylemişti. 1 Aralık tarihli bir 
konuşmada da, "Biz Türkler, bütün kültürümüzü Fransa ile 
İngiltere'den aldık... İttihat ve Terakki hâlâ vardır... Yeniden 
iktidara gelmek için hep fırsat kollamaktadır. Yalnız başımı
za bunu önleyemeyiz; yardıma gereksinmemiz vardır. Metin 
olan kardeşim (?) bugünkü Padişah ve ben sizin yardımınızı 
coşkuyla istemekteyiz" (41) demişti. Veliaht birçok muhtı
rasında, hükümetin zayıflığından yakınmıştı. Muhtıralardan 
ilkini 18 Ocak 1919'da Sultan'a okumak üzere Ali Fuad'a 
verdi. Bunda bir "Saltanat Şûrası" toplanmasını öneriyordu. 
Bu muhtıra, "Durumun güçlüğünü ve Heyet-i Vükelâ'nın 
(Bakanlar Kurulu) yetersizliğini belirterek çözümü zor işleri 
tartışmak için sarayda bir damşma kurulu oluşturulması ge
reği ve barış için ne gibi hazırlıklar yapılması gerekece-
ğf'yle ilgiliydi (42). Abdülmecit, Şubat'ta "Petit Parisi-
en"den M. Prax'ı kabul ederek şu sözleri söylemişti: "Siz 
yıllardan beri gördüğüm ilk Fransızsınız. Bütün felâketleri
miz küçük rütbeli bir subay olan Enver'in, Berlin'e gitmek 
üzere trene bindiği günen başlar... Savaşı isteyen de, özel
likle bu subaydır. İngiltere'nin en kısa bir zamanda saf dışı 
kalacağını ileri sürmüştü... Ona göre Fransa'nm da yenilgisi 
kesindi... Onun çıldırmış olduğuna inanmıştım. Ne yazık! 

(40) LeFigaro, 28.11.1918. 
(41) The MorningPost, 7.12.1928. 
(42)Türkgeldin 182. 
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Yine ne yazık ki, yazgımızın kesin egemeniydi... Gücümün 
yettiği bütün yollara başvurarak, Türkiye'nin bu savaşa atıl
masına engel olmaya çalıştım; ama benim ne hükmüm var
dı? Türk halkının büyük bir çoğunluğu, her zaman bu sava
şın aleyhinde olmuştur. Zaferimize de asla inanmamıştır... 
Türkiye, Almanya'nın elinde bir oyuncak, bir kurbandı. Ne 
felaket!" (43) Ali Fuat'la konuşurken Damat Ferit'i özel bir 
öfkeyle eleştiriyordu: "Ferit Paşa, ulusla Padişah araşma si
yah bir perde çekti; ama ulusun gözünde benim konumumu 
yükseltti" (44). İzmir felâketinden soma, George V'a, Baş
kan Poincare'ye ve Kral Vittore Emanuele n i ' e mektuplar 
yazdı. Birinci mektup şöyleydi: (45) 

HAŞMETLİ İNGİLTERE KRALI VE 
HİNDİSTAN İMPARATORU 

LONDRA 
Türkiye'nin varlığını, bu devleti yok etmeyi emel edi

nen küçük ulusların kendi çıkarlarını gözeten gMşimlerine 
karşı savunmaları ricasıyla Büyük İngiliz ulusunun hüküm
darı majestelerine başvuruyorum. Umarım ki, başvurum, 
majestelerinin soylu vicdanlarında bir yankı bulacak; bu de
rece eleme uğrayan bu ülke, yüksek müdâhalenizle barış ve 
esenlik, bolluk ve yücelik dönemine girmiş olacak ve ma-
jesteleriyle İngiliz halkına Osmanlı ulusunun sonsuz minnet 
ve şükranını sağlayacaktır. 

Osmanlı Veliahtı Abdülmecit 

(43) Le Petit Parisien, 25.2.1919. 
(44) Türkgeldi II202. 
(45) Calthorpe'un 25.5.1919 tarihli raporları, Özgün metnin gönderilece

ğini bildirdiği telgrafta, G. Kidston: "Türkiye'de sultanlık vârisinin durumu, hu
kuk bakımından Alman Kxonprinz'inin durumunun aynıdır," diye yazıyordu. 
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Foreign Office, bu mektubu yanıtsız bırakmayı önere-

dursun, Poincaré Hâriciye Nâzın Pichon aracılığıyla, "Fran

sa Hükümeti'nin geleneklerine bağh kalarak, Devlet-i Âliy-

ye'nin (Osmanlı Devleti) yaşamsal önemdeki çıkarlarım ko

rumayı savsaklamayacağını" telgrafla bildirdi. Bunun üzeri

ne Sultan, "Efendi bununla övünmek istiyor ve bize sitemde 

bulunuyor; ama kendisine Cumhurbaşkanı değil Dışişleri 

Bakanı yanıt veriyor. Bu onur kinci değil midir?" (46) diye 

söylendi. Ancak Lloyd George da bu yanıttan dolayı pek öf

kelenmişti. Dörtler Meclisi'nde 7 Haziran'da şunlan söyledi: 

"Kendisiyle savaş durumunda bulunduğumuz bir ulusun kı-

ral hanedanının bir üyesine telgraf göndermek yakışıksız bir 

davranış değil midir? Eğer Kıral George, Alman kıral ailesi

ne bir telgraf gönderseydi, Fransa Hükümeti buna ne derdi? 

Aynca bu, bir devleti ötekine düşürmek için eski Türk oyu

nunu oynayanlan yüreklendirmek değil miydi? Bir bağdaşı

ğın oyuna başvurmadan yamt vermek, karşısmdaldnin oyu

nuna yardım etmekten başka bir şey olmazdı..." Clemenceau 

da bu davranışın yakışıksız olduğunu kabul etti (47). 

Padişah, 26 Mayıs'ta kısa bir açılış nutkundan soma 

Saltanat Şûrası'ndan aynhrken Abdülmecit'in koluna girdi. 

Kendisi onu ağlayarak izledi. Abdülmecit, 31 Mayıs'ta Pa-

dişah'a Ali Fuat aracılığıyla sunduğu bir açıklamada,devlet 

başkanlarına yaptığı girişimleri haklı gösteriyordu (48). 

(46) Türkgeldi II222; Pichon'un 4.6.1919 tarihli Türk basınındaki telgra
fı ve Br. XUI No.13. 

(47) 9 ve 12.6.1919 tarihli "Hâdisaf'a göre, Kıral Vittore Emanuele III ve 
Başkan Wilson da yanıt vermişlerdir; US VI 232 (Wilson'un telgrafı üzerinde 
hiçbir kayıt yok.) 

(48) Türkgeldi H 216, 221; Gökbilgin I 93-119 (Saltanat Şûrası konusun
da ayrıntılı rapor). 
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Damat Ferit, Fransız Yüksek Komiseri Defrance tarafmdan 

barış sözleşmesi konusundaki görüşünü bildirmek üzere Pa

ris'e çağrılandığında, Abdülmecit, Temsilciler Kurulu'na 

"Ne olursa olsun, güvenilir kimselerin" verilmesini ısrarla 

rica etti (49). Veliaht bunun gerekçesini ayrıntılı bir mek

tupta şöyle açıklıyordu: (50) "Hak ve gerçek merkezi olan 

büyük hükümdarımın gittiği yoldan büyük bir saygı ve bağ

lılıkla yürümeyi, ancak içtenlik ve bağlılık gereği sayarım. 

Osmanlı İmparatorluğu kurulduğundan beri, hiç uğramadığı 

büyük bir bunalım ve felâket anmda bulunmaktadır... Ka

nım şudur ki, imparatorluk hükümetinin gelecekle ilgili 

yazgısını kamunun güvenini kazanamamış deneyimsiz kişi

lerin yönetimine teslim etmekten daha tehlikeli bir şey ola

maz... Halkın sesi olan basma olağanüstü sıkı sınırlamalar 

getiren bir yönetime, hükümetlerin yönetim biçimlerinin en 

tehlikesi olarak bakarım... Osmanlı halkı, bu ölüm kalım 

ânında tir tir titreşirken... deneyimsiz bir başbakan bu halkı 

umutsuzluğun son noktasına ulaştırmaktadır. İmparatorlu

ğun ve Osmanlı saltanatının esenlik ve güvenliği, konfe

ransta çok geniş bilgi ve deneyimi bulunan bir devlet ada-

ımnca temsil edilmesini gerektirmektedir. Tevfik Paşa'nın... 

ve onunla birlikte meslekten yetişme, işini bilen dört devlet 

adamıyla rehberlik niteliğini taşıyan ulemânın (bilgin kim

seler)... hilâfet ve saltanatm haklarını savunacak yeterlikleri 

vardır... (aksi halde) imparatorluğun, ulusun ve en çok da 

saltanat hanedanının sonlan, Tann esirgesin, korkunç ola

caktır. Bütün bu ve başka konularda iyilikseverlikle ve iç-

(49) Tûrkgeldi II224 (3.6.1919). 
(50) Calthorpe'un raporu 17.6.1919 (çeviri). 
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tenlikle yardım Duyurulması büyük hükümdarımız efendi

mizin bileceği iştir.'' . 

12 Ramazan 1337/12 Haziran 1335 (51) 
Abdülmecit 

Bu mektubun, Sultanı ve İngilizleri kızdırmış olması 

pek doğaldı; ama bu durum, veliahtın, bundan soması için 

de Damat Ferit aleyhinde Sultan'a yakınmasına engel ola

madı (52). Onun girişinıinin en yüksek noktasını, 16 Tem

muz 1919 tarihli muhtırasıdır. Bu muhtırayı, İstanbul ulus

çuları da duyarak, Sivas Kongresi bildirisiyle birlikte 

"Memleket" gazetesinin özel bir sayısında bastırmışlardı 

(53). Mazhar Bey'in, 17 Eylül'de Sivas'a getirdiği bu muh

tıra metni, 21 Eylül'de "Irade-i Milliye"de de çıkmıştır (54). 

Bu aralık Yüksek Komiserler, çevirmenleri Ryan ve Ledo-

ulx aracılığıyla Abdülmecit'i 8 ve 9 Ağustos'da şiddetli bi

çimde uyardılar (55). "Kuşkusuz bir dâhi olmamakla birlik

te, Britanya devlet adamlarının içten dostu ve deneyimli" 

olan bir Tevfik Paşa'mn sakınacağı "Paris fiyaskosu" dola

yısıyla Damat Ferit'e son derece acı ve aşağılamalarla dolu 

bir dille çıkışan Abdülmecit, komiserleri yatıştırmak için 

yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek biçimde ulusal direnişe 

sırt çevirdi: "Ülkedeki direniş,... haince, ahmakça ve gad

darca olmakla birlikte, halk bir Damat Ferit hükümetinin 

yaptıklarından daha iyi işlere gereksinme duymaktadır. Hal-

(51) O gün Damat Ferit, Paris'e gitmek üzere yola çıkmış bulunuyordu. 6.6.) 
(52) Br. IV No. 446 (çok ateşli birçok görüşme). 
(53) Tarihin saptanması gereklidir; The Times, 15. 9. (C. C. 10). 
(54) Aynı günde "Al Bayrak" (Erzurum)da; K. K. 291 (metin). 
(55)Br.IVNo.478. 
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kın Mustafa Kemal ve Rauf gibi adamların kışkırtmalarına 

kapılmaları, bu balkın isteklerine saygı gösterilmesinden 

ileri gelmiştir. Kendisinin bu direnişle ya da Bunu yapanlar

la hiçbir bağlantısı olmadığına, şerefi üzerine söz vermiş

tir." İngilizleri şimdilik baştan savmayı, ancak bu sözleri 

söylemekle umabiliyordu. Bununla birlikte, 23 Ocak 

1920'de İstanbul Üniversitesi'nde Pierre Loti için düzenle

nen törene katılmasını, bunlar hoş görmediler (56). 

Damat Ferit dördüncü kez sadrâzam olup da Mustafa 

Kemal ile açıktan açığa savaşıma başlaymca, veliahttan kuş

kulanmak için kendisince her türlü nedeni vardı. Bundan 

dolayı, Paris'e yaptığı ikinci gezisinden önce, Abdülme-

cit'in ancak İngilizlerin yardımıyla İngiltere'nin hizasına 

getirebileceğini Amiral de Robeck'e söylemişti (57). Sevres 

antlaşmasının imzalanmasından soma, Abdülmecit ile şeh

zade Selim, Abdülhalim ve Ömer Faruk, kendi görüşlerince, 

"artık bir değer ifade etmeyen varislik haklarından" vazgeç

tiklerini ilân ettiler (58). Bundan kısa bir zaman soma, Ab-

dülmecit'in polisiye bir romanın bir parçası gibi görünen 

plânlı kaçırılması konusu ortaya çıktı. Bununla ilgili bilgiyi 

ilke olarak mabeynci İsmail (Baykal) ve soma da Yümnü 

(Üresin) (59) vermiştir (60). Buna göre, Veliahd İsmail'in, 

"Efendimiz de Anadolu'ya geçseler," Önerisine, "Canım, 

ben kendiliğimden nasıl giderim? Çağnlırsam hemen gide-

(56) Br. XHINo. 6; Gaillard 106. 
(57) Br. XJJJ No. 80 (de Rebeck'in raporu 10.6.1920). 
(58) Times, 26.8. (C. C. 24); Al Bayrak (Erzurum), 17.1.1921. 
(59) Daha Sonra Belediye Müzesi Müdürü ya da Ulaştırma Bakanı (1952-

1954). 
(60) Tarih Dünyası III s. 21-23 ve Yatan Tarih IV 246,276 ya da Cumhu

riyet ve La Republique, 10. - 13.3.1952. 
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rim," diye yanıt vermiştir. Bunu haber alan ve Abdülme-

cit'in kendisinden de öğrenen Yümnü, hemen zaman geçir

meden İzzet (Aksalur) ve Zeki (Erkmen) ile birlikte Anka

ra'ya kaçarak Mustafa Kemal'e bunun haberini getirdi. 

Mustafa Kemal, Yürnnü'yü Kastamonulu tacir kılığı alım

da, kendisinin, Celâleddin Arif ve Bekir Sami'nin (61) üç 

çağrı mektubuyla İstanbul'a geri gönderdi. Yümnü Istanbu-

la geldiğinde divan-ı harbin (savaş mahkemesi) kendisini 

idama mahkûm ettiğim duydu (62). Abdülmecit bu çağrıya 

pek sevinmiş göründü; ama enişteleri Mehmet Şerif ve Ha

fit Paşa'larla danışmada bulunmak üzere düşünmek için za

man istedi: "Almak zorunda olduğum karar, altı yüz yıldan 

beri Osmanlı sülâlesinin izlediği yolu ve belirlenen yönü 

bütünüyle değişterecek niteliktedir; buysa, öyle-kojaylıkla 

kabul edilebilecek bir karar değildir. Bir tek ben söz konusu 

olsaydım, bunda asla duraksamazdım. Kararım geleceğe ve 

tamamıyla hanedanın gelecekte de var olmasıyla ilgili oldu

ğuna göre, yetkili kimselerin de düşüncelerim almak zorun

dayım." Abdülmecit'in, ulusal direnişin cumhuriyet yönün

de gelişmekte olduğunu sezdiği açıktır. Damatların onun 

kararsızlığını desteklemiş olmaları da pek doğaldır. Bundan 

başka, Sultan bu plânı 29 Nisan'da (1920) Ömer Faruk ile 

evlenen kızı Sabiha'dan öğrenmişti. Bundan dolayı İngiliz

lerin istekleri üzerine Veliahtı Çamlıca'daki köşkünden Dol-

mabahçe Sârayı'na naklederek sarayı tel örgülerle çevirttiği 

gibi, Türk ve İngiliz polisleri aracüığıyla göz altoda tuttu. 

Abdülmecit ise; "Anadolu'ya giderek bu mücadeleye katıl-

(61) Anlamı nasıldır? Yümnü yalnızca ikisinden söz ediyor; Bekir Sami, 
11.5.1920'de Erzurum'a doğru yola çıkmıştı. 

(62) 14.7.1920; 25:7. tarihli irade (T. V. 3917). 
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mayı şiddetle istiyorum; ama böyle bir karar ve davranışın 

aile durumunda, yani haneden içindeki durumumda nasıl 

değişiklikler yapacağını ve bu değişikliklerin ulus ve devle

tin çıkarma uygun olup olmayacağını değerlendirinceye 

dek, bu konuda beklemenin uygun olacağım düşünüyorum." 

(Krş. Cumhuriyet). Sözün kısası, Yümnü tek başına yola 

çıkmak zorunda kaldı. İnebolu'ya varıp durumu Mustafa 

Kemal'e telgrafla bildirdi. M. Kemal, "Allah müstahakkım 

versin! Bir kez daha şu kanıya vardım ki, ulus ancak kendi

sine ve kendi gücüne güvenmelidir. Hemen Ankara'ya geli

niz!" diye yanıt gönderdi. 

Oysa, aslında o sırada Abdülmecit'e karşı güçlü sem

pati beslenen Ankara'daysa, Sultan'm tahttan indirilmesi ve 

yerine Veliahtın geçmesi için B. M. M.'nde bir eğilim uyan

mıştı. Bu eğilim, Mustafa Kemal'in, 25 Eylül 1920'deki 

gizli bir oturumda şu sözleri söylemesine yol açtı (63): 

"Bugünkü Halife ve Padişah, hâindir... düşmanların 

yurt ve ulus aleyhinde vasıtasıdır... Onu hiç yok sayarak 

başka birine (padişah olarak) bağlanılmak düşünülüyorsa, 

bugünkü Halife ve Sultan haklarından el çekmeyerek İstan

bul'daki kabinesiyle, bugün olduğu gibi makamını korumak 

ve eylemlerim sürdürmek için çalışmalarının sürdürebilece

ğine göre, ulus ve Yüce Meclis, asıl maksadım unutup hali

feler davasıyla mı uğraşacak? Ali ile Muâviye dönemini ya

şayacağız? Sözün kısası, bu konu geniş, ve çok önemlidir. 

Çözümlenmesi bugünün işlerinden değildir... Bunun da za

manı gelecektir..." 

Bu oyun, ilk önce İstanbul'da oynanmakta devam etti. 

(63) N. II. 96. 
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Abdülmecit, oğlu Ömer Faruk'u Ahmet Reşit'e gönderdi. O 

da Veliaht'uı General Milne'e yazdığı bir mektubu yüzbaşı 

Bennett'e verdi. Bunun üzerine General 38 günden beri sü

ren "abluka"mn kaldırılmasını buyurdu. "Veliaht' m mütte

fiklere karşı bir Cihad ilân ettiği (!)" ile ilgili bir söylenti

den söz eden Bennett, armağan olarak Veliaht'tan abluka

dan kurtulmasının şükran belirtisi olarak, çok güzel bir altın 

saat aldı (64). 

Padişah Hükümeti, Ankara'ya bir temsilciler kurulu 

göndermeye karar verdiğinde, şaşırtıcıdır ki, ilkin bu kuru

lun başına Ömer Faruk'u geçirdi (65). O ilkbaharda kendi 

başına Ankara'ya ulaşmağa çalıştıysa da^ İnebolu'dan geri 

dönmek zorunda kaldı; çünkü Mustafa Kemal bir diplomasi 

başyapıtı olan telgrafmda şunları bildiriyordu: "Yurt ve ulu

sun bütün saltanat hanedanı üyelerinin hizmetlerinden ya

rarlanacakları zamanm gelmesini bekleyerek şimdilik İstan

bul'da oturulmasının kaygısını duydukları yurtseverliğin ge

reği olarak görüldüğü, saygıyla arz olunur." (66). 

Abdülmecit, 11 Aralık 1920'de, "ulus ve din ayrımı gö

zetmeden bütün ulusların koruyucusu (67)" Papa Benedikt 

XV adına bir anıtın açılış törenini yaptı. 2 Ocak 1921'de 

The Morning Post habercisini kabul etti (68). Uzun süren 

(64) Bennet (70) Abdütmecit'in kendisine telefon ettiğini yazıyor. Krş. Ry 
269 ve Y.T.IV 250. Buna göre abluka, 31 Ağustos ve 7 Ekim 1920 arasmda sür
müştür. Br. XIII ve Further Correspondence resp. Eastern Affairs'de ablukadan 
söz edilmemektedir; ama The Times kısaca söz eder: 13.9. (C. C. 10): "Son İki 
Gece." 

(65) Br. XIII No: 172; K. K. 905. Ahmet Muhtar'ın K. K.'ya mektubu 
20.11.1920. 

(66) ASDIV No. 367; Pech 198; Times, 2., 4.5.1921 (C. C.30.4., 3.5.). 
(67) Maurice Pernot, La question torque (1923), X, 270. 
(68) The Morning Post, 7.1.1921. 
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bir görüşmede, İngiltere Hükûmeti'nin "anormal politi

kacından yakındı: "Sevres Antlaşması, çağdaş diplomasi

nin bir başyapıtı olarak sayılamaz... Aleyhinizde herhangi 

düşmanca bir davranışı desteklemekte bir çıkarımız yoktur; 

ancak, bizi kendi yanınıza çekerek Türk Halifesinin dinsel 

etkisini İmparatorluğunuz içinde barış ve esenlik lehine ka- . 

zanmaktaysa, sizin çıkarınız vardır. ...Britanya ile Türkiye 

arasmda karşılıklı çıkara ve sempatiye dayanan olağan iliş

kilerin geri gelmesi için ilk koşul, Türkiye'yi ezmeme kara

rım vermenizdir. ...Britanya'da hâlâ dostlarımızın var oldu

ğunu belirtmekle mutluyum ve eminim ki, bunların sayılan 

zamanla artacaktır. ...Bir gün gelecek, Britanya Türkiye'ye 

karşı kırk yıl önceki dost siyasetini yeniden ele alacaktır." 

Veliaht, Sakarya muharebesi olduğu sırada yeni Yük

sek Komiser Sir Horace Rumbold'a bir çay ziyaretinde bu

lunduğu zaman_ demişti ki(69): "Padişah, Damat Ferit Pa-

şa'ya güvenmekle çok akılsızca davranmış oldu... Britanya 

Hükümeti ve Britanyalılar, Türkleri ve onların düşünme bi

çimlerini anlamıyorlar... Neden Ulusçularla doğrudan doğ

ruya ilişki için girişimde bulunmuyorsunuz?" Ondan soma 

da, "Ulusçuların siyasetlerini akılsızca yürüttüklerini kabul 

etmekle birlikte, onlann sırtlanın duvara dayayan savaş as

kerleri olduklarını" sözlerine eklemiş... Daha soma da İngil

tere ile Türkiye'nin karşılıklı çıkarlan için elbirliği etmele

riyle ilgili konu üzerinde uzun uzadıya konuşmuştu. 

Abdülmecit, 17 Aralık 1921'de(70) tercüman Ryan ile 

bir görüşmesinde, " Büyük Britanya'nın dostluk ve desteği-

(69) 31.8.1921 tarihli kabul hak. rapor (2.9.) (Corresp. resp. East. Aff., p. 
vni). 

(70) Rumbold'un 21.12.1921 raporu (Corresp. IX No. 58). 
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nin, Türkiye'nin Fransa ile aralan iyi olsa da, bu ülkenin 

erinç ve mutluluğu için pek gerekli olduğunu sık sık yinele

di. Prens... şimdiki Padişah'ı, dizginlerin ucunu kaçırdığın

dan dolayı şiddetle yerdikten soma... Türkiye'de... Abdüla-

ziz gibi bir padişahın, (1918'de) olmadığından dolayı üzün

tüsünü söyledi... Şimdiki Sultan'dan, kendisinden umdu

ğumdan daha çok saygıyla söz etti... Ankara'nın, İzmir'le 

Trakya'yı düşmandan temizlemek için belirli bir ödevi yeri

ne getirinceye dek sebat edeceğini... Panislamizm'in... hali

feliğin mânevi bir güç olarak bulunduğu zamanlar dışmda, 

yalnızca bir gölgeden başka bir şey olmadığım anlattı... Ve

liaht duygularına çabuk kapılacak, çabuk etki altmda kala

cak derecede duyarlı olduğundan, korkanm ki, tahta çıktığı 

zaman bizim görüşümüze göre kendisine pek güvenileme

yecektir; bununla birlikte, ilk on yıl içinde(!) pek iyi dav

ranması umulduğundan, şimdiki Sultan'a karşı dürüstçe 

uyumlu olmak koşuluyla, onunla dostluk ilişkilerimizi sür

dürmek, bütün güçlüklere değer." 

Padişah; Ulusçulara karşı sempati gösteren Veliaht ile 

şehzadeleri denetim altına almak için, 7 Şubat 1922 tarihin

de Tevfik Paşa kabinesi aracılığıyla "Hânedan-ı Âl-i Osman 

Umuru Kararnamesi (OsmatYoğulları işleri Kararnamesi)" 

adıyla bir kararname çıkarttı ki, özellikle bunun için kurul

muş olan bir "Hânedan-ı Saltanat Meclisi"; dikbaşlılık eden 

şehzadelere, örneğin saray tören ve şenliklerine alınmamak, 

aylıklannı indirmek, evlerinde 6 aya kadar hapsetmek(!) gi

bi cezalar verebilecekti(71). Bu "Hânedan-ı Saltanat Mecli

si", ilk toplantısını 28 Şubat'ta yaptı(72). 

(71) T. V. 4386. 
(72) ikdam ve Peyam-ı Sabah, 10.2., 1.3.1922. 
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Abdülmccit, ulusçuluğunu, güçlü İngiliz sevgisiyle ve 

Ankara'ya karşı güttüğü kuşkusuyla 1922 yılında bile hâlâ 

bir arada'yürütüyordu. Böylece 2 Mart'ta General Harring

ton'a sığınmacılara karşı yardımından dolayı şöyle bir te

şekkürde bulunmuştu: "Bu âlicenapça (yüce gönüllüce) gi

rişimimizi, ülkelerimizi birbirlerine bağlayan geleneksel 

dostça ilişkilere bir an önce yeniden başlanacağının mutlu 

bir işareti gibi görmekteyim."(73). L'Aurore haftalık dergi

sinin bir habercisine, "Bugün, Türkiye en kutsal haklarını 

savunmak zorunda bırakılmıştır"{74) diye demeç verdi. To

rino'da çıkan 16 Mayıs tarihli "La Stampa", Veliahdın bu 

konuda tamamlayıcı bir görüşmesini yayınladı. Abdülmecit 

bu görüşmesinde, "Anadolu Türlderinin sayısı 6 ile 8 mil

yon arasındadır; onları yönetme savında bulunanlar, günün 

birinde kılıçlarını Padişah'm ayaklan altına uzatacaklanm 

düşünmeyen serüvencilerdir,"(75) demişti. 

Başkumandanlık muharebesinin başlamasından soma; 

İstanbul'da, 1 Eylül 1922'de Ayasofya ve Fatih camilerinde 

düzenlenen mitinglerde, Türk ordusunun zaferi için dualar 

edildi. Abdülmecit, oğlu Ömer Faruk ile birlikte Fatih mi

tingine katıldı(76). Padişah ise "Şehitlerin ruhlanna fatiha

lar" gönderen 11 ve 15 tarihli mevlitlere katılmakla yetin-

di(77). Padişah sonralan, Veliaht'm nasıl olup da padişahlı

ğın ortadan kaldınlmasına ve kendisinin hükümdarlık hak-

lanna sahip olmadan(78) yalnızca Halife olarak atanmasına 

(73) Harington 104. 
(74) ikdam, 2.5.1922. 
(75) Ömer Kiazim, Ankara ve Berlin (1922). 
(76) 2.9. tarihli Türk basım; The Times, 4.9. (C.C. 2) 
(77) 12 ve 16.9. tarihli gazeteler. 
(78) G. Jaschke. "Das osmanische Scheinkalifat von 1922" ve "Zur Wahl 

des 'Ksrlifen' Abdülmecid"; "Die Welt des Islams", N.S., I 195, VIII 52. 
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razı olduğunu bir türlü anlayamamıştır; böyle bir Halife, 

ona göre "bir tekke şeyhi"nden farklı değildi(79). 

3. İngilizlerin Çekinmesi 

Dünya savaşının Türkler yenilinceye dek İngilizlere 

yüklediği büyük özveriler düşünülecek olursa, Türklerin İn

gilizlerden elde etmeyi umdukları dostluk isteğini çok so

ğuk karşılamaları kolaylıkla anlaşılır. Amiral Sir Arthur So

merset Gough Calthorpe, 6 Kasım 1918'de ilk Yüksek Ko

miser atandığı zaman, Lord Balfour hemen o günü War Of-

fice'e (İngiliz Savaş Bakanlığı), "Banş imzalanıncaya dek 

Türklerden gelecek bütün konukseverlik önerilerinin tü

müyle reddinin ve müttefik işgal güçleriyle Türkler arasın

daki ilişkilerin sıkı resmî niteliğim koruyacak biçimde sınır

lanması için sıkı buyruklar verilmesinin gerekli" olduğunu 

yazıyordu. Amiral Calthorpe'a verilen yönergenin son biçi

mindeyse, bu buyruğa uyularak, " 1 . Britanya ile Türkiye 

Hükümeti arasında silâh bırakışmasının uygulanması ve İn

giltere'nin Türkiye'deki genel çıkarlannm korunması için 

resmi bağlantı kurulacaktır. 2. Konttamiral R. Webb yüksek 

komiser yardımcısı, Mr. T. B. Hohler baş siyasal memur ve 

Mr. A. Ryan da ikinci siyasal memurdur... 4. Müttefik Dev

letlerle Türkiye arasmda askıda bulunan bütün sorunlar ba

nş konferansımn kararma bırakılmıştır. 5. Bununla birlikte, 

Türk halkının genel eğilimi, ülkedeki iktisadi ve siyasal du

rum ve Türk memur ve siyaset adamlannm yönetimleriyle 

ilgili konular için gereken buyruk ve kararlarla ilgili konu-

(79) YTIII38, IV 215. 
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larda tam rapor verilecektir. 6. Fransız, İngiliz, İtalyan ve 

Amerikan meslektaşlarla sıkı ilişki korunacak, onlarla işbir

liğini sürdürmeye çaba göstereceksiniz," deniliyordu. 

Lord Balfour, bu yönergeyi açıklamak için 9 Kasım ta

rihiyle Amiral Calthorp'a gönderdiği özel mektubunda ken

di görüşünü şöyle anlatıyordu(80): "... 2. Farkında olduğu

nuz gibi Irak, Suriye ve Arabistan'da tarafımızdan işgal edi

len toprakların ilerde Osmanlı egemenliğine ya da yöneti

mine dönmeyeceği, siyasetimizin değişmez parçasıdır. 3. 

Sizin de, doğal olarak anlayacağınız gibi, Türkler, Doğu 

göreneklerine bağlı kalarak görünüşü kurtarmak ve yapılan 

silâh bırakışması anlaşmasının savaşta ortaya çıkan ağır ye

nilginin sonucu olmayıp, kendi rrzalanyla bizimle uzlaşarak 

imzalandığı havasım bütün İslam dünyasında yaratmak için 

ellerinden gelen hiçbir çabayı esirgemeyeceklerdir. Onlar, 

silâh bırakışması koşullarının kendileri için özellikle uygun 

bulunduğunu ileri sürmektedirler... Mısır ve Hindistan'daki 

Müslüman uyruğumuz, Türklerin tümüyle yenildiğini anla^ 

yacaklarmdan, bu durum, Panislamizm'e ve genel olarak İs

lamlığın politikaca işletilmesine karşı öldürücü bir darbe 

olacaktır. Bir de kendileriyle ilişki kuracağınız Türk bakan

larının, Osmanlı İmparatorluğu'nun hesabmın tümüyle gö

rülmesi konusunda müttefik devletlerin davranışları ve ni

yetleri konusunda söyleyeceğiniz hükümlerinizden (com-

mitment) bütün olanaklarıyla anlam çıkarmaya çalışacakla

rım bilerek ona göre davranmalısınız. Onlar sizin ve öteki 

müttefik subay ve memurlarının kendi maksatları uğruna 

sempatilerim sağlamak için hiçbir çabayı esirgemeyecekler 

(80) Krş. Br. IV No. 471 not 3: Yalnız anlaşması konusunda, sayı 8; Türk-
çesi Belleten'de XXX 118. 
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ve bizimle müttefiklerimiz arasmda Türkiye'yle ilgili konu

larda anlaşmazlık ve güçlük yaratmak için hesaplı manevra

lar bile yapabileceklerdir. Bu gibi çabalara karşı koyarak, 

çekişmeye itilmeyi de kesinlikle reddederek; davranışlarını

zı bu geçici dönemde, üzerinize aldığınız misyonun sırf 

bağlantıyı sürdürmekten başka birşey olmadığı düşüncesine 

uyduracağınız ve Kraliyet hükümetini, son barış antlaşması

nın imzalanması konusunda, her ne yolla olursa olsun, onla

ra hak verdirecek konulara karşı koruyabileceğiniz duygu

sunu taşımaktayım. 4. Sultan ve öteki Türk ileri gelenleriy

le, toplum içindeki ilişkileriniz, yalnızca resmî nitelikte ka

lacak, onlarca gösterilecek dostça davranışlar, nazikçe bir 

çekinceyle karşılanacaktır. Şimdiki durumda, kendisini pek 

az tanıdığımız Sultan'ın kişiliğine gelince; onunla ilgili iz

lenimlerinizi özel bir ilgiyle karşılayacağım. (5. ve 6. mad

deler "Ermenistan Bölümü"yle ilgilidir (Bk. aşa. III)). 7. 

Şimdiki Türk Hükümeti bir kukla cesetten başka birşey ol

mayıp, arkasmda ittihat ve Terakki Komitesi bulunmakta

dır. Câvit ve Cemâl; Talât ve Enver'den daha az tehlikeli de

ğildirler... 9. Başlıca sorunlardan biri de iktisadi koşullardır. 

Mâlî konular için Sir Adam Block, Britanya tahvil sahiple

rini temsil etmek üzere şimdi istanbul'a gitmektedir. Onun 

deneyimi, sizin için çok değerlidir. Bununla birlikte Krallık 

hükümetimiz, Sir Adam Block'un Türkiye'deki siyasi konu

larla ilgili görüşlerine ve düşüncelerine, her durumda katıl

mak zorunda değildir. 10. Mr. Hohler'in bilgisine ve hü

kümlerine güvenebilirsiniz. İstanbul'da ve izmir'de Britanya 

uyruklarının çıkarlarının korunması için Mr. Ryan'ın salık

larına da güvenebilirsiniz. (11. Fransa'nın saygınlığı (bk. 

aşa. X)). 12. italya ile Amerika hülcümetlerinin, genel poli-
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tika sorunlarıyla ve aynı zamanda Türkiye'de İtalyan ve 

Amerikan çıkarlarını etkileyen özel konulardaki davranışla

rıyla ilgili raporları da, zaman zaman ajinak isteyeceğim 

(81). 13. Yukarda işaret edilen konular, İngiliz Kraliyet hü

kümetinin misyonumuzu nasıl görmekte olduğu konusunda 

size genel bir izlenim verecektir". Foreign Office, 13 Ka-

sım'da Kahire'deki Yüksek Komiser R. Wingate'in "Türkle

rin duygulan ve saygmhklan konusunda herhangi bir göste

rişe karşı şiddetle karşı çıktığım, böyle bir davranışı Arap

larla Mısırlılar'm bizim zayıflığımıza vereceklerini ve yine 

eski Türk dostu siyasetimize döneceğimiz izlenimini çıkara-

caklannı" anlatan raporunu bildirdi. 

Amiral Calthorpe, kendisine verilen yönergeyi o derece 

ciddiye aldı ki, ilk aşamada kendi amiral gemisi olan 'Su

perb" zırhlısında kaldı. Mustafa Reşit Paşa, 22 Kasım'da 

kendisim ziyaret eden Webb ile Mr. Hohler'e, "Ülkesinin 

büyük acılar içinde olduğunu, bir volkan üzerinde oturduğu 

için, umutlarını yalnızca yardımlarına bağladığı İngiltere'ye 

olan büyük dostluğunu" belirttiği zaman Amiral Webb 

"Türkiye'ye, Büyük Britanya'nın sempatisini sağlamanm, 

görevlerinin amacı dışında bulunduğu" yanıtını verdi. 

Webb, Reşit Paşa'nın kendisini ziyareti sırasmda (30 Ara

lık) da, "Silâh hırlaşmasının, yenilmiş olan Türkiye hükü

metine zorla kabul ettirildiğinin unutulmamasını" ısrarla 

söyledi. 1 Ocak 1919 tarihinde de, "Türkiye'ye mâli yardı

rma müttefik büyük devletlerin bilgi ve nzalan olmadan ya

pılamayacağı" konusunda da yönerge almıştı. İngiliz hükü

meti, bu durumunu 1921 yılma kadar koruduğundan Os-

(81) Krş. Laurence Evans, United States Policy and the Partition of Tur
key, 1914-1924 (Baltimore 1965). 
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manii yönetimi felç olmuş bir durumda kaldı. Damat Ferit 

Paşa, Padişah'm buyruğuyla 21 Ocak'ta kendisim önceden 

pek iyi tanıdığı Mr. Hohler'i ziyaret ederek "Görüşlerinin, 

Büyük Britanya'ya sonsuz bir dostluk ve bağlılık olduğunu" 

söyleyince, Hohler, "Sultan'a yardım önerisi olarak yorum

lanabilecek herhangi bir sözü vermeme sakınganlığında bu

lunmak zorunda" olduğunu, yanıt olarak bildirdi. Damat Fe

rit, daha soma sadrazam olarak önemle İngiliz korumasını 

rica ettiği zaman, Amiral Calthorpe İngiliz Krallık hüküme

tinin ancak müttefikleriyle tam birlik ve düşünce alışverişi 

yoluyla bir yamt verebileceğini"(82) söyledi. Üç yüksek ko

miser, Padişah'a karşı çekingen davranışlarında o denli ileri 

gittiler ki, 1 Mayıs 1919 toplantılarında Babıâli'nin Selâm

lık töreniyle ilgili kartların dağıtılması için yardım etmeleri 

konusundaki ricasını reddetmeye karar verdiler; çünkü say

gın yabancıların bu törende (yani Selamlık!) yalnızca seyir

ci olarak bile hazır bulunmaları (bu tören hükümdara karşı 

resmî bir saygı sunma töreni sayıldığından) silâh bırakışma

sı anlaşmasının hükümleriyle uzlaşmamaktaydı. Yüksek 

Komiserlerin selâmlık kartlarını dağıtmamalarına karar ve

rildiği gibi, Başkumandanlıklar subaylarının da selâmlık tö

renine katılmaları yasaklandı. Aynı günde, Sait Molla, 

"Britanya Yüksek Komiseri'nin Türkiye'ye karşı neden 

dikkati çekecek denli soğuk davrandığı" konusundaki soru

suna, askerî ataşe Sir Wyndhâm Deedes(83) bunun şu ne

denlerden ileri geldiğini, üzüntüleriyle bildirmişti:(84) " 1 . 

(82) Further Correspondence II No. 34. 
(83) Bu kimse için krş. John Presland (=Gladys Skelton), Deedes Bey 

(1942). 
(84)Corresp.IINo.43. 
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Bırakışma döneminin koşullan; 2. Müttefiklere karşı duru

mumuzun bunu gerektirmesi; 3. Bir tek Türk'ün kafasmda 

dahi, cezanın... Türkiye'ye karşı..! çok ağır olacağı konu

sunda bir kuşku uyanmasının önlenmek istenmesi; 4. Ülke

de bize karşı geniş kitlenin eylemli olarak düşmanlık etme

si..." Aynı kişi, üç hafta soma da Galip Kemâli Bey'in "İn

gilizlerle gerçek bir dostluk kurulamaz mı?" sorusuna da, 

"Azizim, biz size hiçbir güvence veremeyiz"(85) demişti. 

Calthorpe da 6 Haziran'da Lord Curzon'a bu konuda şu ra

poru göndermişti: "Yüksek Komiserliğin aldıklan sözlü ve 

yazılı yönergeye uyarak birbiriyle uyumlu davranış biçimi

miz, ne olursa olsun hiçbir Türk'e, yüz vermemek ve iltifat

ta bulunmamak ve onlara hiçbir umut vermemek ve tam ter

sine Osmanlı İmparatorluğu'na büyük bir ciddiyetle savaşm 

sonucuna yakışır biçimde davranmak olmuştu(86)". 21 Ha

ziran'da Ali Kemal'e verilen yanıt da başka türlü olmadı: 

"Bu banş, Türklerin kabul edecekleri ya da reddedebilecek

leri bir banş değil; belki seçeneği olmayan, dayatılacak bir 

banş olacaktır"(87). 

Lord Curzon, 4 Temmuz 1919'da Paris Büyükelçisi 

Lord Derby'ye şunlan yazıyordu(88): "İş başında bulunan 

Türkler, en yükseğinden en geride bulunanlara dek, Britan

ya'nın kendilerini bağışlamasını, ingiliz korumacılığını ıs

rarla ve yalvararak istediklerini, geleceklerim tamamıyla el

lerimize bırakma konusundaki şiddetli isteklerini ortaya ko

yan birçok başvuruda bulundular. Bütün bunlara kulaklan-

(85) Söylemezoğlu, Başımıza Gelenler 122. 
(86) Corresp.IINo. 58. 
(87) Ayn. yer. No. 62. 
(88) Br. IV No. 439. Kişiliği konusunda krş. Randolph S. Churchill, Lord 

Derby(1959). 
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mızı tıkadık; Türkiye sorununun Paris'te çözümlenebileceği 

yanıtım verdik." De Robeckîin :1 & Ekim tarihli raporu da 

şöyleydi (89): "ingiltere bu ülkede sürüp giden bütün entri

kalardan uzak olan ve Türklerin bütün dostluk belirtilerini 

reddeden tek millettir." Ali Rıza Paşa da, ona "İngiliz yardı

mı" için başvurduğu zaman "geleceğe yönelik siyasal des

tek ve rehberliğin tamamıyla tersi olan bir Britanya yardı

mından söz etmek, görevimin dışındadır," diye yanıt ver

mişti (90). Tevfik Paşa'yı da, 22 Kasım'da, "barış koşulları

nın pek ağır olacağı" kaydıyla yanlış umutlara kapılmma-

ması konusunda uyarmıştı (91). 28 Kasım'da Lord Cur-

zon'dan şu yönergeyi aldı: "Yüksek Krallık Hükümetimiz, 

Türkiye üzerinde bir manda yönetimim, böyle bir öneri ya

pılsa bile kabul etmeyecektir (92)." İngiliz dostu Türklere 

herhangi bir yardımda bulunmaktan kuşkuya yer bırakma

yacak biçimde kaçınılması, onların daima hızlanan ulusal 

direniş karşısındaki durumlarını, çaresiz, gittikçe zayıflat

maktaydı. De Robeck de, 4 Ocak 1920'de şu raporunu yazı

yordu: "Düşünülemeyecek güçlüklerle çevrilmiş ve yardımı 

kendileri için çok yararlı olan bir devletin soğuk davranışıy

la engellenmiş olan şimdiki Türk hükümdarının, uygulana

bilecek gibi görülen bir plân üzerinde düşünebileceğinden, 

doğrusu, kuşku duymaktayım." (93) İngiltere'ye güvenildiği 

için bir kez daha iktidarı ellerine alan Damat Ferid'in işleri 

de daha iyi gitmedi. Lord Harding, San Remo Konferansı 

sırasında Sir Horace Rumbold'a şu yönergeyi veriyordu: 

(89) Br. IvNo. 549. 
(90) 12.10.1919 tarihli rapor: Br. Iv No. 544. 
(91) Ayn.yer.No. 601. 
(92) Ayn. yer. No. 608. 
(93) Ayn. yer. No. 648. 
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"Damat Ferid'in kafasmda, gerçekleştirecek durumda olma

dığımız ve somadan onun tararından suçlandınlmamızla so

nuçlanacak olan ılımlı bir barış antlaşması umudunun doğ

mamasına dikkat etmeliyiz" (94). Barış koşullarının ortaya 

konuşundan kısa bir zaman önce, Lord Curzon daha kaba 

bir kesinlikle şu demeci vermişti: 

"Türk Hükümetine verilebilecek en yararlı öğüt, barış 

koşullarının kararlaştığı şu anda, şifa hapım bir an önce yut

mak; kendilerine İmparatorluktan geri kalan yerlerde düzeni 

sağlamaya koyulmak ve bu görevin yerine getirilmesinde 

Brtianya'nın destek ve kılavuzluğunu beklemektir." (95). 

Kral George V, sert koşullarının değiştirilmesi ricasına kar

şı bu havaya uygun olarak Padişah'a ancak şu yanıtı vere

bilmişti: "Müttefik hükümetler, insaflı bir barış sözleşmesi 

imzası için uzun ve sabırlı çabalarda bulunmaktadırlar; ta

raflarla ve müttefiklerle ilgili bütün konularda adaletli hare

ket edecekleri düşüncesiyle avunulabilir." (96). İngilizlerin 

Ferit Paşa'yı "kendi maksatlarına kullanmak için" iktidarda 

tutmuş oldukları konusundaki pek yaygın düşünceye aykırı 

olarak Sir Horace şu konuyu belirtmişti: "...gerçek şudur ki, 

biz ona kesinlikle destek olmadık. Her ikimiz, yani biz ve o, 

onun ortadan çekilmesiyle son bulacak olan sahte bir du

rumda bulunuyorduk." (97) Mustafa Kemal'in düşünceleri

ni öğrenmek (!) üzere Ankara'ya bir temsüciler kurulu gön

dermenin zorunluluğu ve Padişah yönetiminin felâkete dö

nüşen mâli durumu, (sonunda Rumbold'un İstanbul'da "ara-

(94) 20.4.1920 tarihli yönerge: Br. XIII No. 52. 
(95) Ayn. yer. No. 59: 5.5.1920 tarihli yönerge. 
(96) Bk.yuk.böl. I, not 19. 
(97) 10.9.1920 tarihli rapor: Br. XIII No. 136. 
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da bir iflas etmiş olan hükümet düşürüp başkasını iktidara 

getirmek"ten (98) başka bir işle uğraşılamadığım gizleme

mesine karşın) Damat Ferit hükümetinin kesin olarak çekil

mesini gerektirdi. 

Sir Andrew Ryan, "Her iki hükümetin yaptığı yanlışlı

ğın; müttefiklerin ve özellikle İngiltere'nin, büyük bir ye

nilgiye uğramış olan Türkiye'ye büyük önemi olan kimi 

izinleri vermfyi gerekli görüp kabul etmelerinden ileri gel

miş" olduğunu söylemektedir. Sir Harry Luke ise, "Padişah

la Damat Ferid'in mtumlanmn cidden acınacak bir durumda 

olduğunu," söylüyordu. "Bunlar yurtseverlikte Mustafa Ke

mal ve arkadaşlarından daha geri değildiler; ama bunlar, 

Türkiye'nin çıkarlarını, en iyi olarak, mütarekeye tam bağlı

lık ve müttefiklerle tam bir işbirliğinde görüyorlardı. Du-

rumlannm açıklığı, müttefik hükümetlerin bağlılığa bağlı

lıkla karşılık vermemiş olmalarında görülmektedir." (99) 
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II 

MONDROS SİLÂH BIRAKIŞMASI 

ANLAŞMASININ UYGULANMASI 

VE YORUMLANMASI 

Dışişleri Bakam Mehmet Nâbi, 2 Kasım 1918'de yaptı

ğı basın konuşmasmda, silâh bırakışması anlaşmasının hü

kümlerinin ılımlı olduğunu belirtmişti. Benzeri konuşmayı, 

Sadrazam İzzet Paşa da 30 Ekim tarihinde meclisin gizli 

toplantısında yaparak, böylece oybirliğiyle meclisin onayını 

almıştı (1). Gerçekten de öteki orta Avrupa devletlerine 

yükletilen hükümlerle karşılaştırıldığında (2) bu düşünce, 

görünüşte doğruydu; çünkü, değiştirilmeden kabul edilmesi 

zorunlu olan 1-4 numaralı maddeler dışındaki maddeler, 

Osmanlı temsilciler kuruluyla yapılan görüşmelerde olduk

ça önemli değişikliklere uğramaktan uzak kalmamışlardı 

(3). Gerçekteyse, kimi maddeler öyle belirsiz yazılmıştı ki, 

(1) Tûrkgeldi 163,68; TİH148; Belleten XXVIII 151. 
(2) Bulgaristan 29.9., Avusturya 3. II., Almanya II. II., Macaristan 13. II.; 

Tûrkgeldi 18-10,74-103; TlH 121-27. 
(3) Tûrkgeldi 169-73; TİH 138-41. 
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Türkiye'de hiç de uygun olmayan yorumlan açıktan açığa 

davet ediyordu. Bu konu, bütün ülkenin işgalini olanaklı kı

labilecek olan 7. madde için, bizzat M. Kemal'in 8 Ka-

sım'da İzzet Paşa'ya yazdığı gibi (4), "evliviyetle varitti" 

(haydi haydi söz konusuydu). Bundan başka, öteki madde

ler de, galip devletlerin, askerlerin terhisleriylè ilgili işler 

bittikten soma azınlıkların isteklerini koruyacaktan kaygısı

nı uyandırıyordu. Bu kaygı Hüseyin Rauf Bey'e 24 Ekim'de 

verilen yönergeden de anlaşılıyordu (5). Makedonya ve Fi

listin cephelerinin yıkılmasından doğan durum, kesinlikle 

dikkate alınmayarak, şöyle deniyordu: "I. . . Yunan savaş ge

milerinin girişlerine izin vermeyiz... 4... Ülkenin hiçbir nok

tasına askerî güçler çıkarılmayacaktır". Aslında, Britanya 

Hükümeti Fransa ile anlaşarak başlangıçta War Office .tara

fìndan istenen İstanbul'un işgalini Bırakışma anlaşması ta

sarısından çıkarmıştı (6); ancak "Çanakkale ve Boğaziçi is

tihkâmlarının", Türk güçlerinin uzaklaştınlmasmdan hemen 

soma işgalinde ısrar etmekte ve Yunan gemileri konusunda 

bağlayıcı bir güvencenin kabulünü de reddetmekteydi. Rauf 

Bey'in ısran üzerine, Amiral Calthorpe uzlaşmanın imza

sından hemen soma, 30 Ekim'de ona gönderdiği bir mek

tupta, Türklerin isteğine uygun olarak hükümetiyle görüşme 

sözünü verdi (7). Gerçekten de, hemen 31 Ekim gecesi, 

Londra'ya şu telgrafı gönderdi: "Türk delegelerinin ricala-

nyla ilgili... gizli... görüşler: Bent 1-2 - Yunan askerlerinin 

İstanbul ve izmir'e sokulmalanndan... Bend 7 - Güvenliği 

(4)TİHI202. 
(5)TürkgeldiI32;TİHI31. 
(6) Belleten XXXI115 v.d. 
(7) Türkgeldi 167; TİH1200. 
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sağlama ve Müttefik devletler uyruklarmm can ve malları

nın korunması gibi konularda Türk Hükümetince başarısız

lık gösterilmesi durumu dışında İstanbul'un işgalinin söz 

konusu olmaması, şiddetle rica edilmiştir". Ondan soma da 

kendi adına şunları ekledi: "Görüleceği gibi mütarekenin bu 

ve öteki bentlerinde, müttefiklerin güvenliğinin tehdide uğ

raması durumunda hiçbir konuda İstanbul'un işgali kaydı 

yoktur. - Bend 24 (b)... Sis, Hacin, Zeytun ve Ayintab'in iş

gal edilmemesi; çünkü bu, gereğinde, 7. Bend ile sağlan

mıştır." 

31Ekim'de savaş kabinesi, Calthorpe'a, konuşmaları 

büyük bir başarıyla yaptığından dolayı bir tebrik telgrafı 

göndermeye" karar verdi. "2. - Türklerle Yunanlılar, arasın

daki büyük ulusal düşmanlık karşısında İstanbul'a karşı ya

pılacak askeri harekâta Yunanlıların katılmamalarının uy

gun olacağı anlaşılrnaktadır... Ne olursa olsun, Yunan güçle

rinin İzmir'de bulunmasından sakmılabilir; çünkü Türklerin 

buna karşı çıkmaları bir yana, İtalya ile de Küçük Asya için 

kaygı verici çatışmalar ortaya çıkabilir. ... 4... İstanbul'un 

işgal edilmeyeceğiyle ilgili herhangi bir yolla Türk hükü

metine güvence verilmemesi rica edilmektedir. Durumun 

gerektirdiği gerçeklerin Türk zihniyetine etkili biçimde yer-

leşebihııesimn, ancak böyle bir işgalle olacağını birçokları 

duyumsatmaktadır. Bu işgal yapılacaksa, Ayasofya ya da 

öteki İslam ibadet yerlerine sataşılmasının önlenmesi için 

her türlü sakınma önlemlerini almanın doğru ve yerinde 

olacağım düşünmektedirler." Amirallik, buna uygun olarak 

Yunan gemilerinin İstanbul'a sokulmaması konusundaki 

Türk ricasının kabul eklemeyeceğinin, ancak bu gemilerin 

olabildiğince arka safta tutalmalarımn sağlanacağmm Ami-
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rai Calthorpe'a bilckrilmesini, 1 Kasım'da İngiltere Dışişleri 
Bakanlığından rica ediyordu. Cahhorpe, 7 Kasım'da, "Hü
kümetten emir aldığımdan, Yunan gemilerinin'İstanbul'a 
gelmesini engelleyemeyeceğim; Osmanlı Hükümeti'nin bir 
kargaşalık çıkmasına engel olabileceğine eminim (8)" di
yordu. Calthorpe, Kurmay Yarbay Sadullah ile 10 Kasım ta
rihli görüşmesinde, Yunan gemilerinin İstanbul limanına so-
kulmamalanmn mümkün olamayacağını, bununla birlikte, 
bu gemileri, örneğin Selimiye liman ağzında, İstanbul'dan 
uzak tatmaya (!) hazır (9) olduğunu yineledi. Böylece, 13 
Kasım'da Boğaziçi'ne giren büyük filoya Averoff'tan başka 
daha dört Yunan muhribi katıldı (10). 

Galip Devletler, Calthorpe'un da açıkladığı gibi, her
hangi bir hukuksal esasın bulunmadığım dikkate almadan, 
İstanbul'un işgaline (bunun bir hakka dayanmadığım açığa 
da vurmaksızm) hemen giriştiler. Yarbay Murphy ile bahri
ye yüzbaşısı Chilton'm (Osmanlı Harbiye ve Bahriye Nezâ
retlerinde bağlantı memurları) yönetiminde bir yüksek ko
mutanın 7 Kasım'da (11) kente girmesinden soma, bu ayın 
13'ünde, aşağı yukarı 3500 İngiliz ve Fransız askeri (ki 
bunlardan yalnız 2000 kişi Beyoğlu'nda yerleştirildi) karaya 
çıktı. Yabancı garnizonunun başkomutanlığını General 
Henry FM. Wilson üzerine aldı. Kıtaların kışla ve okullarda 
yerleştirilmelerinden soma, özel binalar da keyfî olarak su
baylar tarafından işgal edilmeye başlandı; bu arada çevreye 
galip sıfatıyla da meydan okundu ve Türk görenek ve gele-

(8) TfHI117v.d. 
(9)Ayn.yer. 119. 
(10)Ayn. yer. 114. 
(11)8.11. tarulli Türk basını; TİHI113,121. 
(12) Ayrı. yer. 114,116,122 v.d. 
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neklerine karşı pek az saygılı davranıldı (12). Times muha
biri, halkın telâş ve şaşkınlığı konusunda, 16 Kasım tarihin
de şu bilgiyi veriyordu (13): "Türk memurları ve basını tam 
bir şaşkınlık içindedirler... Bugün bana yüksek konumdaki 
bir memur, "Müttefiklerin buraya fâtihler gibi değil, dost 
olarak geldiklerini düşünmüştük" demişti. 17 Kasım tarihli 
bir yazıda Harbiye Nâzın (Savunma Bakam) Abdullah Pa
şa, Sadrazam Tevfik Paşa'ya, "İtilaf devletlerinin herhaagi 
bir generalinin ve ya da yetkilisinin her istediği yapılacak 
mıdır?" (14) diye sormuştu. 

Boğaziçi istihkâmlanmn dışında olan noktalann işgali-' 
ne karşı Hâriciye Nâzın Mustafa Reşit Paşa'nın 19 Kasım 
tarihli protestosuna, "Türkiye'de işgal güçleri komutan yar
dımcısı" sıfatım taşıyan General Bunoust, 21 Kasım'da bu 
işgalin bırakışma sözleşmesinin 1. ve 7. bentlerine dayandığı 
karşılığında bulunmuştur (15). Millet Meclisi'nde, ayın 
18'inde verilen nutuklarda ulus sesini açıkça duyurmuştu 
(16): "(Fuat - Divaniye): Biz yenildik, ama elimizde hak ve 
adalet vardır; hakkımızı... elbette bir gün işittireceğiz"; -(Ha
fız Mehmet; Trabzon) "Ulus ölse bile, namusuyla, onuruyla 
ölür." En çok güceniklik ve kızgınlık uyandıran konu da, 
yerli Rumların denetimsiz tavır ve davramşlan oluyordu; Be
yoğlu, galip devletlerin bayrak denizi içine gömülmüştü. 
Amiral Kakolidis, 18 Kasım'da Rum kulübünde karşılandığı 
zaman şu sözleri söyleyecek denli ileri gitmişti: "Türkiye'de
ki Yunanlılığa, anayurdun selâmım... getirmek onuruna ka-
vuştuklanndan dolayı emrimdeki subaylar ve erler övünç 

(13) The Times 26.11.1918. 
(14)TİHI 124. 
(15) Ayn. yer. 125. 
(16) Ayn. yer. 126. 
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duymaktadırlar... Yunan Hükümeti, size... Yunan bayrağını 
getirmeyi başarmıştır" (17). 22 Kasım'da toplanan uluslara
rası bırakışma kurulunda (18) Türk temsilcüeri buna bir çö
züm yolu bulunması konusunda boşuna direnmekteydiler. 
Calthorpe, "işgal" sözcüğünün kullanılmasının yanlış izle
nim bıraktığım, oysa müttefiklerin karaya asker çıkarmaları
nın amacının yalnızca gerekli askeri harekâtın yapılmasını 
olanaklı kılmak olduğunu söyleyerek üzüntüsünü belirtmek
le yetinmişti (19). Gerçekteyse, Osmanlı İmparatorluğu ya
vaş yavaş müttefiklerin denetimine girmekteydi. General 
Wilson'un 17 Ocak 1919 tarihinde Harbiye Nezâretine gön
derdiği bir yazı, durumun böyle olduğunu göstermektedir. 
Bu yazıda (20), "Yerel yönetim yeterince çalışmadığından, 
Osmanlı polisi General Fuîler'in yönetimindeki İtilaf Dev
letleri Kurulu'nun gözetimine verilmiştir" deniyordu. 

Bırakışma koşullarının uygulanması sırasında birinci 
maddede öngörülmeyen İstanbul'un işgalinden başka, 7., 
10. ve 16. maddelerin yorumunda düşünce aykırılıkları çık
tı. Amirallik, 6 Kasım 1918'de bu maddelere dayanarak İs
kenderun'un teslim alınması için Calthorpe'a (ki bu Amiral, 
daha önce Osmanlı Hükümeti'nin ricası üzerine bu konuda 
Londra'dan açıklama istedikten soma) yönerge verdi. İzzet 
Paşa'nm verdiği buyruk üzerine, 9 Kasım'da İskenderun'un 
teslimi tamamlandı. Aym 7'sinde çağrılan Mustafa Kemal 
Paşa, "Belirtilen maddelerin, belirsiz ve kapsayıcı söz ve te
rimlerden hangi anlamların çıkarılacağının bir an önce sap-

(17)Ayn.yer. 123. 
(18) Ayn. yer. 127; Söylemezoğlu 27. 
(19) TfH 1125; Reşid Paşa'nm Aptullah Paşa'ya ü. tarihli mektubu. 
(20) Ayn. yer. 126. 
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tanması gerekir," diyerek İzzet Pâşa'nın dikkatini çekmiş, 

"Bu başarılamazsa, İngilizlerin demiryollarını denetimleri 

(madde 15) altına alarak bütün ülkeyi ve hattâ "Heyet-i Vü

kelâmı (Bakanlar Kurulu) avuçları içine almış olacaklarını 

hesaba katmak gerekebilir" (21) demişti. 

General Clark, Mustafa Kemal'in yerine geçen Nihat 

Paşa'ya, kıtalarını 1.12. tarihine dek Ceyhan ırmağı kıyıları

na, 5.12. tarihine dek Seyhan ve Göksu kıyılama ve 14.12. 

tarihine dek de Pozantı'ya çekmelerini emretti. Askerin ta

şınması güçlüklerinden dolayı, bu süreyi 13., 17. ve 26.12. 

tarihlerine uzatmakla birlikte, çekilmeyip geride kalan as

kerlerin bu sürenin bitiminde tutsak sayılacaklarının da ek

ledi (22). Paul Cambon, "...Osmanlı savaş kuvvetlerine... 

savaşçı sıfatıyla değil, âsi olarak davranılacağının Türk or

taelçisine açıklanması için Fransız Bern Büyükelçisi'nin 

yönerge aldığım" daha 13 Kasım'da İngiliz Dışişleri Bakan

lığına bildirmişti. Paris'te nasıl bir sinirliliğin egemen oldu

ğunu, General Allenby'e katılan Franchet d'Esperey'nin İs

tanbul'u askerî işgal altma almakla tehdit etmesinden de an

laşılır. Bu durum, Genelkurmay Başkanı Feldmareşal Sir 

Henry VVilson'u 19 Kasım'da şu aşağıdaki telgrafları (23) 

göndermeye yöneltti: 1- Allenby'ya: "İstanbul'un işgali teh

didini henüz kullanmak istemiyorum... Gerektidiğinde ne 

kadar zamanda harekâta başlayabilirsiniz? İskenderun, Mu

sul ve Bakû'de kararlılık gösterilirse, buralarda harekât ya

pılması gereksiz olacaktır." 2- Milne'e: "Allenby'nin istek-

(21) Ayn. yer. 50-53, 58-63,202, 204. 
(22) Ayn. yer. 64,66. 
(23) Correspondence resp. Eastern Affairs 19181 No. 39, Encl. 11,8. 
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lerinin desteklenmesi için (Wilson)'a kesin buyruklar veri

niz". Allenby, 15 Kasrm'da, "Bu konular Türklerle tartılış-

mamalı, ancak onlara... isteklerimizin... yerine getirilmesi

nin zorunlu olduğu söylenmelidir. Onların Kilikya ve Medi

ne'de işlerin savsaklanmasını ve Azerbaycan'da hileye baş

vurmalarını, büyük yenilgilerinin doğal sonuçlarından ka

çınmak amacıyla düzenlenmiş, bizi aldatmaya yönelik, be

ceriksizce girişimler olarak görmekteyiz... İngiltere Krallık 

Hükümeti... gerekirse çarpışmaya yeniden başlama konu

sunda duraksamayacaktır. Türklerle silâh bırakışma anlaş

masını, yenen devletler sıfatıyla saldırıyı durdurmak üzere, 

en sınırlı haklar vererek imzalamıştık." 

Böyle sert bir dil kullamlması, nasıl açıklanabilir? İn

gilizlerle Fransızlar, Kilikya ve öteki cephelerdeki askerle

rin boşaltılmasının, emirlerin yerine getirilmesini olanaksız 

kılacak denli kısa süre içinde yapılmasını istemekle kalma

yarak, Türk sivil halkım, düşman güçleriyle birlikte geriye 

dönen Ermenilerin saldırılarına karşı savunmadan yoksun 

kılmak kasdıyla, jandarmanın silahlarının toplatılmasına 

dek ileri gitmişlerdir. Reşit Paşa, 23 Kasrm'da kendisini zi

yaret eden Kontamiral Webb ile Mr. Hohler'e, Musul ile İs

kenderun'un işgal edilmesi üzerine Heyet-i Âyân'm (Sena

to) yalanmalarını söylediğinde, Musul'un Irak'a, Iskende-

run'unsa Suriye'ye ait olduğu yanıtım almıştı. Bunun üzeri

ne Reşit Paşa, "Fransızların İskenderun'a gelmeleri pek bü

yük kızgınlığa yol açtı... volkan üzerinde oturmaktadırlar" 

demişti. Ama çok geçmeden Calthorpe da Ermenilerin öç 

alma saldırılarına giriştiklerini kabul etmek zorunda kaldı. 

Hükümetçe şimdilik bütün buyrukları yerine getirmekten 
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başka yapacak bir şey kalmamıştı. Allenby'nin, "Gerçekten 

şiddetli bir baskı yapılırsa (24), bu konuda güç kullanmaya 

gerek kalmayacağıyla ilgili olarak 20 Kasım'da verdiği ra

pora dayanarak, Wilson, 22 Kasım'da Harbiye Nezâretine 

bir nota verdi. Bu notada, yenilginin sonuçlarından kaçınma 

kaygısıyla davranılmazsa, İngiltere Hükümeti'nin yeniden 

düşmanlığa girişmekte duraksamayacağı... Türkiye'nin her

hangi bölgesinin özerkliğini korumak için verilen son fırsatı 

da yitirme tehlikesine uğranılacağı... ve İngiltere Hükümeti

nin silâh bırakma anlaşmasının herhangi bir koşulunun tar

tışmaya açılmasını kabul etmeyeceği" (25) bildiriliyordu. 

Böylece, Adana vilâyetinin Pozantı'ya dek boşaltılması 26 

Aralığa değin tamamlandı ve Nihat Paşa 22 Ocak 1919'da 

geriye çağırıldı (26). 

6. Ordu Kumandanı Ali İhsan Paşa; İngilizlerin Mu

sul'u işgalim haklı görmekte kuşku belirttiği için, özellikle 

öfkelerini çekiyordu. General Cassel, burayı işgal için buy

ruk aldığım, 2 Kasım'da kendisine bildirdi. Ertesi gün Ali 

İhsan, bir görüşme sırasında bunun sakıncalarım ortaya ko

yarak durumu İstanbul'a bildirdiği gibi; Cassel ile General 

MarshalPa da haber verdi. İzzet Paşa, Ali İhsan'm düşünce

sini onayladı ve bırakışmanın yorumu konusunu açıklaması

nı Galthorpe'dan rica etti. Càlthorpe da bu konuda 4 Ka

sım'da bir telgraf çekerek, "Türkiye Hükümeti sözümü tuta

cağımdan emin bulunduğunu söylemektedir," sözünü de 

telgrafına ekledi. Ertesi gün War Office, "Musul garnizonu-

(24) Ayn. yer. Enel. 12. 
(25) TİH166. 
(26) Ayn. yer. 74 v.d. 
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nun teslim olması konusundaki Britanya isteğinin... 16. 

madde karşısında haklılığının apaçık bulunduğu" yanıtını 

veriyordu; aynı zamanda Musul'u işgal etmesi için General 

MarshalPa yönerge verildiği, ayrıca da "Musul'un, Alman 

kurmay haritasında Irak'ta gösterilmiş olduğu" bu yanıtta 

belirtiliyordu. Bunu Marshall, daha 3 Kasım 'da~ ileri sür

müş, bunun üzerine Ali İhsan da, "Irak smırmm ancak dip-

lomatlarca saptanması gerektiğini, Alman raporunun özel 

bir düşüncenin ürünü olduğunu ve resmî bir değer taşımadı

ğım..." bildirmişti. 7 Kasım'da İngiliz karargâhında "uzun 

tartışmalar" oldu; sonunda, General Marshall'm Ali İhsan 

Paşa'ya, "İngilizlerin ileri yürüyüşüne zorla mı engel olaca

ğı" sorusuna, Paşa şu yamtı verdi: "Ben, son zamanda birbi

riyle sonsuza dek dost olmaları gereken iki ulus arasında 

yeniden savaşm başlamasına yol açmayı istemem. Protesto 

ederek askerimi çekerim..." Böylece, 8 Kasım'da Musul'da 

İngiliz bayrağı çekildi. Kentin boşaltılması 15 Kasım'da, 

ilinse 6 Aralık'ta son buldu (27). 

Ancak sorun bununla da bitmiş olmuyordu. Ali İh-

san'ın 29 Kasım tarihli raporunda da kestirdiği gibi (28), 

ingiliz kıtaları çok geçmeden Diyarbakır vilâyetine de gir

diler. Calthorpe, 18 Aralık'ta Osmanlı Hükümeti'nin bu ko

nudaki protestosunu Londra'ya gönderdikten soma 23 Ara

lık'ta şu yanıtı aldı: "Yenilmiş olan Osmanlı Hükümetine 

dayatılan silâh bırakışması koşullarından hiçbiri, böyle bir 

protestoya hak verdirecek nitelikte görülmediğinden notayı 

ânında geri çeviriniz." Albay Killing, Ermenilerin geriye 

dönmeleriyle ilgili olarak göçebe aşiretlerle konuşmak üze-

(27)TİHI78-96. 
(28) Ayn. yer. 206,208. 
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re Marshall tarafından görevlendirildiği zaman (29), Ali ih

san Albayı geçici olarak tatuklatımştı. Bunun üzerine Al-

lenby, 13.1. tarihli bir telgraf çekerek, "Ali İhsan'm görevi

ne hemen son verilmesinin dikkate alınmasını" istedi. 7 Şu-

bat'ta Allenby, kendisi de İstanbul'a geldi. Nazırlardan (Ba

kanlardan) Mustafa Reşit ve Ömer Yaver Paşa'lara kendisi

nin bilinen 12 maddelik isteklerini okuyarak sayıp sıraladı 

(30). Harbiye Nâzın, Calthorpe'un bu isteklerini kapsayan 

11 tarihli notasına, "tümüyle dayanaksız" kaydıyla yanıt 

verdi (31). Böyle olduğu halde, Tevfik Paşa kendisine yaz

dığı bir yazıda, "Şimdiki durumun gereklerine göre" bu 

maddelerin kabulünün zorunlu olduğunu bildirdi (32). Ka

rargâhını Nusaybin'e taşıyan Ali İhsan Paşa, 9 Şubat'ta gö

revinden alındı. Paşa, 13. Kolorduya dönüştürülen 6. Or

du'yu ardılı Cevdet'e devrettikten soma İstanbul'a geldi. 

Orada kaygı duyulan bir olay oldu; Ali İhsan, 2 Mart'ta İs

tanbul'a gelir gelmez tatuklandı. Harbiye Nâzın, Paşa'nm 

"İtilaf Hükümeti'nin öteki yenilgin ülkelerde yeğledikleri 

davramş biçimini belgeleriyle ve açık olarak bilenüyorum" 

anlamındaki 3 Mart tarihli protestosunu, ertesi gün sadra

zam olan Damat Ferit, doğal olarak dosyasına koydurdu 

(33). İtilaf devletlerine karşı en geniş anlamda boyun eğme 

döneminin başlamasına karşın General Milne ile Amiral 

Calthorpe, 10 Mart ve 10 Nisan'da Mareşal Allenby'nin bü

tün buyruklanhm "en kısa zamanda" yerine getirilmesini 

(29) Ayn. yer. 98. 
(30) TIHI 100; Further Corresp I No. 13; Belleten XXXI129; Bayur 254 
(31) İTÜ 1216 (13.2 tarihli mektubu). 
(32) Ayn. yer. 103. 
(33) Ayn. yer 91,101 v.dd. 215; Ali İhsan Sabis, Harb Hatıralarım, V 12 

v.dd. 
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bir kez daha istediler. Milne daha sonra, 2 Mayıs'ta 13. Ko-

lordu'nun dağılmasını istediyse de, bu kez bu istek boşa git

ti; çünkü komutan Cevdet, Doğu'ya çekilerek Mustafa Ke

mal Paşa'ya katılmıştı (34). 

İzzet Paşa, 6 Kasım tarihli bir telgrafla Medine, Asir ve 

Yemen komutanlarından (16. madde gereğince) "en yakın 

İtilaf komutanına" devir ve teslim işleminin yapılmasını is

tedi (35). Chilton, İzzet Paşa'ya güvence verdi (36): "Bri

tanya Hükümeti, bu maddenin yorumunda Devlet-i Ali-

ye'nin şanına elden geldiğince uyacaktır." Yüksek Komiser 

(Kahire) R. Wingate, 15 Kasım'da Fahri Paşa'nın "Hüküme

tinin yönergesini kabul konusunda", 22 Kasım'da da "Arap

ları müttefik komutanlar olarak tanımak istemediğim" bil

dirdikten soma, Paşa'ya 15 Aralık tarihine dek süre verdi. 

Reşit Paşa, Webb'in, "General Fahri'nin eylemsizliğinin ba

ğışlanamaz ve açıklanamaz olduğu, 15 Aralık tarihinden 

sonrası için buyruklara uymamanmsa ağır sonuçlara yol 

açabileceği" anlamındaki 11 tarihli notasına, 12 tarihiyle 

verdiği yanıtta, "...İmparatorluk hükümetinin, Fahri Paşa'ya 

gizli ve açık buyrukları götüren bir subay göndermekten 

başka bir yol bulamadığı" yanıtını verdi. Fahrettin Paşa, 26 

tarihinde Padişah'm bir irâdesini istedi ve Wingate'in 30 

Aralık'ta rapor ettiği gibi, Hicaz güçleri komutanına sesle

nen mektubu kabul etmekten de kaçındıktan soma, sırf Sul-

tan'ın buyruğuyla "Peygamber'in mezarını korumak için 

resmî görevinden özgür bırakılabileceğini," söyledi. Bunun 

üzerine Webb, Foreign Office'den 1 Ocak 1919 tarihli şu 

(34) TÎHI106. 
(35)Ayn.yer.201. 
(36) Ayn. yer. 85; Yeni istanbul 10. 11 
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yönergeyi aldı: "Türkiye Hükümeti'ne bir nota vererek, Me

dine'nin teslimine ve Müttefiklerin savaşı kazanmaları üze

rine Türkiye'ye dayatılan koşulların bütün ayrıntılarıyla ye

rine getirilmesine değin, bırakışma anlaşmasının bozulma

sıyla ilgili herhangi bir yakınmanın dinlenmesinin ya da 

dikkate alınmasının reddedilmesi için yönerge aldığınızı 

söyleyiniz." Sonunda, Haydar Molla'nm başkanlığında bir 

kurul padişahın resmî irâdesini getirince, Fahrettin Paşa 10 

Ocak 1919 tarihinde teslim oldu (37). Sırf savaş sırasında 

tutsak edilenleri öngören silâh bırakışmasının 22. maddesi

ne karşıt olarak Fahreddin Paşa da savaş tutsağı sayılarak 

Malta'ya sürüldü. Türldye'nin, hukuksal olarak müttefikler

le savaş durumunda kalmayı sürdürüp sürdürmediği, üç bu

çuk yıl soma dahi önem kazanacaktı. 

(37) TİH147. 

67 



III 

ERMENİ VE YUNAN AMAÇLARI. 

İNGİLİZLER ONLARI NE DERECEYE 

KADAR DESTEKLEMİŞLERDİR? 

1. Genel Politika 

Başkan Woodrow Wilson'un 18 Aralık 1916 tarihli ba

rış notasına, müttefikler, başlıca savaş hedeflerinden birinin 

"Türklerin kanlı zulümleri altmda tutulan ulusların kurtarıl

ması" olduğunu (1) 10 Ocak 1917 tarihinde, yanıt olarak 

bildirmişlerdi. Gerçi Lloyd George, 5 Ocak 1918'de, "Tür

kiye'yi başkentinden ya da Küçük Asya ve Trakya'daki 

Türk ırkının egemen bulunduğu zengin ve bilinen toprakla

rından yoksun" kılmak niyetinde olmadıklarını söylemiş 

idiyse de, Lord Curzon bu demecin "Türkleri savaştan geri 

çekmek için verildiğini", ancak savaşm sürmekte olması do

layısıyla bunun bir hükmü kalmadığını belirtmişti (2). Lord 

Robert Cecil, Amerikan basım için 5 Kasım 1918 tarihinde 

(1) Cd. 8439: British andForeign State Papers CXI603 v. dd. 
(2) US V 693; Br. IV No. 646: 4.1. 1920 tarihli Memorandum. 
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verilen bir yemekte şunları söylemişti: "Boyun eğilen ulus

lar üzerindeki Türk kontrolü kesin bir sonuca ulaşmalıdır 

(alkışlar)" (3). Buna uygun olarak Balfour'un 9 Kasım tari

hiyle Amiral Calthorpe'a gönderdiği yönergenin açıklama 

metninde, Britanya hükümetinin amacının "Milyonlarca za

vallı insanın gelecekteki mutluluğunu" banş sözleşmesinde 

güvenceye almak olduğunu bildiriyordu (4). Bu görev, her-

şeyden önce Paris Banş Konferansı 'na düşüyordu. Konfe

rans, 18 Ocak 1919'da toplandı. Biraz sonra, Türkiye'de şu 

sırada yaşamakta olan Ermenilerin pek az sayıda olduğu 

saptanmış, bununla birlikte Ermeni göçmenlerinden, olabil

diğince büyük bir kitlenin oraya gönderilmesi bir sorun ola

rak ele almabiimişti. Aynı durum Balkan savaşından soma 

dışa göç eden Rumlar için de -dönmek isterlerse- geçerliy

di. Bundan başka, konferansa katılanlar arasında amaçlı 

olarak değiştirilmiş istatistiklere dayanılarak Rum halkının 

sayısı konusunda yanlış sonuçlar ortaya çıkarılmıştı. Daha 

23 Eylül 1922'de Llyod George, basma yaptığı açıklamada, 

İstanbul'da "yüzbinierce Ermeni ve Rum bulunduğu'nu (!) 

belirtmişti (5). 

İstanbul'da savaş durumunun uzaması ve bunun sonu

cunda hükümet otoritesinin zayıflaması dolayısıyla halkın 

çektiği sıkıntılar yüzünden, Yüksek Komiserlerin aslında 

güç olan görevleri, göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi, Er

meni kadınlarının Türk evlerinden "kurtarılması" ve kendi

leri için bir yük olan "savaş suçîulan"mn cezalandırılması 

gibi konularda çok daha önemli ölçüde ağırlaşmış bulunu-

(3) 6. II. 1918 tarihli Londra hasmı. 
(4) Br. IV. No. 471 n. 3; Belleten XXX 118. 
(5) The Times 25.9.1922; krş. Gökbilgin II209 v. dd. 
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yordu. Padişah, bu konuların kendisince ne denli önemli ol

duğunu her fırsatta söyleyip durmakta ve "Heyet-i Nâsıha" 

(Öğüt Kurulu) sayesinde azınlıkların yemden "devlete bağlı 

Osmanlılar" olacaklarını sanmaktaydı. Gerek Padişah'ça 

gerek yüksek komiserlerce en önemli politik hedef olan din

ginlik ve güvenlik; kendilerinin sandıklan gibi, yalnız İtti

hat ve Terakki Komitesi'nin açık ya da gizli kışkırtmalann-

dan değil, ancak ülkeye geri dönen Ermeni ve Rumlann öç 

alma amacım güden eylemlerinden, müttefiklerin gün ışığı

na çıkan "sert banş sözleşmesinden" ve yalnızca Türklerin 

oturduğu Osmanlı devlet topraklarını da aralarında paylaş

mak istemeleri yüzünden bozuluyordu. Bütün bunlar İngiliz 

Yüksek Komiserlerinin raporlarından açıkça anlaşılmaktay

dı. Kendilerine yükletilen politikanın uygulanabilirlikten ne 

denli uzak olduğunu, "adalet terazisi"nin Türkiye'ye ne de

rece ağır bastığım kısa bir zaman soma anladılar; hükümet

lerini bu konuda inandırmak ıçk^opMaTiğîSŞîp $flK&&£. 

Mustafa Reşit Paşa, 18 Kasım 1918 tar iM aeıiciama 
üzerine, 30 Kasım I918'de Amiral Calthorpe'a, şimdiye dek 
10601 Ermeni ve Rum'un eski yurtlarına yerleştirilmiş ol-
malanm, "yiyecek ve ev kıtlığıyla ile ulaşım araçlanmn ek
sikliği dikkate alınırsa... son derece tatmin edici bir so
nuç..." olarak bildirmişti. Bununla birlikte Calthorpe, geri 
dönen Ermenilere karşı gittikçe artan direnişi ve bunlann 
yerleştirilmelerine karşı Türk makamlarınca ortaya çıkanlan 
engelleri haber veriyordu(ö). Kontramiral Webb, 4 Mart 
1919 tarihinde Hariciye Nazın Yusuf Franko Paşa'ya, "Bri
tanya Hükümeti'nin 4. maddeyi en geniş anlamıyla yorum
lama karannda olduğunu, Ermenilerle Rumlann, bütün za-

(6) 17.1.1919 tarihli rapor; The Times 22.1.(C.C. 15.1.). 
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rarlarinm ödenmesi konusunda ısrarda kararlı olduğunu./, 
bu sorunun^ toprak verkonutlarla, yetimler we kadınlarla, 
zorla Müslüman yapılmış erkekler ve, .çocuklarla, el konul
muş ve birçok durumda da satılmış eşyalarla ilgili olduğu
nu" söylüyor ve şunları ekliyordu: "... Görevlerimi özenle 
yapabilmem için, benim Büyük Britanya hükümet ve halkı
nın duygularına tam bir titizlikle uymam zorunludur. Benim 
dilimin sertliğinin herhangi bir biçimde gevşemesi, bırakış
ma koşullanmn yerine getirilmesi konusunda Türk hükümet 
ve memurlannın tamamıyla ilerideki davranışlarına bağlı 
bulunmaktadır..." Webb; Damat Ferit Paşa'mn 8 Mart'ta be
lirtilen dostluk demeciyle ilgili olmak üzere de şu karşılıkta 
bulundu: "Notamda (savaş suçlularının cezalandırılması ko
nusunda) sert bir dil kullanmış idiysem... bu, yalnızca Bri
tanya hükümet ve halkının duyguların] eksiksiz yansıtmak 
isteyişimdendir. Türkiye'ye karşı banş konferansında nasıl 
kararlar almacağı konusunda hiçbir düşüncem bulunma
maktadır; ama, bunun sert olması gerektiğine inanmam için 
her türlü neden vardır. Dolayısıyla, Türk hükümetinin duru
mu konusunda sempati gösterişlerinde bulunmuş olsaydım, 
olaylar bu davranışımın son derece iki yüzlüce ve dahası, 
hâince olduğunu kanıtlardı. Son dört yılda bunca büyük acı
lar çeken Hıristiyanlar için derinden duygulanan İngiltere 
Krallık hükümeti, şimdi de Müslümanların da acı çektikleri
ni gözden uzak tatmayarak, ülkelerine geri gönderilmeleri 
işinde Müslüman sürgünlerin gereksinmelerine ve acılanna 
da gereken dikkatin verilmesini istiyor..." Damat Ferit, 30 
Mart tarihli koruma önerisini sunduğu sırada, "ingiltere 
Krallık hükümetinin müttefikleriyle tam bir uyum içinde 
danışmalarda bulunmadan hiçbir eyleme geçmeyeceğini" 
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Calthorpe'un kendisinden işitmişti. Calthorpe, bu konuşma 
konusunda, 3 Nisan tarihli raporunda şöyle yazıyor(7): 
"15... Türkler bir etken, hem de hesaba katılması gereken 
bir etken olarak kalmaktan uzak bulunmayacaklardır. 16. 
Buna karşın ilk görevimiz, (çıkarımız her ne olursa olsun) 
Hıristiyan uyruğun sorunlarına eğilmektir... onlara yapılan 
alçakça davranışlar unutulmamalıdır... 17. Ama... geçmişe 
bakmaktansa geleceğe bakmak bize daha çok yakışır... 21. 
Hıristiyanlara karşı adaletli olmayı araştırırken, Müslüman
lara karşı adaletsiz olmamamız ondan da çok gereklidir; ay
rıca, başka, tersi bir davranış, pek akılsızca olurdu... 22. 
Hindistan İmparatorluğu'nun gerçekten doğal Batı sınırla
rı... şimdi Ege'nin doğu kıyılan... dır. ... Evrengzib torunla
rının yabanıl içgüdülerim denetim altına almak için kullan
dığımız yöntemler... Sultan Osman torunlanna da(!) aynı 
başanyla uygulanabilir. 24... Türkler doğal olarak küçümse
necek bir sayıda değildirler...; kendi kendilerini yönetim il
kesinin bunlar için kullanılmaması konusunda bile, Yakın 
Doğu'da banş sürüncemede bırakılamaz ve... bundan başka 
kanlı bir savaşı bastırmak ve güvenliği yeniden kurmak gö
revinin, alışıldığı gibi Büyük Britanya'nın omuzlarına yük
lenmesi pek olası görülmektedir." Bu satırlarda ne uzak bir 
görüş gizlenmiş bulunuyor! Ne yazık ki, Yüksek Komiser-
lik'te kurulmuş olan "Ermeni - Rum Bölümü" (8) Türkler 
arasında o zamanlar çok yayılmış olan İngiliz dostluğunun 
yeniden filizlenmekte olduğu sırada, onu öldürmek için ya
pılabilecek herşeyi yaptı. 

(7) Further Correspondence II No. 34. 
(8) Sir Robert W. Graves, Storm Centresofthe Near East(1933),323: Şube 

Müdürü, Sir Wyndham Deedes, 1.8.1919'dan itibaren Graves; Halide Edip, The 
Turkish Ordeal (1928), 5, 16: Colonel Heathcote Smith. 
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Yunanlılann İzmir'e ayak basarak istila seferini zulüm 

ve şiddetle açmalarından soma, Amiral de Robeck 11 Ka

sım 1919'da şu raporu veriyordu:(9) "... 9. sığınmacı mülk

lerinin kendilerine geri verilmesini sağlamak üzere Yüksek 

Komiserlik'in yardımcı subaylarının memnunluk verici ça

lışmaları birdenbire engellendi... 11... Hıristiyanlar şimdi 

şaşırmış ve dehşete düşmüş bir durumdadırlar... Büyük Bri

tanya; bütün mazlum uluslara karşı benzeri görülmemiş öl

çüde acıyıcı davranmıştır... 12. Binlerce Müslüman sığın

macı da bunlar arasındadır... 15... Büyük Britanya Hıristi

yan halkının kurtarılması sorumluluğunu, yalnız basma ya 

da müttefikleriyle birlikte yüklenmek zorundadır." Kral 

Konstantin'in Atina'ya dönüşünden soma, yeni Yüksek Ko

miser Sır Horace Rumbold, General Harington ile birlikte 

teşekkür edüesi bir davranışla Türk sığrnmacılanyla ilgilen

di; ancak Lloyd George, Türklere karşı kinini körüklemeyi 

sürdürdü... Sonunda, pek ateşli Yunan dostu olan Valentino 

Chirol bile, "Talihsiz halk, şaşkınlığımızın cezasını çek

mektedir 10)" demekten kendisini alamamıştır. Âlfred 

Rawlinson da, Erzurum'da uğradığı talihsizliğe karşın, 

"Rum ve Ermenilerin; kesindir ki, Britanya ordusunun say

gınlığım üstün tutabilmekten uzak, acınacak şampiyonlar 

oldukları" (11) yargısma varmıştı. 

2. Ermeniler 

Britanya Yüksek Komiserliği'nin en çetin görevi, "Er-

(9) Br. TV No. 585 
(10) The Times 28.1.1922 (26. tarihli mektup) 
(11) A. Rawlinson, Adventures in the Near East (1923), 307. 
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meni kadın ve çocuklannin Türk evlerinden kurtanlmala-

rı"ydı. Gerçekten de, GaltMorp'e herşeyden önce 13 Ocak 

1919'da şunlan bildiriyordu: "Türk makamlan iyi niyetleri

ni bildiren resmi güvencelerine karşın sözde maskeledikleri 

eylemli bir engelleme siyaseti gütmektedirler... Türklere, 

zavallı uyruklarını savaştan önceki günlerde olduğu gibi sa

vaş zamanmda da artık onlara zulüm ve cefa edemeyecek 

ölçüde bozguna uğratıldığını anlamalarını gerektirecek sert 

ve acımasız bir davranışımızla henüz karşılaşmamışlardır. 

Heathcote Smith, sığmmacılann memleketlerine dönmeleri 

işinde çalışmak üzere benim adıma görev yapacak olan bir 

subaydır." Bundan soma Webb, 27 Şubat 1919'da, "Türkle

rin eş olarak aldığı Ermeni kadınlarının kurtanhnalan" ko

nusunda üç raporu, "Ermenilere karşı adaletin yerine geti

rilmesi için yapılan çalışmalarımızda karşılatığımız başlıca 

güçlüklerden birini bütün açıklığıyla göstermekte olduğu" 

görüşüyle gönderdi: "Bu kadmlardan birçoğu, kendileriyle 

dört yıl birlikte yaşamış oldukları kimselere bağlanmışlar

dır; onları terketmek isteseler bile nereye döneceklerim, ak

rabalarından kimlerin yaşadığını ya da geri dönerlerse nasıl 

karşılanacaklarını bilmemektedir... Bir de çocukları konusu 

vardır: ... Şer'î kanun (şeriat yasası) çocukların 8 yaşma gi

rinceye dek annenin gözetiminde olması gerektiğini söyle

mektedir; ama bu yasaya tümden uyulmuş olsa bile, bütün 

bu karışıklık içinde bu yasanm uygulanmasını hangi hükü

met, ne ölçüde sağlayabilecektir; bu söylenemez". Webb, 1 

Mart tarihinde Milne'e şunlan yazıyordu: "Bugünün koşul-

lannda, bunlann (yani Ermeni kadm, kız ve çocuklannin) 

kurtanhnalan için doğrudan doğruya eyleme geçirmemesi

nin uygun olacağını düşünüyorum. Son haftalarda elde edi-
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len deneyim göstermiştir ki, konu tehlikelerle doludur ve 
ivedi davranış yararlı olmaktan çok belki de zararlı olabilir. 
Genellikle uygulanacak çözüm yolunun, yardım ricasıyla 
Britanya subaylarına yapılan ivedi başvurmalarla bunların 
resmi makamca adalet ve insanlık adına onayı gibi olağa
nüstü durumlarda engelleyici bir rol oynayacağını düşünme
mekteyim. Burada, istanbul'da koşulların eyleme geçmeye 
izin verdiği zamanlarda, 1300'den çok Ermeni çocuğunun 
Müslüman evlerinden kurtanlmasmı başardım." 

Ama Türk kamuoyunun huzurunu, teker teker "sinirleri 
yıpratan" bu gibi tekil durumlardan çok, Ermenilerin politik 
isteHerinin ortaya konması bozuyordu. Bırakışma sözleş
mesinin 24. maddesinde "karışıklık olduğunda" işgalle teh
dit edilen sözde "altı Ermeni vilâyeti"nin Osmanlı yöneti
minden alınacağının bildirilmesi, Türkleri nelerin beklediği
ni, 1918 ilkbaharında, daha Rus ordusunun Doğu Anado
lu'dan çekildiği sıralarda ortaya koymuş bulunuyordu (12). 
Ama yalnız bu kadar da değil: Ortaçağın Küçük Ermenistan 
krallığının topraklan olan Kilikya ile ve hattâ birbirlerinden 
çok uzakta bulunan memleketler arasında bir bağlantı ku
rulması da, Ermeni Temsilciler Kurulunda bulunan Aharo-
nian ve Boghos Nubar Paşalar tarafından Paris Sulh Konfe
ransında istenmişti (13). Damat Ferit Paşa, onların girişim
lerini sonuçsuz bırakabilmek boş umuduyla 30 Mart 1919 
tarihli muhtırasmda, "Ermenistan'ın, İngiltere'nin isteği ve 
öteki büyük devletlerin uygun görmesiyle bağımsız ya da 
özerk bir cumhuriyet olarak kurulacağına" (14) söz veriyor-

(12) Rusların çekilmesi sırasında yapılan Ermeni zulümleri için 15.3.1918 
tarihli bütün Türk basını. 

(13) 12.2. tarihli muhtıra, 26.2.1919'da sunulmuştur: US IV 147. 
(14) Further Correspondence resp. Eastern Affairs, II No.34, Encl. 
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du. Bununla birlikte, Erivan Ermeni Hükümeti, 28 Mayıs 

1919 tarihinde "Büyük Ermenistan Cumhuriyeti"ni resmen 

ilân ederek Damat Ferid'in söz vermesinden önce davran

mıştı (15). General Milne, "Ermenilerin Anadolu'daki yurt

larına geri gönderilmelerini sağlamak için büyük miktardaki 

Britanya Hint asker kıtalannm Küçük Asya'ya getirimeleri-

ni" sorunlu saymakla birlikte (16) Önasya'da bulunan bütün 

kıtaların gittikçe hızlanan tereslerinin bu akışı karşısında, 

bunu pek ummamakta, böylece Ermeni düşlerinin gerçek

leşmesi içinse yüzbinlerce savaş gücüne gerek görülmektey

di (17). Bu nedenle Clemenceau 'nun, Paris ' te, 29 

Ağustos'ta Ermenistan'a 12.000 asker gönderilmesi için 

Yüksek Danışma Meclisi'nde yaptığı öneri, bir alay gibi 

çınlamıştır (18). Dahası, Lloyd George 22 Nisan'da (1920) 

savaştan önce Erzurum'da "Kuşkusuz... orada pek az Erme

ni bulunduğunu" doğru olarak ortaya koymasma karşm San 

Remo Konferansı, bu bölgenin Ermenilere verilmesi ve sı

nırlarının belirlenmesi için Başkan Wilson'a ricada bulun

mayı kararlaştırdı (19). Wilson bu sınırı 22 Kasım'da sapta

dığında (20), Lord Curzon bunu "gerçekleştirme"nin zor ol

duğunu söylemişti. Buna karşın Milletler Cemiyeti (Cemi-

(15) Revue des Études Arméniennes IV 43. 
(16) Calthorpe'un 20.4.1919 tarihli raporu. 
(17) Br. 1V955: Gerçek ve mantık, Trabzon'dan iskenderun'a uzanan bü

yük bir Ermenistan megalomanisini aykırı bir düşlem olduğu için reddetmekte
dir. 

(18) Br. 1569, IV 380; US II 840. 
(19) Br. VTII 177: British Draft. 
(20) US 1920 III 795'deki metin: Charles V. Vertanes, Armenia Rehorn 

(New York 1947), 155; G. Jaschke'den harita: President Wilson als Schiedsrich
ter zwischen der Türkei u. Armenien (Başkan Wilson'un Türkiye ile Ermenistan 
arasındaki aracılığı) MSOS XXXVIII, 1935, 75. 
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yet-i Akvam), Ermenilere "ulusal yurt" sağlanmasını daha 

iki yıl salık verip duracaktı. Bütün bu tartışmalar, "Cemi

yet-! Akvanf'ın güçüsüzlüğü denli, müttefiklerin de Erme

nileri gerçekten koruma konusunda ne denli isteksiz olduk

larını gösteriyordu (21), Bundan sonra, Lozan Konferan-

sı'nda "Ermeni konusu" artık bir daha görüşülmedi. "Erme

nistan ... kendisine yardım için pek çok söz vermiş ve bir 

zamanlar Türkleri yenmiş olan Büyük Britanya'ya karşı kö

rü körüne, şaşırtıcı bir güven besliyordu" (22). Cemiyet-i 

Akvam'da Ermeni sığınmacıları komiseri Fridjof Nansen, 

"Ermenistan adının bir Avrupa diplomatmca ağza alınma

masının, onlar hesabma daha yararlı olacağını" kesin olarak 

belirtmiştir (23). 
1878'de Rusya'ya bırakılan "Elviyei Selâse" (Üç Vilâ

yet), yani Kars, Ardahan ve Batum için, "Brest-Litovsk" ba
rış sözleşmesine dayamlarak 14 Temmuz 1918'de halkoyla
ması yapılmış; oylama üç livamn da (sancak) Türkiye'ye 
katılması sonucunu vermişti (24). Bu nedenle Sultan, bu üç 
sancak halkının gönderdiği bir kurulu kutlamıştı (25). Son
radan Amiral Calthorpe (26), "Osmanlı güçlerinin hemen 
savaş öncesi sınırlara çekilmesini" isyediği zaman, Rauf, 
"Bu üç sancak boşaltılacak olursa, bunların sahipsiz kalaca
ğını" sakınca olarak ileri sürmüştü. Calthorpe buna karşı 
kulaklarını tıkamazlık edemeyerek, "Maverây-ı Kafkas'ın 
(Kafkas ötesinin) geri kalan bölgelerinin, Müttefiklerce ye
rel durum incelenerek, istenirse boşaltılması" formülünü 

(21) Kurt Ziemke, Die neue Türkei (1930), 279. 
(22) Oliver Baldwin, Six Prisons and Two Revolutions (1925), 23. 
(23) F. Nansen, Armenia and the Near East (1928). 
(24) 15.8.1918 tarihli Hatt-ı Hümâyun (TV 3320; 18 tarihli basm). 
(25) 16.8.1918 (17 tarihli basm); Simavi II145. 
(26)TürkgeldiI40 v.d. 
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ileri sürüp, Maverây-ı Kafkas'ın tümüyle boşaltılmasmdan 
yana olduğunu belirtti. Londra'daki Ermeni göçmenlerinin 
ısrarları üzerine, İT Kasım'da Milne'nin emri üzerine Chil
ton tarafından, 14 Kasım'da da Enzeli'de bulunan General 
Thompson tarafından boşaltmanın bir ay içinde yapılması 
istendi (27). Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa'mn da bo
şaltmanın sakıncalarına dikkati çekmesi üzerine, Murphy, 
24 Kasım'da "Müttefik Devletler Harp Şûrası (Savaş Danış
ma Kurulu)"nm, boşaltmanın gerçekleşmesi için ısrar ettiği
ni söyleyerek karşılık verdi. Yakup Şevki Paşa'mn da, bu 
durumda bir anarşinin ortaya çıkmasından korkulacağını 
söylemesi üzerine (28) ise, Calthorpe "Ermenistan'daki du
rumun incelenmesi için seçkin subaylar gönderilmesinin 
uygun görülmesini" 28 Kasım'da War Office'den rica etti. 
24 Aralık'ta War Office'in Calthorpe'a gönderdiği ve Er
meni kaynaklarından çıktığı apaçık olan bir haberde "Erme
ni bölgesinde yağmaya uğrayan pek çok Ermeni mülkünün, 
Şevki'nin askerlerince ivedilikle kaldırılıp götürüldüğü" bil
diriliyordu. Bundan soma, General Forestier-Walker 7 Ocak 
1919 tarihinde yönetimin, 200 kişilik ingiliz askeri müfre
zesi eşliğinde, 12 Ocak'ta Kars'a gelecek olan bir Ermeni 
kuruluna devredilmesini istedi. Bununla birlikte, 13 Ocak'ta 
Kars'a gelmiş olan General Beach, o aralık orada geçen 
olaylar karşısında anlayış gösterdi (29). 

Silâh bırakışması anlaşmasının II. maddesine göre "El-

viye-i Selâse"nin boşaltılmasının hesaba katılması gerekti

ğinden, 5 Kasım 1918'de Kars'taki Türk çoğunluğunun hak

larını savunmak üzere bir "İslam Şurası (İslam Danışma 

(27) Belleten XXI573; TÜT 1157; Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan 
Cumhuriyeti (1923) 68. 

(28) Belleten XXI575 v.d. 
(29) TÜI1166. 
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Kurulu)" oluşturulmuştu(30). Mutasarrıf Hilmi (Uran) ile 

Yakup Şevki (Subaşı) Paşa, son kıtalar çekilinceye dek bu 

Şûra'ya değerli yardımda bulundular. 7 Ocak 1919'da Ya

kup Şevki General Forestier-Walker ile görüşmek üzere bir 

kez daha Kars'a geldi (31). 13 Ocak'ta bir İngiliz taburuyla 

Kars'a giren General Bach "İslam Şurâsı"nı tanımaya hazır

dı; yalnız şûra üyeleri listesinin bildirilmesini rica etti (32). 

Bu aralık son bulan seçimlerden soma, 17 Ocak'ta bir kong

re toplandı. Kongre bir Anayasa kabul etti (33) ve "Cenûbî-

garbî Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi"ni (Güney

batı Kafkas Geçici Ulusal Hükümeti) seçti (34). Bunun üze

rine İngiliz garnizonu Ermeni göçmenlerin buraya yerleş

melerine izin verilmesini istedi. Hükümet bunu reddedince, 

General Milne 6 Şubat'ta İngiliz Savaş Bakanlığına şu rapo

ru yolladı: "Şimdilik yalnızca Müslümanları temsil eden 

(35) Yönetim Meclisi, memnunluk veren bir davranışla, as

kerî hülcümetle birlikte yürümektedir... (ancak) binlerce Er

meni sığmmacımn... geri dönmelerine izin vermemektedir. 

Ulusçu Müslümanların davranış biçimleri ya değişmeli ya 

da bu işin bir çözüm yolunu bulmalıdır. Ne olursa olsun... 

Ermenilerin dönmelerini sağlamak için... hazırlıklı olmalı

yız... Onların korunmaları, doğallıkla, bir güç gösterisi ol

madan sağlanamayacak." Thompson 26 Mart'ta durumu in-

(30) Tunaya 486 v.d.; Fahreddin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım 
(1954), 166; Kırzıoğlu M. Fahreddin, Kars Tarihi I (1953), 556; İslam Ansiklo
pedisi VI363; Die Welt des Islams II48 v.d. 

(31)TİHI 163, 165; Hilmi Uran, Hatıralarım (1959), 109 v.d. 
(32) TİHI164,166; Erdoğan 181. 
(33) Tunaya 488; Erdoğan 184. 
(34) Krrzıoğlu 557; Dursunoğlu 45; Bulletin d'Informations de l'Azerbay-

can No. 12, 1,4.1920. 
(35) iki Rum istifa etmişti. 
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celeyerek pek şaşırtıcı ve kuşku verici buldu; durumu 1 Ni-

san'da Batum'da Milne'e bildirmesi üzerine, Milne zora 

başvnrulması emrini verdi. Thompson'un; Kars'ta Bakü'de-

kinden -(ki burada Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'ni 

28 Aralık 1918'de "tek yasal yerel hükümet" (36) olarak ta

nımış bulunuyordu) bambaşka bir yolda davranması hiç de 

kolay olmasa gerekti. 12 Nisan'da Cihangiroğlu İbrahim 

Hükümeti'ni tutuklayarak Malta'ya sürdü (37). Ertesi günü, 

Ermeni Osebyan ile Garganof yönetimi ele aldılar; somaki 

haftalarda başka yerlerdeki "Millî Şûralar" da (bütün Er

meni saldırılarını başarıyla püskürten Oltu ile Kağızman dı

şında) kaldırıldı; ama öteki bütün yerlerde de, özellikle İn

giliz kıtaları çekildikten soma, çekişmeler sürdü gitti. Böy

lece Calthorpe, 29 Temmuz 1919'da Foreign Office'e Mil-

ne'nin bir raporunu gönderdi (38): "Savaş Nahcivan yakı

nında ve Oltu'nun güneyinde sürüyor; ... Büyük Ermenistan 

sözü, ulusal kalkışma ateşini alevlendiriyor; 

...Kürtleri yeniden sırt sırta Türklerle bir hizaya getiri

yor..." Kesin sonuç; yenilmiş Ermenilerin, 2 Aralık 1920'de 

kabul etmek zorunda kaldıkları Gümrü Banşı'na vardı (39). 

Alfred Rawlinson, İngiliz politikasını şu isabetli yargıya 

bağlamaktadır (40): "Ülkemizin yüksek yöneticileri, bilge 

kişiler oldukları halde, Kars ilinin yeni Ermenistan Hıristi-

(36) The New Russia (London), I, 359; Mehmet Emin Resulzade, Azer
baycan Cumhuriyeti (1923), 74. 

(37) Dursunoğlu 46: Thompson'un 10,4.1919 tarihli muhtırası; Erdoğan 
205,208: 15. ve 20.4 tarihli protestoları. 

(38) Br. IVNo.469. 
(39) TÎJEi III 308; K.S. Papasian, Patriotism Perverted (Boston 1924), 74; 

H. Katchaznouni, Manifesto (New York 1955), 20; Revue des Études Armeni-
énnes IV 70: yanlıştır. 

(40) Rawlinson 157. 

80 



yan Cumhuriyeti'ne devir ve teslim edilmesini ve kimi Bri

tanya kıtalarının, bu harekâtın yapılmasını gözetmek üzere 

oraya gönderilmesini Avrupa Yüksek Şûrası'nda savundular 

ki, bu konu aym Yüksek Şûra'mn işlediği birçok siyasi yan

lışın ilki olmuştur; Şûra'mn bu ülkeler konusunda verdiği 

kararların uygulanabilmesi, bu yerlerin, ancak büyük Avru

pa askerî kıtalarının sürekli yönetimi altında gerçekleşebile

cek sürekli işgaline bağlı olması düşüncesine dayamyor; oy

sa bu kıtaların yakın bir gelecekte çekilip gidecekleriyle il

gili bir karar alınmıştır. Bu karar, Kars ilinde Ermenilerin 

gelecekleri ile ilgili şu sonucu doğurdu; Tatar halkının o yö

rede tamamıyla ufaklı büyüklü askeri müfrezeler oluştur

ması... O zamanlar Ermeniler'in yaşamı, Britanya kıtaları

nın koruyuculuğundan uzak olduğu için, güvenlik altında 

değildi. Tatar halkı da... Kars ilinde, ülkeyi denetlemek üze

re, Başkan Wilson'un self-determination (kendi geleceğini 

belirleme) parlak düşüncesiyle... yerel bir meclis ya da Şûra 

kurmayı tasarladı. Öyle sanıyorum ki, ülkelerinin Türk ve 

Tatar Müslüman öğelerini, Avrupa askerî kıtalarının desteği 

olmadan hiçbir zaman ve hiçbir yolla yönetme gücünden 

maddî olarak da yoksun bulunan hıristiyan Ermenilere peş

keş çekilmesi karan karşısmda bu Müslümanlann tavır ve 

davranışlarına karşı anlayış, dahası, sempati göstermemeye 

olanak yoktur..." 
Fransızlar da Kilikya'da; ingilizlerin Kars'ta uğradıkla-

n güçlüklerin aynma uğramışlardı. İskenderun'a asker çıka-
nldıktan biraz soma, Türklerle Albay Romieu yönetiminde
ki "Ermeni Lejyonu" arasında, özellikle Dörtyol'da çarpış
malar başladı. Calthorpe, Osmanlı Hükümeti'nin "kötü 
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davranışlar" konusundaki yakınmasını, 18 Aralık'ta Al-
lenby'ye bildirdi(41). Allenby, bırakışma anlaşması hükmü
ne göre "Suriye'de tutuklu olarak tutulan bütün Ermenilerin 
kitle halinde memleketlerine geri gönderilmelerini emretti; 
sayılan 100.000'di(42). Kasım sonunda başlamış olan Er
meni öç alma eylemleri Şubat 1919'da öyle korkunç bir öl
çüde çoğaldı ki, Fransız askerî komutası bile bu gönüllülere 
karşı çıkmaya kendisini zorunlu duydu. Dördüncü tabur da
ğıtılarak, 1 Mart'ta bir İngiliz gemisiyle Port Said'e götürül
dü. Allenby, 3 Mart'ta bütün Gönüllü Lejyonunu Fas'a gön
dermeyi önerdi. Bununla birlikte, General Hamelin, bunla
rın henüz gözden çıkanlamayacağım bildiriyordu (43). 
Fransız Dışişleri Bakanlığı, 10 Mart'ta Boghos Nubar Pa-
şa'ya şöyle yazıyordu: "(28 Şubat'ta İskenderun'da) ortaya 
çıkan kanşıklıklar, aslında Ermeni taburunun disiplinsizli
ğinden ileri gelmiştir... Oysa gönüllülerden kimileri, Lej-
yon'a bağlı Fransızlar'ın bireysel ya da toplu olarak yapılan 
öç alma eylemlerine muhalefetle görevli olduklarını anla
mak istememektedirler... Fransız Komutanlığı, hemen her 
gün Britanya asker ve yönetim makamlan yoluyla hırsızlık, 
adam öldürme gibi yakınmalar almaktadır." Komutanlık, 
Boghos Nubar Paşa'ya, "yurtlarına geri gönderilen kimi Er
meni grupların şiddetli laşkırtmalanmn yatıştırmasını" rica 
etti. "Ermenistan Yönetiminin Şefi" sanım taşıyan General 
Bremond'un, 9 Ocak'ta Kilikya'mn yönetimini eline alma
sıyla birlikte göçmenlerin yurtlarına geri gönderilmeleri o 
derece genişledi ki, sayılan yalnız Adana ilinde, bir yıl için
de 120.000'e yükseldi(44). 

(41) TİH175. 
(42) Paul du Veou, La Passion de la Cilicie (1938), 22. 
(43) Ayn. yer. 36. 
(44) TİH I 75 v.d. 
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Askerî direnişi örgütlemekle uğraşan Nihat Paşa'nın, 
27 Aralık 1918'de Pozantı'dan Adana'ya gitmesi önlendi ve 
Allenby'nin isteği üzerine Wor Office'ce verilen ve Calt-
horpe'un Babıali'ye bildirdiği emir gereğince, 22 Ocak'ta 
görevinden alındı ve yerine Mersinli Cemal Paşa "Yıldırım. 
Kıtaatı (Kıtaları) Müfettişliği"ne atanarak 2 Şubat'ta Kon
ya'ya gönderildi(45). Durumun geçici olarak yatışmasından 
sonra, 15 Eylül 1919 tarihli Paris Uzlaşması'na dayanıla-
rak(46) Fransız garnizonunun İngiliz garnizonundan nöbeti 
devralması üzerine, Ermeni gönüllüleriyle yemden ağır çar
pışmalar oldu. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in, Kasımın 
ilk günlerinde yeni gelen Fransız ve Ermeni kıtalarına karşı 
direniş örgütünü kurmayı başarması üzerine(47), en sonun
da bu yönetim kendisiyle uzlaşma zorunda kaldı ve bu uz
laşma 20 Ekim 1921'de Ankara'da yapıldı(48). Ölü doğan 
Sèvres sözleşmesinden az önce, Mihran Damadian adında 
biri, 5 Ağustos 1920 tarihinde şeytanca düşünülmüş bir hü
kümet darbesi(49) yaptı. O zamana dek "Tüm Ermeni Ko-
mitesi'nin güvenilir temsilcisi" sıfatıyla tanındıktan soma, 
kendisini "Fransız mandası altoda Kilikya'mn geçici vali
si" ilân etti. Bunun üzerine General Dufieux sıkıyönetim 
kurarak Adana halkına şöyle seslendi: "Yağmacılıktan baş
ka bir şey bilmeyen... kimselerin kente karışıklıklar getir
melerine izin vermeyeceğim. Maskaralıklara, ateşli nutuk 
çekmelere ve bir takım yalan dolan sözlere (palinodies) 
paydos(!)" Mâverây-ı Kafkas'ta (Kafkas Ötesi) İngilizlerin 
başına geldiği gibi, Fransızlar da Ermeni müttefikleriyle kö-

(45) Ayn. yer. 74; Bıyıkoğlu 46. 
(46) Br. I No. 57 Appendix B; IV No. 278. 
(47) TİH VI (1966): Güney cephesinde çarpışmalar. 
(48) Muahedat Mecmuası III 1; Martens, N.R.G. XII826. 
(49) P. du Veou 50,205,334. 
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tü deneyimler edindiler. Antep'in fethinden (9 Şubat 1921) 
soma açıktan açığa Türk dostluğunu aradılar. 

3. Yunanlılar 

A. Genel Politika 

Yunanlıların politik hedefleri; Ermenilerin düşlemsel 
planlarının tersine olarak, yabancı ülkelerde ve İngiltere'de 
sayıları konusunda yanlış düşünceler olmakla birlikte, bir 
yandan Rumların Osmanlı İmparatorluğu içinde azımsanma-
yacak bir azınlık oluşturmasından, öte yandan da Yunanis
tan'm son savaşlarda Türkiye'den az zarar görmüş olmasın
dan dolayı, Türklerce çok daha tehlikeli görülüyordu. İstan
bul'daki Yüksek Komiserlik, herşeyden önce Rum göçmen
lerin geri dönmeleri konusunda, Ermeni göçmenlerin yurtla
rına geri gönderilmelerinde uğranılan güçlüklerin aynına 
uğramıştı. Kontramiral R. Webb, bu konuda 1 Ocak 1919'da 
şu raporu verdi: "Yurtsuz Rumlar'in yurtlarına geri gönderil
meleri sorunu, hemen hemen Ermeni sorunu denli önemli
dir. Bunların yurtlarına geri gönderilmeler işini küçük ölçek
te ele alalım." Bu sorunu, Yüksek Komiser Sterghiades, an
cak İzmir'in işgalinden soma daha geniş bir ölçekte ele aldı. 
Sterghiades, bir yıl içinde, yaklaşık 120.000 göçmen yerleş
tirdi; buna karşılık, aynı sayıda Türkler de yerlerinden uzak
laştırıldığından, İtilaf Devletlerinin dostu olan Vali İzzet bi
le, "evsiz barksız kalmış olan Türk sığınmacıların büyük bir 
sefilliğe düşmüş olmalarım" dolayı etmişti (50). 

Yunan propagandası karşısında İngilizler, tâ baştan beri 

(50) Br. IV No. 650: Webb'in 6.1.1920 tarihli raporu; Arnold J. Toynbee, 
The Western Question in Greece and Turkey (1923), 167. 
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çatışık bir durum gösteriyorlardı. Tutucu ve koyu bir Türk 
düşmanı olan Lloyd George'dan başka İngiltere'de Helen 
(Yunan) dostu bir grup daha vardı. Bu grup, Dr. R. M. Bur
rows önderliğinde kurulmuş, "Anglo-Helenic Ligue"i çevre
sinde gelişmişti (51). Amiral de Robeck, 9 Mart 1920 tari
hinde Lord Curzon'a gönderdiği özel bir mektupta, bu gru
ba gereğinden çok kulak aşılmaması için uyanda bulundu: 
"Dürüst davranmadık; iyi adımız tehlikededir."(52) Türkiye 
Rumlanmn Türklere karşı düşmanca gösterileri yüzünden, 
üzerlerine büyük bir tehlikeyi çektiklerini, kimi İngilizler 
daha bırakışmanın ilk günlerinde anlamışlardı. Bundan do
layı, İzmir'de kıdemli Deniz Yarbayı (Commander) A. Di
xon, daha 6 Kasım 1918'de Rumlann taşkrnlıklarda bulun
mamalarım uyarmıştı. Londra'daki Yunan Orteelçiliğiyse, 7 
Arahk'ta.Dixon'u yalandı: "Mr. Dixon'in... eğlence ve şen
likler yapılmaması için yayımladığı bildiri Türklerce yanlış 
yorumlara yol açmaktadır; onlar bir kez daha açıktan açığa 
Rum halkına zulmetmeye başlamışlardır." Kendisi, Calthor-
pe'a 24 Kasım'da şöyle yazıyor: "Türk memurları yavaş 
davranıyorlar, ama doğruyu söylemek gerekirse disiplince 
de uysaldırlar."(53). Midilli'de Rum dostu Konsolos Vekili 
Mr. W. Lewis Baily, 25 Şubat 1919 tarihinde verdiği bir ra
porda, "Binbaşı Dixon'm çok zarif bir insan olduğunu, ama 
çevresinin doğma büyüme İzmirli olan İngiliz asıllılarca sa-
nlmış bulunduğunu... bu yerli İngilizlerinse Türklerle elele 
verdiklerini...; bunlann Rumlarla sürekli olarak ticari reka-

(51) The Times 24.6.1919: "General meeting", Elçi Caclamanos'un katıl
masıyla. 

-(52) Br. XIII No. 17. 
(53) Calthorpe'un 30.1.1919 tarihli raporu. 
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bet halinde bulunduklarını... İtalyanların ise kendi çıkarları 
uğruna Türklerle işbirliği ettiklerini, Türklerin bu durum
dan hergün biraz daha yüreMendiklerini... Bu durumun böy
lece sürmesine izin verilecek olursa İzmir sorununun çözül
mesinin güçleşeceğini, kan dökülmesi teMikesinin baş gös
tereceğini" anlattıktan soma, "dostlarımızı ve ticaretimizi 
yitirme tehlikesine düşeceğiz" demektedir. 

İstanbul'da Beyoğlu'nda Müttefik Devletlerin kazan
dıkları zaferin Rumlar afasmda uyandırdığı sevinç ve neşe, 
23 Kasım 1918 tarihinde Britanya latalarının kente girmele
ri sırasında doruğa varmıştı. "Çanakkale'deki Britanya de
niz güçleriyle birlikte Britanya basınının özel temsilcisi" 
olan Mr. H. Collinson Owen, bu konuda şu haberi veriyor 
(54): "İstanbul... bir taburun sabahleyin Beyoğlu tepesine 
doğru yürüyüşe başlamasıyla, Britanya askerlerinin kente 
ulaşmasından soma, büyük bir coşku içinde bulunmakta
dır." Calthorpe, başlangıçta bir yargıya varmakta çekingen
dir: "Türk makamları huzursuzluk yaratıcı saydıkları İstan
bul Rum halkıyla Yunan askerlerinin yol açtıkları olaylar 
için bana sık sık başvurmaktadırlar. İzlenimim şudur ki, 
Türkler, Rum toplumuna karşı bir kalkışma durumunda ma
zeret olmak üzere, bu türden yakınmalar dizisi icadetmek 
hevesindedirler" (55). Bununla birlikte Calthorpe, ileri ge
len Rum halkının, Müslümanlara karşı kışkırtıcı davranış
lardan kaçınmanın önemi üzerinde durarak bunu adamlarına 
iyice anlatmaları... gösterilerin sınırlandırılması., ve Türkle
rin yasal sayılabilecek saldın ve kışkırtmalara ve sonuç ola
rak karışıklığa götürecek durumlara yol açılmaması için 

(54) The Morning Post 25.11.1918. 
(55) 21.11.1.918 tarihli rapor. 
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dikkatli bulunmaları (56) konusunda Serres metropolitine 

haber gönderdi. Ne yazık ki. bütün bu uyarmalar hiçbir yan

kı bulmadı. 1919 Martında, Barış Konferansının, Türkiye 

Rumlarının Türklerden ayrılmaları konusundaki ayrılıkçı 

politikasını destekler göründüğü bir söylenti olarak dillerde 

dolaştığı zaman, 16 Mart'ta İstanbul kiliselerinde gösteriler 

yapıldı (57). Durum böyle olunca, Damat Ferit Paşa bile 

Rumlara ciddî olarak uyanda bulunmaya gerek gördü (58). 

Lord Granville, Yunan toprak isteMerinin sonsuzluğu 

konusunda, 17 Kasım 1918'de Atina basınına dayanarak 

(59) şu raporu vermekteydi: "Oniki Ada'yı, Kıbns'ı, Trak

ya'yı, Batı Anadolu kıyılanm; birçoktan İstanbul'u ve Ana

dolu'nun kuzey kıyılanm bile istiyorlar... Sorun, halkın çı

kartan balonundan ele almacak olursa, ellerindeki toprakla-

n şimdiye dek yönetmede pek öyle olağanüstü bir yetenek 

gösterememiş olan Yunanlılann, buralardaki milyonlarca 

halkı akıllıca ve sevecenlikle yönetebileceklerinden, doğru

su kuşku duyulur... Hiç değlise, İzmir'in ticaretle uğraşan 

zengin Rumlarının yurtlarının anayurt tarafından teslim 

alınmasını istemediklerini öğrendim..." Venizelos buna bak

madan bu toprakların çoğu üzerinde başanlı bir hak ileri sü

rebileceğini sanmaktaydı. 30 Aralık 1918 tarihli Memoran-

dum'a göre (60) (Banş Konferansı karşısmda Yunanistan) 

isteklerini, 3-4 Şubat 1919'da Konferansın "Onlar Kurulu" 

huzurunda savundu (61). Konferans, 5 Şubat'ta Yunanistan 

(56)21.11.1918 tarihli rapor. (57) Türk kadınları, 19.3.1919'daFatihTür-
besi'nde bir miting yaptı: "İstanbul Türk kalacaktır." (17. ve 20.3. tarihli basın). 

(58) 20.3.1919 tarihli genelge: TV 3501; krş. Pech 41; Gökbilgin 159. 
(59) Corresp. resp. Eastern Affairs 1918,1 No. 133. 
(60) Frangûİis, La Greece et la crise mondiale (1926), II 28; Br. IV No. 

665 App. C: Memorandum: 27.10.1919 ve Note: 12.1.1920. 
(61) US III859-875. 
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ve Arnavutluk için bir kurul oluşturdu; bu kurul, 30 Mart'ta 

İzmir'i Yunanistan'a vermek kararım aldı (bk. aş. Böl. IV). 

Bu kararın verilmesinde (üç büyüklerin (Wilson, Lloyd Ge

orge ve Clemenceau) 6 Mayıs kararında da olduğu gibi), 

Rum Patrikhanesinin tahrif edilmiş istatistikleri ağır bas

maktaydı. Webb; "Venizelos'un verdiği istatistiklerdeki 

apaçık yanlış"tan (62), 10 Eylül 1919 tarihli raporunda hak

lı olarak söz etmektedir. Bundan vazgeçsek bile, herhangi 

bir Türk bölgesinin Yunan yönetimine verilmesinin kesin

likle olanaksız olduğu görülecekti: "Toprak konusunda Yu

nanlıların Türklere hükmetmelerine izin verilecek bir sonuç 

taslağının kabul edilmesi olanaksızdır," (63). Bu gerçeği ne 

Venizelos ne de Lloyd George anladılar ve bu yanılmaları 

yüzünden, hem Yunanistan'ın hem de Büyük Britanya'nın 

büyük zararlara uğramasına yol açülar. 

Ortodoks Kilisesi, ayrılıkçı propagandalarım destekle

yerek ve özellikle ittihatçıların organı, sayılan Patrik Germa-

nos V'i görevinden alıp, yerine "Locum Tenens" (vekil) 

olarak Dorotheos Mamelis'i seçerek ağır suç yüklenmiş ol

du (64). Lord Granville onun hakkında 23 Kasım 1918'de 

Balfour'a gönderdiği raporda, "...Bursa metropoliti "Lucom 

Tenens" Dorotheos gözüpek, kararlı ve zeki bir papazdır. 

Patrikhanenin ayrıcalıklarının Jön Türklerce geçersiz kılın

masından dolayı, herşeyden önce Babıâli'yi protesto etmiş, 

Babıâli ve Patrikhane arasında imzalanmış olan 1897 Uzlaş

masıyla kurulmuş olan hukuksal durumunu geri getirilmesi 

(62) Br. IV No. 509; V. Venizelos yazmıştır. Lloyd George 1226: "A M. 
Lloyd George, Organisateur de la Victoire. Nov. 1918" (Zaferin Hazırlayıcısı). 

(63) S. Armitage Srnith'in 9.6.1919 tarulli dosya kenar noyu. 
(64) Raymond Janin, Les 'Églises orientales et les Rites orientaux (2. bsk. 

1926), 133 adlı yapıtagöre 28 Ekim 1918. 
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için de ısrarda bulunmuştu," demekte, Dorotheos'un "daha 

sonra da "Türkiye Ortodoks Rumları"nın dâva ve haklarının 

tanınmasını Patrikhane adına savunma göreviyle Avrupa'ya 

gitmek üzere başpapazlarla papazlardan kurulu bir temsilci

ler kurulu atadığı"nı da eklemektedir. Onun Patrikhane ile 

Osmanlı hükümeti arasındaki ilişkileri kesen ve Rumları 

uyruk görevlerinden bağışık tutan 9 Mart 1919 tarihli muh

tırası, Rumlar hesabına yüreklendirici oldu (65). Bunlar he

men başlamakta olan savaşta Yunanlılar safmda dövüştükle

rinden, Devletler Hukuku bakımında Türk savaş divanlarm-

ca yurt hainleri olarak hüküm giydiler. Metropolit, 3 Tem

muz 1919 tarihinde Gregoryen Ermeni Patriği'yle birlikte 

Britanya Yüksek Komiserliğine şu dilekçeyi verdi: "Karga

şalık ve güven ortamının olmayışı,... Türkiye'de... bu son 

zamanlarda özel olarak kaygı ve telâşa yol açmıştır. Ulusal 

savunma bahanesiyle Hıristiyanlara saldırmaları için çete

lerle milisler örgütlendirilmiştir... Babıâli... bu eylemi doğ

rudan doğruya desteklemektedir. Osmanlı hükümet adamla

rı, yendien kitle halinde adam öldürmelerin önüne geçmek 

için, Müttefiklerin, yurtseverlik duygulan hırpalanmış olan 

Türk ulusunun coşkulu durumunun dikkate alınması gereği

ni göz önünde tutmalanm sağlamak istiyorlar. Güvensizlik

ten, asıl olarak, Türk hükümeti sorumludur. Doğu Hıristi-

yanlannın koruyucusu ve mazlum ulusların kurtancısı olan 

Müttefiklerin, uygun görecekleri önlemleri almalan için di-

leMerimizi ortaya koymamız konusuna izinlerini rica ediyo

ruz." Temsilciler Kurulu, dilekçelerini Kontramiral Webb'e 

sunarlarken var olan (güvensizlik) durumunun, yalnızca Iz-

(65) Clair Price, The Rebirth of Turkey (1923), 126; Mears 596 ve Ziem-
ke 488 (buna göre: 9 Mayıs 1919 da); TlH II ı, 82. 
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mir'in Yunan askerlerince işgalinden sonra aşüılaştığrnı ka

bul etmek zorunda kaldılar (66). Trabzon Metropoliti I'on-

tosculuk propagandasında, Ephesus Metropoliti Chrysosto-

mos da Yunanlıların İzmir'e çıkmalarında (bk. aşa. III3 c ve 

IV 2) aynı rolü oynadılar; ruhanilerin, özellikle ne ölçüde 

bir tutuculukla davranmak yeteneğinde oldukları, İznik Baş

piskoposu Vassilios'un, "Geride bir tek bireyi kalmamak 

üzere Türklerin tümüyle yok olmasını nasıl da isterdim 

(67)" yolundaki demeciyle anlaşılmış bulunmaktadır. Cese

di Londra'dan Britanya'nın "Centaur" harp gemisiyle getir

tilerek 11 Nisan 1921'de İstanbul'da gömülen Dorothe-

ous'un ölümünden soma (68), 8 Aralık 1921'de seçilen, Ve-

nizelos'un ateşli yandaşı Patrik Meletios IV Meaxakis (69), 

Konstantincilerin ve "Türk Ortodoks Kilisesi"nin (70) sal

dırılarına karşı koymak zorunda kalmıştı; hem de, o aralık 

Yunan-Türk savaşında yansızlıklarım belirtmiş olan İngiliz

lerin iyi niyetli davranışlarım hesaba katmadan... 

B. Ìstanbul ve Trakya Sorunları 

Müttefiklerin 10 Ocak 1917 tarihiyle Başkan Wilson'a 

verdikleri yanıtta bildirdikleri igibi, Avrupa Türkiyesini İs

tanbul ile birlikte Osmanlı İmparatorluğundan ayırmak, 

(66) Calthorpe'un 7.7.1919 tarihli raporu. 
(67) Maurice Gehri, Missions d'enquête en Anatolie: Revue Internationa

le de la Croix Rouge, 15.7.1921; Inqumes in Anatolia (Lausanne 1922), II; J. 
Kayser, L'Europe et la Turquie Nouvelle (1922), 120. 

(68) The Times 11.4.1921 (C. C. 9.) 
(69) Oriente Moderne 1450; Janin 134. 
(70) G. Jaeschke, Die Tûrkisch-Ortodoxe Kirche (Der Islam 39,1964,95 

ve 45,1969,317,46,1970,225). 
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Lord Curzon'un pek sevdiği bir düşünceydi; Ancak Trak

ya'daki çoğunluğun Türk olduğunu bildiğinden, 2 Ocak 

1918 tarihli muhtırasında, Lloyd George'un, "Türkiye'nin 

başkentinden yoksun edilemeyeceği (!)" konusundaki de

mecinden üç gün önce, "Doğu Trakya Türk halkının Batı 

Anadolu Rumlarıyla değiş-tokuş (mübadele) edilmelerini" 

önermişti. "İstanbul, özellikle doğu dünyasının kozmopolit 

(her ırk ve dinden insanın yaşadığı yer) ve uluslararası bir 

kentidir. Ayasofya (ki 900 yıl önce bir Hıristiyan kilisesiy-

di) doğal olarak eski kimliğine geri döndürülecektir. Büyük 

Britanya, aslında çok geniş ve tehlikeli bir yük olan "Bo

ğazların koruyucusu" sanım taşıyordu. Bu durumda, İstan

bul ve Boğazlar başka ellere verilmeli ve olabilirse, Ameri

ka'nın başkanlığında bir kurulla birlikte Milletler Cemiye-

ti'nin sorumluluğuna bırakılmalıdır." Bu muhtıra, bir yıl 

sonra,'2 Ocak 1919'da kabineye ve Britanya Barış Temsilci

ler Kurulu'na bildirildiğinde, Harold Nicolson, "Britanya 

hüMmetinin Türklere karşı siyasetinin tam bir ifadesi olan 

böyle bir çözüm yolunun neden dolayı hemen kabul edilme

diği anlaşılmaz bir şeydir... Curzon planı 1919 yılı içinde 

dayatılmış olsaydı, Türkiye ve Hindistan tarafından, belki 

güçlükle, ama sürekli bir teslimiyetle kabul edilirdi... Türk

ler hemen Avrupa'dan uzaklaştırılmış olur, uluslararası bir 

yönetimin İstanbul'da kurulmasından soma, Gazi Paşa da 

bu derece üstün ve strateji bakımından sağlam bir yönteme 

meydan okumak gücünü ya da isteğini bulamazdı" demişti; 

demişti ama, bu aralık böyle bir politikayı bırakışmadan 

soma hemen sonuçsuz bırakacak olan bir etkeni, İngilizlerin 

son derece savaş yorgunu oluşlarının etkisiyle askerlerini 

terhis ettiklerim unutmuş bulunuyordu. Curzon, Yunanlıla-
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nn daha İzmir'e çıkmalarından ve Mustafa Kemal'in Ana

dolu'ya gönderilmesinden önce, 25 Mart 1919'da Lloyd Ge-

orge'a yazdığı mektupta şöyle söylüyordu: "Hâlâ önceki re

jimin yeniden kurulmasını uman eski Türklerle, güçleri ye

terse bizi aldatarak zaferi bozacaklarını sanan Jön Türkler, 

İstanbul'un yıkılmış nöbetçi kulelerinden bakmaktadırlar." 

Lord Curzon'un yaşamöyMsünü yazan Earl of Ronaldshay 

de, "Foreign Office'de Mr. Balfour'un vekili sıfatıyla hükü

metin hızlı ve kararlı ellerce yönetilmesi üzerinde ısrarla 

durmaktadır... Türkiye'ye verilen bırkışma koşullan ne biz

zat Lord Curzon'un önerdiği gibi kapsamlı, ne de öylesine 

ağır olmuştur; Banş Konferansı'nm elinde üç ay sürünce

mede kalması; durumun ciddî olarak soysuzlaşmasını ge

rektirmiştir. Müttefik devletlerin isteklerim zorla yaptırma 

gücü, her yandan görüldüğü gibi, durmadan erimektey

d i ^ ! ) " diye yazmaktadır. 

Herhangi bir Türk bölgesi için (işgal edilen Arap ülke

leri dışında) hiçbir mandater (güdümleyici) devletin ortaya 

çıkmadığı, savaş serüvenine (Yunanlılar dışmda) istekle atı

lan kimse bulunmadığı, 1919 sonunda kesin olarak anlaşıl

dığından, Lord Curzon, plamnda hâlâ direnmekteydi. Lord 

4 Ocak 1920'de, "İstanbul'un geleceği" konusunda (72) ka

bineye bir muhtıra sundu. Bu muhtırada şöyle deniyordu: 

"... Düşüncemde esaslı olarak ısranm; yalnızca Türklerin 

Avrupa ile bağlarının kesilmesi için fırsattan yararlanılması 

zorunluğundan doğmuş değildir; bu fırsattan yararlamlmaz-

sa, kendimize yarının kanşıklığmı, entrikasının ve doğu sa-

vaşlarınmm mirasım da hazırlamış olacağız ki, bunun acısı 

(71) Ronaldshay 263 v. dd.; Nicolson 75 v. dd.; Lloyd George 1233 v. dd. 
(72) Br. IV No. 646, s. 995. 
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kuşaklar boyu sürecektir. İstanbul hiçbir zaman... Hint Müs-

lümanlarmca herhangi özel bir kutsallığa ya da saygınlığa 

sahip olmamıştır. Türkler şimdi feryat ediyorlarsa, bu bana 

göre yapay ve geçici bir coşkunluktan öteye geçemeyecek 

ve çok geçmeden sönecektir... Kişisel düşüncem şudur ki, 

İstanbul'a karşı yapacağımız herhangi bir girişim; Asya'da 

ırksal ve dinsel düşmanlığı, Türklerin İzmir'den yoksun kı

lınmaları durumundakinden çok daha az estirecektir... Aşağı 

yukarı 500 yıldan beri Avrupa'nın siyasal yaşamını karıştı

ran tek basit sorun olmaktan uzak bir konuyu ilk ve son kez 

çözüme bağlamak üzere girişilen savaşı en az iki yıl uzatan, 

bize paraca milyonlara, can kaybı bakımından onbinlere 

malolan bir düşmam yenerek elde ettiğimiz bir fırsatı çürüt

mememiz uzgörürlük gereğidir." Kabine 6 Ocak'ta Lord 

Curzon'un planmı buna karşın reddettiği zaman, Lord şu 

yolda şiddetle protesto ediyordu (73): "Dün kabinede ço

ğunlukla alman karara... Türklerin İstanbul'da bırakılması 

kararma karşı ısrarlı ve ciddî muhalefetimin protokola geçi

rilmesini istiyorum... Verilen kararın, kısa görüşlülük ifade 

ettiğine ve uzun bir zaman için kararların en isabetsizi oldu

ğuna inanıyorum... Hindistan'da karışıklıkları önlemek 

amacıyla... Avrupa'nın aşağı yukarı beş yüz yıldan beri bek

lediği ve bir daha geri gelmeyecek olan bir fırsatı yitirdik. 

İstanbul'da uysal bir Türk hükümeti görmek... düşüncesi, 

bana göre bir düşlemdir... Bütün bunların dışında, uğrunda 

doğuda dövüştüğümüz ve Gelibolu'da özveriye katlandığı

mız asıl hedefin... tam elde edeceğimiz bir anda bir yana 

itilmesinden dolayı üzülmekteyim." 

(73) Ronaldshay III 270; Nicolson 113. 
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Londra'da geçen bu olaylar henüz Türkiye'de bilinmez

ken, 13 Ocak 1920'de (74) İstanbul'da Sultanahmet Ala-

nı'nda büyük bir miting yapıldı: "İstanbul Türk kalacaktır". 

Britanya kabinesinin kararına Fransa da katılınca, Lord 

Curzon 16 Şubat'ta Yüksek Komiser de Robeck'e şu telgra

fı göndermek zorunda kaldı:(75) "Konferans'ta İstanbul'un 

Türklerin elinden alınamayacağına karar verildiğini ilân 

ediniz; ama şunu da ekleyiniz: Ermenilerin öldürülmesine 

ve Anadolu'da müttefik güçlere yapılan saldırılara son ve

rilmezse barış koşullarının Türkler aleyhine çevrilmesi çok 

olasıdır."(76) 

Barış görüşmeleri yapıldığı sırada, Ayasofya'nm gele

ceği konusunda ileri sürülen görüşler gülünçtür. Lord Gran-

ville, ta 20 Kasım 1918'de şöyle diyordu: "İstanbul'un Rum 

halkı son derece heyecan içindedir... Duygudan pek az pay 

almış olan Yunanlılar bile İstanbul'u eylemli olarak elde et

meyi umut içinde bekliyorlar; öyle ki, her bir Rum'un Aya-

sofya'ya karşı duygusu Müslümanların Mekke'ye, Yahudi 

ya da Hıristiyanların Kudüs'e karşı besledikleri duygudan 

daha çoktur. Acaba en sonunda olasılıkla sakırdamayacak 

olan şeyin yapılması, Ayasofya'nm şimdiki Türk hüküme

tiyle anlaşarak şimdiden Hıristiyan kilisesine çevrilmesi 

olanağı yok mudur?" Bu görüşüne, Venizelos'un, muhalefe

ti susturmak için bunu istemekte olduğunu da ekliyordu. Bü

yü soma Britanya kabinesi yukarda değinilen kararını ver-

(74) Alemdar 14.1.: Hamdullah Suphi, Rıza Nur ve Nakiye Hanrm'ın nu
tukları, krş. Current History XI, Part II, 214 (Bayraklardayazı: "Hak isteriz... ya
şamak isteriz!"). 

(75) Br. XIII No. 3; krş. VII No. 6, minute (muhtıra) 2. 
(76) Krş. Peace Treaty of Sevres, Art. 36. 
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mek zorunda kaldığı zaman, Müsteşar Berthelot, Fransa hü

kümeti adına geliştirilen barış koşullan çerçeveside şu öne

ride bulundu: (77) "Dinsel bakımdan bütün camiler doku

nulmaz kalacak; yalnızca Ayasofya, eskiden kalma bir sanat 

amtı olarak bunun dışmda tatulup, burada türlü dinsel tapı-

nılar dışında, Müslüman tağımsına izin verilmeyecektir 

(78)". 

İstanbul'da olduğu gibi Trakya'da da Mareşal Franchet 

d'Esperey üe General Milne arasında 4 Aralık 1918'de im

zalanan anlaşma gereğince, Uzunköprü'ye ve daha sonra 

Doğu demiryolu boyuna yerleştirilen Yunan işgal güçleriyle 

hemen bırakışmadan sonra çarpışmalar oldu. Kontramiral 

Webb, 14 Şubat 1919'da şu raporu verdi: "Yunan askerleri 

rezalet çıkanyorlar... Doğu demiryolu boyunca., köylere gi

rerek istediklerini alıyorlar. Kadınlara sataşıyorlar ve fırsatı

nı bulduklan bir sırada minaredeki müezzine ateş ederek 

eğlendikleri de ileri sürülüyor; saptanıyor. İstanbul'daki 

davranışlan bile hiç de istenir yolda değildir... Şu sırada 

Türklerle Rumlar arasında kanşıklık çıkarmak için yeterin

ce frrsatlan vardır... Öyle sanıyorum ki, bunlann Trakya'da 

yerleştirilmeleri, hiç değilse bugün için gereksizdir." Ne ya

zık ki, Britanya Hükümeti, banş koşullannm konulmasın

dan (11 Mayıs 1920) soma, Doğu Trakya'nın askerî işgalim 

Venizelos'a bırakmak, hattâ daha önce Mudanya ve Bandır-

ma'da yaptıktan gibi (79), Britanya askerlerinin işe kanş-

masıyla Tekirdağı'nın işgaline yardım etmeye yönlendirildi. 

(77)Br.IVNo. 658 s. 1019. 
(78) Krş. Belleten XXVIII789:24.11.1934 tarihli kararname. 
(79) N.II 21; Br. XIII No. 97; The Times 29.6., I., 9.7.1920; TİHII2,218, 

223,271; T.Bıyıklıoğlu, Trakya'da Millî Mücadele I (1955), 351. 
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Britanya Hükümeti ancak bir yıl sonra (13 Mayıs 1921'de), 

Müttefiklerle birlikte Boğazlar Bölgesi'ni "yansız bölge" 

olarak (ama bu arada Yunan harp germlerinin Türk limanla

rından yararlanmalarını önlemeksizin) (80) ilân etti. Bu 

yansızlık üzerinde, 28 Temmuz 1922'de, Yunanlıların umut

suzca bir davranış olan "İstanbul'un fethi"ne hazırlandığı 

zaman, bir kez daha duruldu. Yunan Dışişleri Bakanı Bal-

tazzis'in "barışın ancak İstanbul'un Yunan işgaliyle dayatı-

labileceği" kararma varması üzerine, Lord Balfour, "bu yol

da yapılacak herhangi bir girişimin karşısında güce başvu

rulacağım" (81) kendisine bildiriyordu. 

C. Pontos Sorunu 

Venizelos'un Batı Anadolu planları nasıl sınırsızsa, Er

menilere karşı iyilikseverliği de öyle açıktı; Venizelos, özle

mini çektikleri "denize çıkış"ı sağlamak için "Trabzon vila

yetini Ermenilere bırakacağım" söylüyordu (82). Ancak bu 

vilayet Rumları ve özellikle Metropolit Chrysanthos, Veni

zelos'un bu demeciyle asla uyum içinde değillerdi. Bunlar 

"Trabzon İmparatorluğu" anısıyla bir "Pontos Cumhuriyeti" 

kurulması için ateşli bir propagandaya koyulmuşlardı. 2 

Aralık 1918'de Foreign Office'e bir ileti gönderildi; bu ileti, 

Pont-Euxin asıllı kongre başkam C.G. Constantimdes imza

sını taşıyordu. 

(80) The Times 19.5.1921; Echos de I'Islam III307 (hantalı). 
(81) 29.7. tarihli nota ile 31.7. tarihli talimat: Corresp, resp. Turkey 1922, 

INo. 104,109. 
(82)2.11., 30.12., 1918 ve 27.10.1919 tarihli muhtıralar: Frangulis II21 

v.dd. 
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Bu "Kongre", Kasım ayının sonunda Marsilya'da top
landı ve 1.500.000 Ortodoks Pontuslu Rum'un korunması 
için İtilaf Devletlerine yalvarılması kararma vardı: "...Bir 
zamanlar Komnen İmparatorluğu'nun olan bu ülkede, hal
kın çoğunluğu hâlâ Rumca konuşmakta olup, Rum görenek 
ve geleneklerini sürdürmektedir... Sonunda, Türk zulmünün 
artık sonunun gelmiş olduğunu görüyoruz." Arnold J.Toyn
bee, buna şu sayfa kenarı notunu eklemişti: "Bu muhtırada 
ileri sürülen istatistik ve sınırlar düşlem ürünüdür... Pontos 
Rumlarının çoğunluğu, halkı apaçık karışık olup, barışı ko
rumak için mandater bir devletin yönetiminde bulunacak 
olan yeni Ermeni Devleti'nin önerilen sınırları içine düşe
cektir... ve bu da, Pontos Rumlarını tatmin edici bir "Ulusal 
Yurt" sağlamış olacak!" Reuter ajansı, 15 Aralık'da, Ati
na'dan aşağıdaki telgrafı verdi: "İstanbul kaynaklı söylenti
lere göre, Karadeniz kıyılarında yaşayan Rum halkı, baş
kenti Trabzon olmak üzere bir Pontos hükümeti kurulmasını 
ileri sürmek için Avrupa merkezlerini ziyaret etmek için ku
rullar oluşturmaktadırlar (83)." Şubat 1919 yılı sonunda, 
"Pontos Ulusal Ligi Başkanı" Oeconomos şunları yazıyor
du: "Helen Hükümeti, ... Ermeni dostlarımıza... Trabzon'u 
söz vermiş olabilir... Ancak biz... uluslara ayrı ayrı kendi 
yazgılarını kendilerinin belirlemeleri hakkını tanıyan birçok 
demokrat devletin kabul ettiği... ilkelere uymayan bir çö
züm yoluna karşı, bütün gücümüzle protesto ediyoruz... Er
meni dostlanmrz... Trabzon vilâyetinde pek ufak bir azın
lıktırlar (84)." 4 Mart 1919'da, İstanbul'da, "Trabzon'da 
Rum Cumhuriyeti'nin kurulması için çalışmak üzere Pontos 

(83) The Morning Post 17.12.1918. 
(84)LeTemps 1.3.1919. 
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Gazetesi" yayıma başladı (85). "Trabzon'da bir 'Pontos Ce
miyeti' vardı ki, Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet 
Cemiyeti (Pontos ve Çevresi Merkezden Bağımsızlaşma 
Derneği) ile elele çalışıyordu (86)." 

Barutcuzade Faik Ahmet, 10 Aralık'da "Pontosculuk" 
kışkırtmalarına karşı "İstikbâl" gazetesini ve 12 Şubat 
1919'da da diğer ulusçu Türklerle birlikte "Trabzon Muha-
faza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti"ni (Trabzon Ulusal Hakla
rı Koruma Derneği) kurdu (87). 

18 Nisan'dan beri geçici olarak Trabzon'da bulunan İn
giliz denetim subayı Captain Crawford yetkisini terhis işle
rini denetlemekle sınırlandırarak iç politika sorunlarından 
elini çekti (88). Samsun bölgesinde büyük karışıklıklar çıktı 
ki, bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın 16 Mayıs'ta oraya 
gönderilmesi nedenlerinden birini oluşturmuştu. Ama daha 
somaları da Pontos sorunu Paris ve Londra görüşmelerinde 
bir rol oynadı. Lloyd George'un "Ermenistan'a... Karade
niz'e çıkış yeri verilmesi" lehinde demeçte bulunduğu 16 
Şubat 1920 tarihli toplantıda Berthelot, Türk Ermenis
tan'ının 300-500.000 kadar, ama en az 20.000 müttefik as
kerinin koruması altmda yerleşime açılması için emre hazır 
olduğunu söylemiş ve soma da "Rumların Karadeniz kıyı
sında bağımsız bir Pontos hükümeti oluşturmak üzere bir 
toprak şeridi istedikleri"nden de söz ederek, "Bunun, kendi 
düşüncesine göre gülünç bir istek olduğu; yani yüzde beş 
Rum... ve bağımsız bir devlet kurulması., bu, Rumların ta
mamının öldürülmesi demek olur, (89)" görüşünde bulun-

(85) Nil 140;krş.IUNo. 1. 
(86) Ayn. yer. No. 2, 5, 6; Tunaya 444; Bıyıklıoğlu 37; Coşar 216. 
(87) Dursunoğtu 23; Tunaya 506; Coşar 215 v.dd. 
(88)Rawlmsonl68;Karabekir47. J 

(89) Br. VII No. 10. 
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muştu. Ne yazık ki, İtilaf Devletleri bu çılgınca ve tehlikeli 
Pontos propagandasını engellemek için hiçbir girişimde bu
lunmadılar. Bu yüzden bu propagandaya katılmış olan Rum 
halkı, 1921'de felakete uğradı. Sir Austen Chamberlain, 
Avam Kamarası'nda sorulan bir soruya, 18 Mayıs 1921'de, 
"Rumların Pontos'ta silâhlı bir başkaldırıya giriştikleri ko
nusundaki Türk savlarının asılsız olduğunu ve ama kuşku
suz, Pontos Rumları arasında bir kımıldanışın bulunduğunu; 
dışta Pontos Rumları'mn cemaat ve derneklerince kışkırtıl-
dıklanm; Pontos'un Türklerin kötü yönetiminden kurtarıl
ması için bırakışmadan beri Kırallık Hükümetimize başvu
rular olduğunu, (90)" yanıt olarak bildirmişti. Pontoscular, 
8 aylık bir ayrılıştan sonra (9İ), 1919 Kasımında Avru
pa'dan dönen Metropolit Chrysanthos'a, Barutçu'nun salık 
vermiş olduğu gibi, "Türklerle Rumlar, Ermenilere karşı bi
ramda eyleme geçmiş" (92) olsalardı, daha akıllıca davran
mış olurlardı. Chrysanthos, böyle yapacak yerde hemen Ba
rum'a giderek, orada 18 Aralık'da "bir Rum Pontos Hükü
meti" kurdu (93). 

Gümüşhane Piskoposu, 1919 Aralık ayı ortalarında ül
ke içinden geçen Rawlinson'a "Rumların Türklerden gör
dükleri kötü davranışlardan" yakındığında, ona "... kendisi
nin ve hemşehrilerinin, durumu tamamıyla ters açıdan yo
rumlayarak, bölgenin daha çok Rumlarmmış da Türkler 
asalakmış gibi göstererek... ortaya çıktığını... halkı sanki 
Türk hükümetine bağlı ve Yunanlar şimdi Türklerle savaş-
taymış gibi gördüğünü, kendisiyle ırkdaşlarmı toplama 

(90) The Times 19.5.1922. 
(9.1) Krş. 2.5.1919 tarihli Paris Memorandum'u: Karabekir 29. 
(92) istikbal 11.11.1919. -
(93)Ayn.yer. 13., 27.12.1919,12.1.10.2.1920; N.II 140. 
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kamplarında hapsedilmiş sandığım., bu itilip kakılmaların 

onun ödağacı kokulu kutsallığına (!) dokunduğunu (94)," 

yanıt olarak bildirip onu terslemişti. Rawlinson'un öngörü

süne uygun olarak, yazgının rüzgârı gerçekten bütün ağırlı

ğıyla Pontos Rumları üzerinde esti (1921-22). Ancak bu so

nu kendileri hazırlamışlardı; çünkü onlar da "Türk Orto

doks Kilisesi"ne sığınarak Patrikhanenin intihar politikasın

dan kaçınmış olan Karamanlılar gibi akıllıca davranabilir

lerdi. 

(94) Rawlinson 269; ASD IV 371: M.KemaI'in XV. Papa Benedikf e 
12.3.1921 tarihli mektubu. 
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IV 

İZMİR 

I. Tehlike Ortaya Çıkmaktadır 

Osmanlı imparatorluğu çöktükten soma, izmir Yuna

nistan ile İtalya arasında dâva konusu olmuştu. Müttefikler 

bu kenti her iki devlete de söz vermişlerdi. Britanya'nın 

Atina Ortaelçisi Elliot, 12 Nisan 1915'te Müttefikler adına 

sunduğu bir notada şöyle diyordu: "...Yunanistan'a, Türkle

re karşı savaşa katılma bedeli olarak Ocak'ta söz verilen 

Aydm vilâyeti sınırları içindeki topraklar için güvence ver

meye hazır olduklarım bildirirler." Eliot bu bildirinin ancak 

savaşa hemen katılmak koşuluyla geçerli olduğunu da, söz

lü olarak ekliyordu; ama bu güvence önerisi, 3 Ekim 

1915'te Müttefiklerin Selânik'e asker çıkarmasına karşı ya

pılan protestodan soma yinelendi; Venizelos'un 5 Ekim'de 

düşmesinden soma da yemden suya düştü. Bundan böyle, 

İzmir ve çevresini Yunanistan lehine ipotekle güçlendiril

miş" sayıyorlardı. Bununla birlikte, İtalya, 26 Nisan 1915 

tarihli Londra sözleşmesinin 9. bendi gereğince, Anadolu'da 
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kendisine söz verilen payın büyük ölçüde genişletilmesiyle 

ilgili olmak üzere Akdeniz yöresinde "Antalya Vilâyetine 

komşu adaletli bir payın verilmesi" konusundaki isteklerim, 

1917 yılında kabul ettirmişti. İngiltere ile Fransa, 18-22 

Ağustos 1917 tarihlerinde birbirlerine gönderdikleri nota

larla, 19 Nisan tarihli StJean de Maurienne uzlaşmalarım 

doğrulamışlardı ki, bu uzlaşmalarda, 9-16 Mayıs .1916 

Sykes-Picot uzlaşmasmdaki koşulların aynı olan yönetim ve 

çıkarlarla ilgili koşullarla, Yeşil bölgeyle C bölgesini (izmir 

ile birlikte), belki de "Rus Hükümetinin onayı çekincesiyle" 

(1), İtalya'ya tanımışlardı. Bu onay elde edilemeyince, Mr. 

Balfour, 14 ve 30 Ekim 1918 tarihlerinde 1917 uzlaşması

nın hükmünün kalmadığını belirtti ki, Soninno, bu sözleşme 

şartının kesin, çözümleyici (r'esolutoire) nitelikte olup erte

lenebilir (suspensive) nitelikte olmaması dolayısıyla, şiddet

le protesto etti. Balfour'un... İzmir konusunda (2) herhangi 

bir söz vermediği Sonnino'ya bildirildi. Lloyd George da 17 

Mayıs 1919'da Versailles Danışması toplantısında aynı hu

kuksal görüşü tutarak, konunun "sub judice" nitelikte oldu

ğunu belirtti (3). 

Venizeios ise, 2 Kasım 1918 tarihinde Anadolu'nun ba

tı bölümünün (Makri'den Erdek'e dek 812.000 Rum nüfu

suyla birlikte!) Yunanistan'a bırakılmasını, hattâ uğrunda 

Müttefiklerin savaşım verdikleri ilkeler adına (4) istiyordu. 

(l)'Mario Toscano, II Patto di Londra (1934), 187; aynı yazar, Gii Accor
di di San Giovanni deMoriana(1936), 46, 51, 53,271; 340 birçok kaynak adla
rıyla; Lloyd George 12.11. 

(2) R. St. Baker, W. Wilson and World Settlement (1922), II191; Corresp. 
resp. Eastern Affairs 1918,1 No:. 7,21.23; Br. IvNo. 22 Not 10-11. 
. (3).üs-V 687". s • 

(4)Frangalis il 2İ v dd. 

102 



Aynı isteği 30 Aralık 1918 tarihli "Barış Kongresi Huzurun

da Yunanistan" adlı muhtırada ve ayrıca da sözlü olarak 3-4 

Şubat 1919 tarihlerinde "Onlar Danışma Kurufü'nda yine

ledi; bu KuruFda kendisinin üzerinde hak iddia ettiği bölge

de 1.132.000 Ruma karşılık yalnız 943.000 Müslüman bu

lunduğunu ileri sürdü: "Bir iki yılda, iki yanlı ve gönüllü 

göçmenler dolayısiyle Rumların yığılmış bulunduğunu" da 

ileri sürmekteydi (5). Buna karşılık da Martino İtalya Hükü

metinin ödünler karşısında Yunanistan'a ayrıcalıklar tanı

maya hazır olduğunu, ama "...araya yeni anlaşmalar girme

dikçe, 1917 sözleşmesinin her iki imzacı tarali birbirlerine 

bağladığım" (6) Lord Hardinge'e, 6 Şubat'ta yazmış olduğu 

bir mektupta bildiriyordu; bununla birlikte Yunanlıların top

rak konularım incelemek için 5 Şubat'ta kurulan kurul, 30 

Mart'ta femir bölgesinin Yunanistan'a verilmesini öneriyor

du (7). Bu karardan haberi olmayan Amiral Calthorpe da, 3 

Nisan tarihli raporda şunları yazıyordu (8): "...ummak iste

rim ki... Helen Kırallığı, Ege Denizi'nin doğu kıyılarına ya-

yılmayacaktır. Bu umudumuz, geçmişteki zulüm yönetimin

den kurtulma isteklerine duyduğumuz sempatinin eksikli

ğinden değil, ama bu davranışın ilgili taraflardan hiçbirinin 

mutluluğuna hizmet edeceğine inanmamış, belki bunun tam 

tersine inanmış olmamızdandır." İmparatorluk Genel Kur

may Başkam Henry Wilson, Lloyd George'a yazdığı 4 Ni

san tarihli mektubunda, "Bu sahnelerden bütün gücümüzü 

çekelim; Merkezî Avrupa'da, Balkanlarda ve Türkiye'de or-

(5) Ayn. yer. JJ 28; Us ITI 859, 872. 
(6) Corresp. Affaire 1919, II No. 15. 
(7) US IV 716. 
(8) Corresp. H No. 34. 
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taya çıkması yakın olan karışıklık ve kargaşalıklara askerî 

olarak hiç karışmayalım," diye öneriyordu. "Güney Doğu 

Avrupa ve Türkiye Asyasmdaki durumla ilgili" ek bir mek

tupta da şöyle deniyordu: "8. Yunanistan'ın güçlerim Ana

dolu'ya ve Tarkay'ya yaymak cesaretini göstermesi duru

munda uğrayacağı tehlike ortadayken, Mösyö Venizelos as

kerî durumun gerçeklerini anlayarak davranmaktan çok, is

teklerinin gerçekleşeceğim sandığı için askerlerin terhisine 

başlanması enirini vermiş bulunuyor... II. Durumu etkileye

bilecek önlemleri hâlâ alabiliriz: ... Kışkırtıcı Rum istekleri

ne karşı teslimiyet göstermemeli." Daha 1918 yılının başın

da Yunanistan'ın İzmir üzerindeki savlarına cephe alarak 

Rumların Doğu Trakya'ya göç etmelerini salık vermiş olan 

Curzon, artık ünlü olan 18 Nisan 1919 tarihli "Ortadoğu ko

nusunun şimdiki durumu"yla ilgili muhtırasından (Encl. 1) 

(9): "...anlaşıldı ki, Yunanlıların İzmir'i ve belki de Aydm 

vilâyetini istemelerinin (Amerikalıların şiddetle karşı çıka

caklarına edeceklerine inamlmasma karşın) kabul edilebil

mesi, Mösyö Venizelos'un diplomatik yeteneğinin yüksekli

ği sayesinde olmuştur. Yunanlılar ise, Selanik kenti kapıları

nın beş mil ötesinde güvenliği sürdürmekten âcizdirler; 

bunlara bütün Aydm vilâyetinde düzen ve güvenliği koruma 

görevi emanet edilebilir mi? Türkler, Avrupa'dan atılmaları

na ek olarak Asya'daki vilâyetlerinin de kendilerinin nefret 

ettikleri yabancılarca böylece paylaşılacağını, öz mallan ol

duğuna içtenlikle inandıklan topraklanmn bir köşesinin bile 

kendilerine bırakılmayacağını anladıklarında Anadolu'yu 

geniş bir kasaphaneye çevirerek, ırksal ve dinsel bir furya-

(9) Corresp. II No. 37: note to Mr. Balfour, 22.4.1919, Encl. 1 ve 2; Ro-
naldshay II265; Nicolson 80; Clıurchill 365; TİHII ı, 58. 
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nın son ve çılgın seline kapılmayacaklar mıdn?.." ((Encl. 2) 
"Genel bir çözüm tasarısına varmak için verilen sürenin 
tehlikesi": I. ...İzmir kenti ve Aydın vilâyeti.) Geçen birkaç 
ayda, ciddî bir başkaldırı tehlikesinin ortaya çıktığıyla ilgili 
olarak uyarılmış bulunuyoruz. Tehlike, özellikle burada çok 
büyüktür; çünkü Osmanlı Rumlarıyla Müslümanlar arasm-
jiaki olağan anlaşmazlıklar İtalyan, Fransız ve Helenler ara
sındaki sürtüşme ve entrikalardan doğan karşılıklı akımlarla 
karışık bir durum almış bulunmaktadır... İtalyan kıtaları Ro
dos'ta hazır bulunuyorlar, Yunanlılar askerlerini adalarda 
çoğaltmaya bakıyorlar... 

Türkler, güvenliği korumak için Britanya subaylarının 
bağlı bulundukları bir fırkanın gönderilmesine izin istiyor
lar. Konferansın bu aralık İzmir'i Yunanlılara vermeyi dü
şündüğü inancı, yerel Avrupa kolonilerinde (10) ve özellikle 
Amerikan misyonerlerinde protesto tufanı uyandırdığı gibi, 
İngiltere Krallık Hükümeti'nin İstanbul Yüksek Komise-
ri'nce ağır bir uyan telgrafının da gönderilmesini gerektir
di..." Curzon'un büyük bir inandırma yeteneğiyle söylediği 
ve kabine üyelerine teker teker gönderilen açıklama karşı
sında, "Üç Büyükler" nasıl olup da 6 Mayıstaki uğursuz ka
ran verebiliyorlardı? Anlaşılması güç bir konu. Belki de, bu 
konuda iki etken kesin rol oynamıştı: 

1- İzmir'in, bırakışmadan bu yana aylardan beri gelişen 
durumu ve 

2- Güney-Batı Anadolu'da İtalyanların işgal güçlerinin 
gittikçe yayılmalan. 

İzmir'e doğru İtalyan-Yunan yanşması daha bırakışma-

(10) Kez. Krş. Churchill 365. 
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dan önce başlamıştı. Lord Granville, 8 Ekim 1918'de "Pi-

emonte" kruvazörünün "İzmir'deki herhangi bir müttefik 

eylemine elden geldiğince çabuk katılmak üzere" Midilli'ye 

yola çıktığını bildiriyordu. Fransa buna şiddetle karşı çıktı; 

İtalya ise "Yunan kıtalarının, İzmir'de ya da Anadolu'nun 

İtalyan etki alanına ayrılmış olan bir kısmında kullanılması

na sert protestoda bulundu (11). Venizelos da, 14 Ekim'de 

"Türk topraklarında stratejik noktaların bırakışma anlaşma

sı gereğince işgal edilmesi durumunda, Yunan kıtalarının bu 

harekâta katılmalarına izin verilmesini" Balfour'dan rica et

ti... "Bu lataların ortak işlerinde, müttefiklerle yanyana ya

sal yerlerini almaktan engellenmeleri durumunda Yunanis

tan'da büyük üzüntü doğacağı" düşüncesini şiddetle savun

du. Balfour, buna yamt olarak, "Kıtaların askerî harekâtta 

kullanılmasının, cephedeki generallerin işi olduğunu" bil

dirdi (12). Lord Hardinge, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın 

bir sorusuna, 23 Ekim tarihinde verdiği yanıtta, "İtalyanla

rın da, Yunanlıların da İzmir'e çıkmamalarım" (13) yeğle

neceğini bildirmişti. Beri yandan, Venizelos ufak ufak 

adımlarla hedefine yaklaşmaya çalışıyordu. 

İlk İngiliz savaş gemisi 4 Kasım'da İzmir limanına gir

diğinde, birçok Rum, Yunan bayrağım çekerek ve Venize

los'un resimlerini taşıyarak caddelerden geçtiler. Nurettin 

Paşa, bunların bu davranışlarıyla "Türkleri kışkırtıp karışık

lık çıkartmak ve burasını Yunanistan'a verdirmek" (14) 

amacını güttüklerinin apaçık olduğunu Harbiye Nezareti'ne 

(11) Büyükelçi Rodd (Roma)'un raporu: 19.10.1918. 
(12) Corresp. 1918 INo. 7-8. 
(13) 30.10.1918 tarihli yazı. 
(14) TİHI 129; krş. Meclis-i Meb'usan ZC 235; 1X12.1918 tarihli celse. 
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bildirdi. Yarbay A. Dixon, 6 Kasrm'da Rumları Türklere 
meydan okumamaları konusunda uyardı (bk. yuk. III 3 a). 
Mareşal Franchet d'Esperey, "Kıtaların Selanik bölgesinde 
toplanmasının önüne geçilmesi amacıyla" bir Yunan tüme
ninin Midilli, Sisam ve Sakız adalarına dağıtılmasını, 17 
Kasım'da Paris'te önerdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu 
öneriyi uygun bulduğunu bildirdi. Ancak Lord Derby'ye... 
İtalyan alınganlığı tehlikesine karşı Fransa hükümetini uyar
mak için yönerge verildi: "Anadolu karasına asker çıkarma
dan önce İngiltere Krallık hükümetine danışılması ve bu gi
bi gösterilerde, İtalyan kıtalarının Oniki Adalarda ve Ro
dos'ta bulunması bakımından İtalya hükümetine başvurul
ması gerekti." İzmir'den gelen 30 Aralık günlü bir raporda 
şöyle deniyordu: "İzmir'de Rumlarla Türklerin arası çok 
gergindir... Rumlar, İtilaf Devletlerini; bu vilâyeti Türklerin 
ellerinden alıp kendilerine teslim etmeye duygusal olarak 
hazır olmadıkları için sitemde buluyorlar... Onlar Türkleri... 
İtilaf Devletlerinin gözünden düşürmek için... bir komite 
oluşturdular. Herhangi bir Yunan gemisi bu limana girecek 
olursa... sonuç bütün olasılıklanyla bir felaket olacaktır... 
Rum komiteleri, şimdi bütün uluslara karşı aynı biçimde 
eşit ve dürüst davranan Yarbay Dixon'u lekelemek için uğ
raşmaktadırlar." Percy Charnaud da, Mondros'tan şöyle ya
zıyordu: "Yunan germlerinin İzmir'e girmelerine izin veril
memesi gerektiği üzerinde de ciddiyetle duruluyor." (15) 
Granville de, bu konuda 17 Aralık'ta şu yönergeyi almıştı: 
"İtalyanlarla Yunanlılar, İzmir sorununda birbirlerine rakip 
bulundukları sürece, bir Yunan gemisinin gönderilmemesi-

(15) Webb'in II. 12.1918 tarihli raporu. 
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nin nedenini tamamıyla anlıyorum." Calthorpe da, 18 Ara-

lık'ta, "izmir'e hiçbir Yunan gemisinin gönderilmemiş ol

duğunu, ancak kendisine güven beslediği deniz yüzbaşısı 

Mavroudis'in emrinde bir Yunan muhribinin gönderilmesini 

düşündüğünü" haber vererek felaketli bir yolda adım atmış 

bulunuyordu. Bu muhrip, 24 Aralık'ta izmir limanına girdi 

ve beklendiği gibi Rumların büyük gösterilerine yol açtı. 

Venizelos, Kızılhaç çalışmalarının da yardımıyla Rum

ları kışkırtmaya çalışıyordu. Önce Amphitriti adlı hastane 

gemisi, 20 Ocak 1919'da üç gezici ekip düzenlemek üzere 

izmir'e geldi. Bunu, 17 Şubat'ta bir Kızılhaç kurulunun bir 

müfreze askerle Ayvalık'a gelmesi izledi. Bu yüzden olaylar 

çıktı (16). 20 Şubat'ta izmir'de bulunan müttefik devletler 

delegelerinin, İtilaf komiserleri aracılığıyla polis ve jandar

manın güçlendirilmesini önermeleri üzerine, Vali Nurettin 

Paşa (17), "... Yunan siyasal temsilcisi (Mavroudis) ile Kı

zılhaç'ın ve denizcilerinin ve başka Yunanlı kışkırtıcıların 

kışkıtma ve propagandalarına olanak bırakılmayacak olursa, 

hiçbir eylemli yardıma gerek kalmayacaktır," (18) diye ya

nıt verdi. Milne, aynı gün, izmir'deki temsilcinin (lan 

Smith?) bir raporunu War Office'e gönderdi: "Yunan istek

lerinin Türkler arasındaki huzursuzluğu büyüttüğü, Türk 

köylerine silâh dağıtılmasıyla doğrulanmaktadır...; Smith, 

Yunan işgali gerçekleşirse Türklerin ayaklanacakları görü

şündedir. Rumlar olsun, Türkler olsun, İtalyan işgaline aynı 

biçimde direneceklerdir." İtalyan delegesi Cavaliero Manf-

(16) TlH 1 133, 136. 
(17) 20.f.l919'dan beri (TV 3452); aynı zamanda 14.11.1918'den beri 

XVII. Kolordu Komutam (TV 3409). 
(18) TlH 1 132,137. 
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redi (19), 23 Şubat'ta Nurettin Paşa'ya, "Yunanistan, Batı 
Anadolu'nun Yunan denetimine verilmesini sağlamaya ça
lışmaktadır... Fransa, Yunanlılara yardım etmektedir. Artık 
Osmanlılar için son sözlerini söylemenin zamanı gelmiştir. 
İtalyan denetimine yandaş olduğunuzu gösteriniz" (20) de
miştir. Izımr'in işgali için gittikçe daha açıkça görülmekte 
olan Yunan hazırlıklarına karşı Türk savunmasını zayıflat
mak için, İtilaf Devletleri Nurettin Paşa'mn geri çağrılması
nı istediler ve yerine 11 Mart'ta daha önce Evkaf Nâzın 
(Vakıflar Bakanı) ve Dâhiliye Nazır Vekili (İçişleri Bakan 
Vekili) (13.1 - 4.3.1919) olan (Kambur) İzzet getirildi; an
cak 25 Mart'ta (21) yeni valinin görevi devralmasmdan ön
ce önemli bir kongre toplanabildi. Bu kongreyi 26.11.1918 
tarihinde kurulmuş olan (22) 

"Lzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti" (İzmir 
Osmanlı Haklarını Savunma Derneği düzenlemişti (17.-
19.3.). Kongrede büyük devletlere gönderilmek üzere bir 
muhtara (23) kabul edildiği gibi, Sultan'a da bir kurul gön
derildi. Ayın 19'unda kurulu kabul eden Padişah, "ilk fırsat
ta İzmir'e geleceğine (!)" söz verdi (24). 7 Nisan'da Yarbay 
lan Smith (bölge kontrol subayı) şu raporu gönderdi: "Yeni 
vali İzzet Bey, ulus aynrm gözetmeksizin iyi huylu gönüllü
lerin (jandarma kütüğüne) kaydım ve savaş sırasında vazge-

(19) 22.12.1918'denberi;.Calthorpe'ımraporu:31.1.1919.(20) TİH1 132; 
HTVD991. 

(21) TİH 1 134; Söz 12.3.; Sabah 26.3; Nurettin 22.3.'de İzmir'den hare
ket etti (Memleket 24.3.1919). 

(22) TİH 1 134; Tunaya 481; Türk Ansiklopedisi V 432. 
(23) Metin: Yeni Gün 21.3-; krş. basm: 22.; Arif 13; Apak 18; Tütenk 5; 

Müftüler 4; Ahmed Riza, Echos de Turquie 16. 
(24) 20.3.1919 tarihli basm; Simavi 224. 
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çilmiş olan köylü karakol (silâhlı köylüler) düzeninin yeni

den kurulmasını önermektedir. Vali, 'İzmir Müdâfaa-i Hu-

kuk-u Osmaniye Cemiyeti'nin kapanmasına yandaş olmakla 

birlikte, Rum istelderimn etkisi altmda Türklerde var olan 

duygusallık yüzünden (25) bunu göze alamamaktadır." 

Avrupa gazetelerine o dönemle ilgili olarak verilen ha

berler çok anlamlıdır. Bu bağlamda, René Puaux "fcmir Gö

rüşmeleri" başlığı altında şunları yazmaktadır: (26) "İz

mir'in gelecekteki yazgısı... büyük devletleri ilgilendiriyor

sa, Yunanlıları da coşkulara götürmekte ve Türkiye'yi üzün

tü ve acıya sürüklemektedir; pek doğal olarak da, İzmirlileri 

çok üzmektedir.... Türk (Hürriyet ve İtilâf) Partisi (Progrès 

Liberal) şunları söylüyor: 'Her istediğinizi yapacağız, yeter 

ki, kıyı vilâyetlerini Yunanistan'a vermeyesiniz...' İzmirli 

Rumlar da şöyle diyorlar: 'Yunanistan'a katılmayı kesin 

olarak, elbette istiyoruz. Bu bizim üzerinde yüzyıllarca dur

duğumuz isteğimizdir; hem de kesin bir istektir.' Ermeni ce

maati Rumlarla bu konuda tam bir uyum içindedir.... Küçük 

İtalyan Kolonisi, Roma'dan gönderilen filmlerle propagan

da yapıyor... Sonuç olarak olaylar çıkıyor..." - - "Binlerce sı

ğınmacının yurtlarına dönüşlerinden dolayı yerel yoksulluk 

çoğalmıştır... Pek doğal olarak ulusal duygularla dolu olan 

yeni vali Nurettin Paşa... müttefik makamlarıyla... Kuman

dan Docteur ile, Yarbay Dixon, Yüzbaşı Grenet ve Yüzbaşı 

Mavroudib (27) ile dürüst ilişkiler kurmuş bulunuyor... 

Türkler hâlâ yenilmiş oldukları duygusunu taşımıyorlar". -

(25) 19.4.1919 tarihli Calthorpe'un raporu. Vali İzzet, Yunanlılar karaya 
çıktıktan sonra Nurettin Paşa'nm Bandırma'da tutuklanmasrnı istedi (rapor: 19.6.) 

(26) Le Temps 27., 29.3., 4.4.1919 (raporlar eskimiştir!). 
(27) Şöyle doğrultulmak: TÎHI 132. 
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"Vali... Yunan torpido muhribinin çekilmesini... ve Yunan 
Kızılhaç'mm geriye çağrılmasını istemek cüretinde bulunu
yor. Bu haddini bilmez isteklere bir yanıt alamıyor." Times 
da İzmir'den uyarıcı nitelikte okuyucu mektupları almaktay
dı, fomir'de oturan bir kimse de, 4 Nisan 1919'da şöyle yaz
maktadır (28): "İzmir'de yaşayan Britanya, Fransız ve İtal
yan çoğunluğu... ve Ortodoks reaya cemaatinin küçümsen
meyecek bir kısmı (bir Helen yönetimine güvenememekte-
dirler)„; izmir'de yaşayan bu halkın büyük bir kısmı, Avru
pa'nın kayrası (vasîliliği) altında Osmanlı kalmak istemek
tedirler.... Türkleri savunmuyorum; ama bir Yunan koruma
sının ülkeyi barışa kavuşturması şöyle dursun, düşmanlığı 
yeniden alevlendireceğim, söndürülmesinin yıllar sürebile
cek bir kalkışmayı gerektirerek çatışma meşalesini tutuştu
racağını görmezden gelemeyiz." 

1919 Mart sonunda, Yunan Kızılhaç'ı çalışma alanını 
genişlettikçe, İzmir'de de huzursuzluk gittikçe çoğaldı. 24 
Mart'ta bir misyon, Gelibolu'da bir Yunan torpido botundan 
karaya çıktı, bayraklar taşmdı... 200 kişilik bir alay düzen
lendi... Bu kalabalık Türk polisiyle çatıştı. Bunun üzerine 
General Thwaites, Foreign Office'e şu düşünceyi verdi: 
"Yunanlılarla Türkler arasındaki çatışmaları körükleyecek 
(29)... planlı davranışlardan kaçınması konusunda Yunan 
Hükümeti'ni etkilemek çok iyi olabilir." Mavroudis 26 
Mart'ta İstanbul'da Yüksek Komiser aracılığıyla İzmir, Ur
la, Manisa ve Makri'de Kızılhaç İstasyonları kurulmasına 
izin verilmesi isteğinde bulunduğu zaman, Webb, 1 Ni
san'da şu yamtı veriyordu: "Önerilen bu yeni kurumlarla 

(28) The Times 9.4.1919. 
(29) Milne'in 1.4. tarihli raporu ile War Offlce'in 7.4.1919 tarihli yazısı. 
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Türk Hükümetini şaşırtmamız bir yana, Aydın vilâyetindeki 
çok perişan duruma ve halkın öfke ve coşkusunun her an tu
tuşabilir durumda bulunduğuna, ekselansınızın ciddî olarak 
dikkatlerini çekmek ve ayrıca başka kışkırtmalara yol aça
cağı düşünülebilen herhangi bir davranıştan sakınılması 
için son derece dikkatli olmaları konusunda bu misyonlara 
bağlı bulunan bütün memur ve subaylara yönerge vermeyi 
de, zât-ı âlinize salık vermek isterim; aynı zamanda da, hak
sız yere propaganda sayılabilecek konulardan sakınılması 
üzerinde de şiddetle ısrarda bulunmaktan kendimi alamıyo
rum." Dışişleri Bakanlığı, 29 Mart tarihli bir notasında, 
Amphitriti hastane gemisiyle gelen kurulun çalışma alanı
nın genişletilmesi önerisine onay verilmemesi için uyarıda 
bulundu: "Türk ordusunun seferberliğinden önce, Yunanis
tan'da bulunan Rumlarla ordu kaçakları... askerî eğitim gör
dükten soma Türkiye'ye dönüşlerinde bu sahte sağlık örgü
tü içinde Helen dâvası için propagandada bulunmak üzere 
hizmet almışlardır." 

28 Mart'ta İtalyanların Antalya'ya çıkmalarından son
ra, Fevzi Paşa Yunanlıların da karşılık olarak yapacakları bir 
girişime karşı Sadrâzamı uyardı (30): "...İtalyanların Antal
ya'yı işgaline karşılık olarak Yunanlıların da Anadolu kıyı
larına asker çıkararak bir oldu bitti davranışına girmeleri 
pek olası olduğu düşünülmekte; bu konuda yüce emirleriniz 
beklenir". Curzon da, 4 Nisan'da, Yunanlıların izmir'i tehdit 
eden asker çıkarmalarının engellenmesi için İtalyan işgüderi 
(maslahatgüzar) Preziosi'nin ricasına aynı yolda yanıt ver
mişti (31): "İtalyanların... verdikleri güvenceye aykırı ola-

(30) TlH 139: 7.4.1919 tarihli yazı. 
(31)Corresp.II. No. 32. 
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rak Antalya'ya çıkmaları, Yunanlıların da başka bir yerde 
benzeri bir davranışa girmelerine elverişli bir girişimdi." 
Yunan zırh kruvazörü Averoff, 12 Nisan'da karaya bir devri
ye çıkardığı zaman, bu tahmin doğru çıkmışa benziyordu. 
Harbiye Nâzın Şakir Paşa, bunun üzerine, ayın 19'unda Ko
mutan Vekili Süleyman Fethi'ye "Averoff süvarisine kesin 
bir bildiri vererek, bundan soma devriye çıkanlırsa engelle
neceğinin anlatılması konusunda" (32) yönerge verdi. Fevzi 
Paşa, 21 Nisan'da 23. Fıkranın İzmir'e taşınmasının General 
Milne tarafından reddi üzerine, XVII. Kolordunun Yunanlı-
lann izmir'e çıkmalanm önleyemeyecek denli zayıf olduğu
nu önemle bildirdiğinden (33), Damat Ferit Paşa üç Yüksek 
Komisere 23 Nisan'da bir nota verdi; bu notada Yunanis
tan'ın "İzmir kıyılarına çıkmak üzere" (34) 25 bin kişilik 
bir orduyu hazır bulundurduklan haberi veriliyordu. Calt-
horpe, 29 Nisan'da, Dixon'un "İzmir kenti ve vilâyeti Yu
nanlılara geçerse... Türklerin Yunanlılan toptan öldürmeye 
girişecekleri"yle ilgili bilgi verirken, şunları da sözlerine 
eklemişti: 

"Görüşünün hak ettiği önem ve değerle karşılanması 
gerekir; çünkü yerel cemaatin her kesiminin duygulan ko
nusundaki bilgisi sağlam ve güvenilirdir." 

Aynı günde, İtalyan dretnotu Caio Duilio İzmir limanı
na girdi. 14 Nisan'dan beri Mr. Dixon'un yerine atanmış 
olan Mr. Morgan, 5 Mayıs'ta, "Geminin burada bulunuşu
nun yerel Rumların kışkırtma ve coşkunluğunu söndürmüş 
olduğunu" bildiriyordu (35). Mr Morgan, aynı raporda 

(32) TİH I 136; (Arman) 3: 14.4.1919. 
(33) Ayn. yer. 1219. 
(34) Adrovandi 330. Metin şimdiye dek yayımlanmamıştır. 
(35) VVebb'in raporu: 17.5.1919; TİH 1132. 
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Prens Abdürrahim Efendi'nin başkanlığında 26 Nisan'dan 2 
Mayıs'a dek İzmir'de kalan Heyet-i Nâsıha'dan (Öğütçüler 
Kurulu) da söz etmekte, "Türkler çok coşkunluk ve ilgi gös
terdiler... Rumlar dürüst davrandılar... Prens, Türklerin ye
nilgiye uğradıklarını, gerçeği açıkça kabul etmelerini, İmpa
ratorluk içinde düzenin ve güvenin uyumlu olarak sağlan
ması için uyumlu olarak çalışılması gereğini söylüyor, bu 
konuda öğütler veriyordu," demektedir. Prens Cemalettin 
Efendi'nin başkanlığında Trakya'ya (28.4.-10.5.) gönderi
len bir başka kurulun benzeri olan bu kurul, 16.4. - 18.5.'te 
Batı Anadolu'yu (Antalya'ya dek) ziyaret etti. Bu kurullar, 
Padişah'ın ve Damat Ferit'in Osmanlı Rumlarını Türklerle 
"uzlaştırmak için yaptığı son umutsuzca girişimlerini" gös
termektedir (36). Yunanlıların İzmir'e asker çıkarmaları ko
nusundaki dedikodu her hün biraz daha yayılırken, bu giri
şimler nasıl başarılı olabilecekti? Calthorpe'un, Askerî Ata
şe Wyndham Deedes ile Yarbay lan Smith ve Philip P. Gra-
ves'ten kurulmuş olan ve "İzmir'in Yunanlılarca işgali ola
yının nereye varacağı konusunda bir tahmin yazması" iste
diği kurul, şu sonuca varmıştı: "Yeni bir savaş isteniyorsa, 
gidilen yol tamamıyla oraya çıkar" (37); ama Paris'te, her 
yerden gelen uyanlara karşın, en sonunda, yalnız Venize-
ios'a kulak verildiği görülmektedir. 

2. Yunanlıların Karaya Çıkmaları 

Venizelos, 12 Nisan 1919'da, "Aydın Vilâyetinde otu

ran Rum halkına yapılan ve kesin kanıtlara dayanan Türk 

(36) 11.4. -19.5.1919 tarihli basın; Simavî 232; (Ataman) 152; Gökbilgin 
I 64; Tütenk 7. 

(37) Graves, Briton and Türk 81941), 197. 
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vahşetleri"ne ve "izmir Rum örgütüne karşı yerel Müttefik
lerce gösterilen ve yine kuşku uyandıran davranışlar"a karşı 
Clemenceau'ya bir nota vererek protesto ediyordu (38). Sir 
Harold Nicolson, 14 Nisan'da am defterine şunları yazıyor
du: "...izmir'i alamazlarsa, Venizelos iktidardan düşecektir 
(39)." 21 Nisan tarihli "Üçler Şûra"sı toplantısında, "Cle
menceau Türkiye'yi mandaterliklere bölen ve yeni bir çizel
geyi içeren bir haritayı ortaya çıkardı; bu haritada, İtalya'ya 
İzmir bölgesindeki Yunan mandasından başka çok büyük 
bir parçanın mandaterliği sağlanıyordu. Başkan Wilson, 
"İtalyanların deneyimleri yoktur ve bu topraklar üzerinde 
Yunanlılar gibi etnolojik bir hakları da bulunmamaktadır. 
Yunanlıların durumuna gelince, biz yalnız onların kendi ül
kelerinde erinç içinde olmalarım istemekteyiz (40)" demişti. 
Savaş gemisi Caio Duilio'nun İzmir limanına gelişi (29. 4.), 
taşı yerinden oynattı. Gelen geminin sayısını yediye çıkaran 
söylentilere, aslı araştırılmadan inanıldı. Venizelos, bir Yu
nan gemisinin gönderilmesine izin verilmesi için Lloyd Ge
orge'dan bir ricada bulunmuş, Lloyd George da, "Müttefik 
Devletlerin gemileri ve ortak güçleri gelinceye dek bekle
mesini" (41) söylemişti. Lloyd George 3 Mayıs'ta koruma 
bölgelerinin bölüşümü sorununa değindiğinde, Wilson, "Al
manya ile barış sözleşmesi onaylanıncaya dek, Cemiyet-i 
Akvam eylemde bulunmayacağı için, daha çok zamanları 
olduğunu" (42) söyledi. General Wilson, 5 Mayıs toplantı
sında askerî kıtalarla gemilerin gidiş yollarını işaret eden 

(38) Br. IV No. 434. 
(39) Graves 196. 
(40) US ve 106. 
(<tt}Afv- yer. 422.-2JJP?Pte/?M 
(42) Ayrı. •yet. 460. 
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haritaları ortaya koyduğunda, Lloyd George, "Doğuda ital

yan eylemlerinin son derece kuşkulu olduğunu... italyanla

rın 1911 yılında askerî güçlerini Trablus'a, (1911) olağa

nüstü bir gizlilik içinde sevkettiğini anımsadığım, şimdi de 

Anadolu'ya buna benzer bir biçimde askerî sevkıyatta bulu

nacağı konusunda kuruntular beslediğini... günün birinde 

italyanların Anadolu'yu ele geçirdikleri görülebileceğini ve 

bir kez işgal ettikleri yerlerden dışarı atılmalarının güç ola

cağını söyledi. Türkiye'nin ait mandaterlikler sorununu, bir 

kurul gönderilmesi karan yüzünden şimdi çözümlenemeye

ceğinden, işgal güçlerinin yemden dağıtımıyla ilgili ilk öne

riye yeniden dönmeyi düşünmekteydi. Birleşik Amerika 

Devletleri askerlerini istanbul'a göndermeli ve Ermenistan 

için kıtalar hazırlanmalıydı... Yurttaşlan, şu sıralarda öldü

rülmekte olduklanndan dolayı, Yunanlıların izmir'i işgal et

melerine izin verilmeliydi... orada onlara yardım edecek 

başka hiç kimse olmayacaktı... (o) Türkiye'de işgal güçleri 

sorununun, Italyanlann Paris'e dönmelerinden önce... hattâ 

olabilirse o gün öğleden soma... çözümlenmesini istiyor

du;... bu iş (onlarla) görüşülecekse, görüşmelere katılacak

tı." Daha ertesi (6. 5.) önerisinin kabulünde ısrar eden Lloyd 

George, "Mösyö Venizelos'un Türkiye'deki yurttaşlarım ko

ruma altına almak için iki ya da üç tümen askerin İzmir'e 

yollanmasına izin kararı verilmeliydi." Clemenceau ile Wil-

son da bu öneriye katıldıklanm bildirdiler; hattâ Wilson, 

"bu tümenlerin hemen karaya çıkanlmalanm" da (43) iste

di. Böylece sonucu çok ağır olacak bir karar, bir iki dakika 

içinde alınmış oluyordu. Durumun kendisine Lloyd George 

(43) Ayn. yer. 465, 484; Br. I 83, n. 8. 
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tarafından bildirilmesi üzerine, General Wilson, "bunun 

gerçekleşmesinin bir bir başka savaşın başlaması demek 

olacağını, açıklama istercesine sorarak", bu sorunda her iki 

devletin, hem İtalyanların hem de Türklerin, muhalefetine 

uğramak tehlikesi olduğunu, "bu iki hükümetin uyarılmaları 

gerektiğini" söyleyerek, "uyanda bulundu." Ötekiyse bunda 

bir tehlike görmüyordu (44). Şimdi artık konunun gerçek

leşmesi için gereken önlemlerin alınması söz konusuydu. 

Öğleden sonra (6. 5.), müttefik generaller "Yunan kıtaları

nın hemen İzmir'e gönderilerek bu kentin yalnızca Yunan 

güçlerince işgal edilmeleri" konusundaki "Yüksek Şûra"mn 

karan üzerinde Venizelos'la görüştüler ve şu kanıya vardı

lar: "Böyle bir davranışın bırakışma koşullanyla karşılanıp 

karşılanmıyacağma emin bulunmadıklarından, İtalya ve 

Türkiye hükümetleri durumdan haberli kılınmalıydı." Bu 

görüşme, 7 Mayıs'ta "Üç Büyükler"le sürdürüldü. Venize-

los "30.000 İzmirli Rumun (?) İzmir'de Türklerce tehdit 

edildiklerini" ileri sürdüğü zaman, Başkan Wilson, bunun 

"onlan korumak için güçlü bir neden oluşturduğunu" kabul 

etti. (Yunan latalarının) bir Yunanlının komutası altında "bir 

müttefik gücü oluşturacağı" karan verildi. Venizelos, Türk

lere durumun ancak karaya asker çıkarmadan az önce bildi

rilmesini önerdi; çünkü, Türkleri çok iyi tanıyordu. Kendi

lerine uyarmada bulunulmazsa, olaylann hemen öncesinde

ki dönem dışında, hiçbir direnişte bulunmayacaklardı; öyle 

samyordu; bununla birlikte, ne de olsa az çok tehlikenin ge

ne de bulunduğunu söyledi. Wilson ona hak verdi: "Gizlili

ğin büyük önemi konusunda Amiral Calthorp uyanlmalıydı 

(44) Callwell II187. 
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(45)". Sonino; 8 Mayıs'ta General Wilson'la Kafkasya'daki 

kıtalar konusunda konuştuğu sırada, İzmir kararından henüz 

haberli değildi. General am defterinde şunu yazmıştı: "Bir 

dost ve müttefike karşı kötü bir davranış" (46). 10 Mayıs'ta-

ki son görüşmede (47), Venizelos, nasıl "Türklere karaya 

asker çıkarmadan ancak 12 saat önce haber verilmesine 

önem vermişse, öylece Amiral Calthorpe'un da, özellikle 

Müttefiklerin Ege Orduları. Başkomutanı sıfatıyla İzmir'e 

gitmesinin önemi üzerinde durmaktadır... İstihkâmların 

müttefik güçlere teslimi, bırakışma hükümlerince harekâtın 

gerçekleştirilmesinden 36 saat önce Türklerden istenecekti; 

müttefik güçlerinin kente varmak üzere oldukları da, 24 sa

at soma bildirilecekti." Buna göre şu kararlara varıldı: (48) 

"1 - 12 Mayıs'ta (Orlando) yapılacak harekâttan haberdar 

edilecek, o da İzmir'de Amiral Calthorpe'un emrine bir İtal

yan deniz subayı atayacak. 2 - Deniz yüzbaşısı Fuller, Ami

ral Calthorpe'a yönerge verilebilmesi için Britanya Amiral

lik Dairesiyle bağlantı kuracak: a) İtalyan gemilerinin İz

mir'de bulunuşu bakımından, Amiral Calthorpe'un İzmir'de 

bütün askerî eylemlerde, eylemlerin başmda ve sürdüğü sı

rada hazır olması, isteğe pek uygundur...; c) Sforza'ya 12 

Mayıs öğleden soma bilgi verilecek; d) Amiral Calthorpe 

Türklere yapılacak aşağıdaki bildirileri Amiral Amet ile bir

likte düzenleyecek: I) Yunan latalarının İzmir'e çıkmaları

nın kararlaştırıldığı zamandan 36 saat önce İzmir istihkâm

larının müttefik müfrezelerine teslim edilmesi gerektiği, İs-

(45) US V 501. 
(46)Callwelini91. 
(47) US V 553. 
(48) Ayn. yer. 557. 
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tanbul Türklerine bildirilecek; LT) Müttefik latalarının; Yu

nan kıtalarının izmir'e çıkmaları kararlaştmldığı zamandan 

12 saat önce, bırakışma hükümleriyle uyumlu olarak İz

mir'e girecekleri ve buna, İzmir çevresinde ortaya çıktığı 

bildirilen kanşıklıklardan dolayı karar verilmiş olduğu, İs

tanbul Türklerine bildirilecek. İstihkâmları teslim almak 

üzere karaya çıkacak müfreze, tamamıyla Fransızlardan 

oluşacak ve böylece uluslar arasındaki anlaşmazlık önlene

cektir..." General Wilson, 10 Mayıs'ta bu konuda anı defte

rine şunları yazıyordu: "Bütün bunlar çılgınca ve kötü şey

ler... Venizelos, bu üç smokinliyi (yani Devlet ardammı) 

kendi isteklerine âlet etmektedir... Bliss, Le Bon, Fuller ve 

ben... saçma bir iş yapmakta olduğumuzda düşünce birliği

ne varmış (49). Clemenceau, Orlando 'mm da katıldığı 12 

Mayıs toplantısında demişti ki: "Yunanlılar İzmir'e asker çı

karmaları için bizden izin istediler; biz de buna razı olduk. 

Ortada İzmir'le ilgili bir bölünme yoktur; ama biz yakın za

manlarda eşine epey rastlanan insan krnmmdan Yunanlıla

rın ırkdaşlannı koruyabilmelerini istiyorduk". Wilson bunu 

şöyle düzeltmektedi: "...asıl telkin, Yunanlılardan gelmiş 

değildi; Yunan kıtalarının karaya çıkmalarını, Yüksek Şûra, 

insan kırımını önlemek için istedi..." Sonnino ile danışan 

Orlando, öğleden soma onayını vermekle birlikte, "Büyük 

Devletlerin kıtalarının İzmir'in sonunun ne olacağı kararma 

dek kıyıda tatulmalanm" önerdi. Üçler; müttefik işgal güç

lerinin sayıca birbirlerine büyük ölçüde farklı oluşlarından 

dolayı, bu öneriyi reddettiler; ancak, bir İtalyan müfrezesi

nin katılmasında anlaştılar. Ray Stannard Baker, bütün bu 

(49) Ayn. yer. 570, 577. 
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işlerin, Konferans 'in en rezilce entrikası olduğunu söyleye

rek: "Çok kirli bir iş, ama İtalyan plânı önlenmiştir (50)" 

demektedir. Acaba doğru mu? izmir'e bir İtalyan çıkarma

sının tasarlanıp tasarlanmadığı, Foreign Office'in dosyala

rından anlaşılamıyor; acaba Roma'da henüz yayımlanmamış 

olan dosyalar, günün birinde bu noktayı aydınlatacak mıdır? 

Balfour, 7 Mayıs'ta Calthorpe'un şu telgrafı aldığını 

Foreign Office'e bildiriyor: "Son derece gizli: Üçler Meclisi 

İzmir'e bir Yunan gücü göndermeyi kararlaştırdı. İlk kısım 

bir tümen olacak, onu iki tümen daha izleyecek. Özellikle 

şimdi tam bir gizliliğe uyulması konusunda bu Meclis çok 

kaygılıdır. Sorunun deniz aşaması konusunda Amirallik Da

iresi size yönerge gönderecektir". Tasarlanan karaya asker 

çıkarmanın ayrıntıları konusunda Paris'ten 11.5.'te bir rapor 

daha geldi; ama Amiralliğin yönergesi değil. Bu yönerge, 

doğrudan doğruya Calthorpe'a gönderilmişti; ancak görü

nüşe göre, Foreign Office için bir kopyası yoktur. Bunu, 

Webb'in 14 Mayıs'ta verdiği notadaki Kidston'un sayfa ke

narı notu göstermektedir: "Öyle görülüyor ki, Yüksek Ko

miser, yönergeyi doğrudan doğruya Paris'teki Yüksek Mec-

lis'ten almıştır. Bu konuda Foreign Office'e bilgi verilme

di". Calthorpe, 12 Mayıs'ta meslekdaşları Defrance ile 

Sforza'ya (51) durumu bildirdikten sonra, amiral gemisi 

olan Iron Duke zırhlısıyla izmir'e yola çıkıp (52) ayın 

13'ünde, öğleden soma oraya vardı. Commodore Fitzmauri-

ce, hemen o saat Visamiral Duvauroux, Yüşbaşı (Captain) 

(50) Baker II192 v. dd.; Lloyd George 1250. 
(51) Sforza, Les Bâtisseurs de l'Europe moderne (1931), 349. Farklı ola

rak Aldrovandi 330: 8.5. tarihinde olduğunu söylüyor, ancak bu pek olası değil
dir. 

(52) Amiralliğe gönderilen 20.5.1919 tarihli rapor. 
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Magliano, Captain Dayton ve Captain Mavroudis ile bir 

konferans yaptı. Konferansta, Fransızların Foça topçu birli

ğini, İtalyanların Karaburun'u, İngilizlerin Kösten Adası'nı 

ve Yunanlıların da Sancakkalesi'ni eşit güçlerle (aşağı yu

karı 120'şer kişi) işgal etmeleri kararlaştırıldı. Calthorpe, 

daha sonra "İzmir'in askerî denetimini teslim almak üzere" 

bir Yunan tümeninin 15 Mayıs'ta karaya çıkmasından söz 

ettiğinde, J. H. Dayton (U. S. S. Arizona); "Amerika, Britan

ya, Fransa ve İtalya işgal güçlerinin çarşamba günü (14. 5) 

bu kenti teslim almalarım ve perşembe günü de (15. 5) Yu

nan kıtalarına devretmelerim" önerdiyse de, bu öneri kabul 

edilmedi. (53) 

Hemen her gün yeni gelen yabancı savaş gemileri dola

yısıyla (54), İzmir'de huzursuzluk Mayıs başından bu yana 

artıyordu. Ian Smith'in temsilcisi A. B. Johnston, 6 Ma-

yıs'ta İtalyanların Antalya'ya v.b. asker çıkarması yüzünden 

Türklerin huzursuzlandıklarım bildiriyordu: "Yunanlıların 

Anadolu'ya yayılmaları korkusu Türkler arasında yeniden 

canlanıp da, onları İtalyanlarla bir araya getirmedikçe... öy

le düşünüyorum ki... İtalya Yunanistan'ın isteklerine muha

lefeti dolayısıyla, kazandıklarından daha çoğunu yitirmiştir 

(55)." Vali İzzet, bu makama atanmasıyla ilgili irâdeyi (Pa

dişah yazısı) pkuduktan sonra Calthorpe'un vekili James 

Morgan'a okuduktan soma, 8 Mayıs'ta "Genel güvenlik ve 

adalet yönetimini kurmak için çalışacağım; ancak (Türki

ye'nin) kimi bölgelerinin Yunanlılara verilmesinden kaygı 

(53) R. L. Berry'in (U. S. S. Manley) 18.5.1919 tarihli raporu. 
(54) Aldrovandi 328 göre (C. Duilio hariç) yalnız "Piemonte"; krş. US V 

570: Orlando 12.5.1919 oturumunda: "Only two ships - Yalnız iki gemi". 
(55) 17.5.1919 tarihli Webb'in raporu (ilişik olarak: Abdürrahim Efendi'nin 

1.5.1919 tarihli İzmir nutku.) 
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duymakta olduğunu... böyle bir şey olursa... sürekli karı

şıldıkların ortaya çıkacağını" söyleyerek öngörüde bulundu 

(56). Morgan, 10 Mayıs'ta bunları yineledi: "Amerikan 

Amirali Bristol, bugün geldi (57). Rum halkı sessizdir, ama 

Yunan latalarının geleceğini de sezmektedir (58). Ayni gün 

bir yazısında, Charles Vellay ilk kez eski "Ionia"mn canlan-

dınlmasıdan söz ediyordu: "Yunanistan'ın, Denizli Sancağı 

dışmda, Aydın vilâyetinin tümünü ilhak etmek istemekte ol

duğu bilinmektedir (59)." Cami, 13 Mayıs tarihli bir telgraf

ta (60), "İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiye-

ti"nin (izmir Osmanlı Haklarım Savunma Derneği) 17 Mart 

tarihli karan gereğince italyan güçlerinin karaya asker çı

karmasını protesto ettikten soma, şunlan eklemişti: 'Cemi

yet, (vilâyetin) kuzeyinin başka bir güç tarafından tehdit 

edildiğim kaygıyla görmekte ve bu gücün buralarda benzeri 

davranışlarda bulunmasından korkmaktadır. Türk ulusu, bu

rada yoğun olup, yüzde seksen gibi ezici bir çoğunluk oluş

turmaktadır; yabancı egemenliğini reddetme ve Wilson ilke

lerine bağlı kalma konusundaki sarsılmaz karannı birçok 

kez bildirmiş bulunmaktadır." 

Mr. James Morgan, Calthorpe'nun emriyle, Vali'ye; 

Yarbay Smith ise, Ali Nadir Paşa'ya 14 Mayıs'ta saat 9'da 

ilk notayı (61) (aynı anlamda, ikinci bir notayı da, Webb, is

tanbul'da saat l l 'de Sadrâzam'a geri vermişti) verdikleri sı

rada durum böyleydi. Webb bu konuda şu raporu gönderdi: 

(56) Webb'in 20.5.1919 tarihli raporu. 
(57) Bristol 12.5.1919 da İstanbul'a geri döndü. 
(58) Calthorpe'un raporu: 11.5.1919. 
(59) Le Temps 10.5.1919. 
(60) Webb'in rapora: 15.5.1919. 
(61) Metin (çeviri) (Atman)da 4 ve HTVD 895. 
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"Meslekdaşım Defrance, yönerge almadığı için (62) notayı 

tek başıma verecektim. Bu nedenle bu konuda Müttefiklerin 

Yüksek Meclis'in emriyle davrandıkları üzerinde dikkatle 

durmak konusuna özen gösterdim. Bununla birlikte Yanan 

işlerinin tümüyle gerektirdiği konulardaki eleştiri ve sitem

lerin, Kırallık Hükümetinin payına düşen rniktanm da peşin 

olarak benimsedim. Ancak girişimin geniş tutulmuş olması

na bakarak, yazgının bu ülkede reva gördüğü en kötü husus

ları bütün genişliğiyle bildirmek bana uygun görünüyor. 

Büyük olasılıkla, tam darbenin ansızın vurulmasının, 

yavaş yavaş sarsıntılardan daha az karışıklıklara götü

receğini anlamaktayım." 

Üçler Meclisi'nin 10 Mayıs kararından şaşılacak dere

cede farklı, başka ve yeni ayrılıkların varlığı, Foreign Offi-

ce'in dosyalarından anlaşılmaktadır. Aym ondördünde, Da

mat Ferit'e yalnızca "istihkâmların" işgal edileceği bildiril

miş, ama İzmir'in işgalinden.söz edilmemişti. Webb, gece 

yarısından biraz soma şu telgrafı çekti: "Sadrâzam, bugün 

öğleden soma İzmir hareketinin kendisine daha bir takım 

felâketlerin başlangıcı ve İmparatorluğunun kesin olarak 

parçalanması gibi geldiğini bana bildirdi; o yalnızca Sultan 

ile kişisel ilişkileri ve ona karşı duyduğu derin saygı yüzün

den ve sevgisinden dolayı istifayı düşünmek istememektedir 

(63). Yunan işgalini öğrendiği zaman, istifa edip çekilmesi

nin çok olası olduğu düşüncesini taşıyorum... Yunan Yük

sek Komiseri katında girişimde bulunarak, "nasıl olursa ol

sun, gösterilere engel olunması gereğiyla ilgili uyanlarda 

(62) Amet, aldığı emir üzerine 12.5.'te İstanbul'a döndü. Caıthorpe ona 
yolda rastladı (20.5. ¿919 tarihli rapor,.. 

(63) Türkgeidi il 208. 
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bulunacağım." Bu türlü gösteriler, Venizelos'un "Dörtler 

Meclisi'nin oy birliğiyle verdiği karar"ı bildiren telgrafı 

geldiği 14 tarihinde Atina'da yapıldı. (64) İstanbul hüküme

tinin (izmir'den gelen bütün uyanlara karşm) ayın 14'üne 

dek hiçbir şeyden haberli olmadığı, Şakir Paşa'mn Ali Na

dir Paşa'ya 12 Mayıs'ta (65) "Her türlü silâh, cephane ve 

üniformanın kişiler ya da kurullarca Osmanlı ülkesine so

kulmasının) yasak" edildiğiyle ilgili olarak gönderdiği 

emirden anlaşılmaktadır; oysa ki, İzmir'in yazgısı, bu sırada 

Iron Duke zırhlısında karara bağlanmış bulunuyordu. Calt-

horpe, bu konuda şu raporu verdi: 

"Vali beni ziyaret etmek istedi. Onu güvertede öğleden 

soma kabul ettim. Kendisini olağanüstü bir telâş içinde bul

dum. İzmir işgalinin (... Yunanlılarca)... gerçekleşmek üzere 

olduğu., kuşkusundan doğan kaygıdan olacak... bunun 

Türk halkı üzerinde çok kötü etki yapacağından korkuyor

du. Ona, yalnızca, müttefikler neye karar verirlerse versin

ler halkı yatıştırmak için elden gelen her şeyin yapılması 

beklendiğini, özel bir görüş olarak bildirdim. O da bana ay

nı niyette olduğu konusunda güvence verdi." (Gerçekten de, 

izzet, basm aracılığıyla yatıştıncı haberler yayımladı (66) ). 

"14 Mayıs öğleden soma saat 7 de ikinci konferans... yapıl

dı. Bu konferansta benim yerel hükümete izmir'in Yunan 

kıtalannca işgal edilmesi kararma vanldığım ilân etmem... 

Bu kararla ilgili nota, bir önceki bildirisi olduğu gibi, aşağı 

yukan öğleden soma saat 10'da, Valiye ve Türk Komutanı-

(64) 14.5.1919 tarihli Granville'in raporu. 
(65) TIH1140. 
(66) "Islahat" 14. akşamı; "Köylü" 15. sabahleyin (TÎH II 1, 50, 52; Ay

demir II67; Bayur 337; Coşar 257). "Anadolu" ve "Duygu"yu İzzet 12. 5.'te ya
sak etmişti (Hâdisat ve Sabah 15.5.1919). 

124 



na verildi. Nota metni, onları doğal olarak derinden üzdüğü 
gibi, zaman zaman da dayanılmaz derecede acı gelmiştir." 
Barut fıçısına atılan kıvılcım niteliğinde olan bu nota metni, 
şöyledir: (67) "14 Mayıs 1919. Ekselans! 1 - Müttefik Dev
letlerin Hükümetleri ile Türkiye arasında imzalanan bırakış
manın 7. maddesine dayanılarak İzmir'in Yunan askerlerin
ce işgaline karar verilmiş olduğunu bildirmekle görevliyim. 
2 - İşbu karar, Osmanlı Hükümetine bildirilmiştir. 3 - Bu as
kerî topluluğun yarın (15 Mayıs) yerel saatle 8'de İzmir'e 
varması beklenmektedir. Karaya çıkarma, hemen başlaya
caktır. Yunan deniz müfrezesi, rıhtımı ve nhtıımn yanaşıla
cak bölümlerini, karaya çıkış hazırlığı için saat 7'de işgal 
edecektir. 4 - Yarın sabah,(çıkması olası üzücü verici bir 
olayı önlemek için) Türk latalarının Yunan askerî makamla
rının kendilerini ilgilendiren isteklerini bildirinceye dek kış
lalarında kalmalarım dilerim. Gümrük ile Punta yakınla
rında yerleştirilmiş olan Türk kıtaları, saat 7'de merkezî kış
lada toplanmış bulunacaklardır.'5 - Bu yolda çıkacak bir 
olayın, izmir'le çevresindeki sancak ve ilçelerinde heyecan 
ve kargaşalık yaratabileceğini, ekselansları pek iyi bilirler; 
dolayısıyla güvenli düzeni sürdürmek için yönetiminizde 
bulunan bütün araçları kullanmanızın kesin olarak gerektiği 
konusu üzerinde büyük önem ve ısrarla durmaktayım. Telg
rafhane, ülke içinde heyecam gerektirecek nitelikteki haber
lerin gönderilmesini önlemek için, yarın sabah erkenden 
Britanya askerlerince işgal edilmiş bulunacaktır. Türkçe res
mî telgraflar sansür memuruna teslim edilirse, Hükümete 
gönderilmekten alıkonulmayacaklardır. 6 - Şimdi limanda 

(67) Metnin özeti: (Atman) 5, 12; HTVD 895: TİHII1, 53. 
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bulunan güçlü müttefik devletler donanmasının ayak bağına 

güvenim vardır". 

Hükümet ve ulus, bu noktaya karşı nasıl bir karşılık 

vermiştir? "İşgalde İtilâf müfrezelerine gereken kolaylık-

lar"ın gösterilmesini, bu ilk notanın bildirilmesi üzerine bü

tün kıtalara emreden Ali Nadir Paşa, Yunanlıların karaya as

ker çıkacaklanyla ilgili olarak üsrüste duyduğu söylentileri 

Şakir Paşa'ya bildirdiği zaman, Paşa'dan, "Bu gibi söylenti

lere önem vermeyiniz" yanıtını almıştı. Bu kişi yani Mavro-

udis, öğleden soma saat dörde doğru Venizelos'un "Yüzyıl

larca beklenen özlemimiz artık gerçekleşmiştir... Yunanis

tan güvenliği sağlamak için İzmir'in işgaline çağnlmıştrr... 

bunun, öteki azınlıklara yönelik olmayacağına... eminim" 

anlamındaki, Paris'ten aldığı bir haberi Ortodoks Başkilise

sinde okuduğunda, bu düşüncesinden caydrnlamamıştır. Ali 

Nadir Paşa, gece saat l'de ikinci notanın içeriğini İstanbul'a 

bildirdiği zaman da Şakir'den yamt almadı (68). İzzet için 

de öyle olmuştu; Damat Ferit, ona verdiği yanıtta, Vekiller 

Heyeti'ne bir karar vermesi için ricada bulunmadan önce 

bir yönerge veremiyecekti. izzet de kendiliğinden Calthor-

pe'a ricada bulunmuş, "Kentin Yunan askerlerince değil, 

Müttefik müfrezelerince işgal edilmesini istemiş; bu işga-

linse ilhak anlamına gelip gelmeyeceğinin yanıt olarak 

bildirilmesi konusunda ısrarda bulunmuştu... Yunan işgali 

kendileri için aşağılama ve zulüm anlamına gelecek"ti. İz

zet, sabahleyin saat 5.30 da (15.5) Calthorpe'a şu aşağıdaki 

mektubu gönderdi: "..akşam saat 9.30 (Mr. Morgan) ve Yar

bay Smith bana ikinci mektubunuzu getirdiler; şu ana dek,... 

(68) TİHII 1,48-53. 
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Babıâli'den yönerge niteliğinde hiçbir şey almadım. Buna 
dayanarak Ekselansınızın ikinci niektuplanndaki isteklerini
ze karşı protesto etmek gibi üzücü bir zorunluğun etkisi al
tındayım. Bununla birlikte, Ekselansınızın isteklerini bıra
kışma belgesinin 7. bendine dayandırdıkları gibi... mektu
bunuzun geçici askerî nitelik taşıdığı anlamını çıkarıyo
rum... Aydın Valisi Ahmed İzzet" (69). 

Morgan'la Smith, vali konağından çıktıkları zaman dı-
şarda bekleyen büyük bir kalabalık tarafından çevrildi; bun
lar ricada bulunmak istediklerini söylediler ve bir genç 
emekli subay, İngilizce olarak şunları söyledi: "Büyük bir 
ulus olduğumuzu ve ölmediğimizi size bildirmek istiyorum. 
Uykuda gibi gözüküyorsak da uğraş içinde bulunuyoruz. 
İngiltere büyük bir İslâm devletidir ve büyük bir devlet ol
duğu için de izmir'e Yunanlıların girmelerini önleyecek gü
cü vardı. Size şunu bildirmek isteriz ki, olsa olsa büyük bir 
devletin egemenliği altında kalabiliriz; ama ülkemizin şimdi 
olduğu gibi kullamlmasma dayanamayız. Biz ölmedik; bir 
takım kanşıklıklar olacak. Biz ölebiliriz, ama başkaları da 
bizimle birlikte ölecektir (70)." Kâzım (Özalp) birkaç genç 
subayla görüşürken, aynı düşünceyi daha olumlu bir biçim
de belirtmişti: "Dayanılmalıdır; silâhlı olan silihını alsın; 
asker, jandarma ne varsa tepelere çıkıp savaşalım. Ben yanı
nızda olacağım (71)". İstiklâl Muharebesi (Bağımsızlık Sa
vaşı) bu çağrıdan doğmuştur. "İzmir Müdafaa-i Hukuk Ce
miyeti" hemen bir "Redd-i İlhak" (İlhakın Reddi) kurulu 

(69) Morgan'ın raporu: 20. 5.; 12. 6. da Calthorpe tarafından Londra'ya 
havale edilmiştir. 

(70) 20.5.1919 tarihli Calhorpe'un raporu. 
(71) Vakit 28.1.1922; Apak 17. 
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oluşturarak iki değişik el ilanıyla Yahudi maşatlığında (me

zarlığında) halkı mitinge çağırdı (72). Özalp, haklı olarak: 

"Bu eylem, miting niteliğim aşmadı... kararını gerçekleşti

remedi," diye yazmaktadır (73): bununla birlikte, ertesi gün 

öğle üzeri bir efzon erine (Yunan eri) ilk kurşunun sıkılma

sına varan genel coşkuyu yaratmakta etkili oldu. "İzmir el

den gidiyor" (74) anlammdaki telgrafların gönderilmesi, da

ha da önemliydi. "Hâdisat" gazetesi, bu telgrafı 19 Mayıs 

günü 139 sayısında tam metin olarak yayımladı: "Bütün vi

lâyet, sancak, ilçe, nahiye belediye başkanlıklarına. İzmir ve 

havalisi Yunan'a ilhak ediliyor. İşgal başladı. İzmir ve çev

resi, tümüyle ayakta ve coşkuludur. İzmir son ve tarihî gü

nünü yaşıyor. Son imdadınız sizin göstereceğiniz yardıma 

bağlıdır. Mitingler yapın, telgraflarla her yere başvurunuz 

ve vatan ordusuna katılmaya hazırlanınız. Ağırbaşlılığınızı 

ve dinginliğinizi son derece koruyarak kimsenin incinme

mesine özen ve dikkat gösteriniz. 14 Mayıs. Redd-i İlhak 

Heyet-i Milliyesi" (İlhakın Reddi Ulusal Kurulu). Cami ile 

Hacı Hasan Paşa (İzmir 

Belediye Başkam) taraflarından yazılmış olma olasılığı 

(72) Komite, "Anadolu" gazetesi yönetim yerinde kuruldu (Coşar 8);- Çağ
rılan, olasılıkla Haydar Rüştü (Öktem) kaleme almıştı: 1) Uzunca metin: Karal 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1945), 16 (Faksimile), 20; Tunaya 493; Toynbee 
392 (hatalı); 2) Daha kısa metin 20.5.1919 tarihli Calthorpe'un raporuna ilişik 
olarak: "Kötü davranış gören Türk! Ülken Yunanlılara veriliyor. Tepeden inme 
haksızlığa karşı protesto ve reddetmek için sesini yükselt! Bu gece, bütün Müs
lümanlarla Türk dostlan Yahudi maşatlığında toplanacaklar. Mümkünse çocuk
larınızı alıp"geliniz. Bu sizin son görevinizdir. Orada bulunmayı savsaklamayı
nız; ey kötü davranışa uğrayan Türk!" İzmir, 1/14 Mayıs 1919." 

(73) Krş. N. 1 2. 
(74) Apak 17 de (Özalp'a göre) böyle ve Tütenk 6; Karabekir 27'de nok

san ve bozuk olduğu açıktır; krş. HTVD 880, 894, 896; TİHII1, 63. 
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bulunan telgraf, olağanüstü bir etki yaptı. Colonel (Albay) 

Smith şu raporu veriyordu: "Sabah saat iki, Mayıs 15'te Yu

nanlıların karaya asker çıkaracakları haberi Türkler arasında 

duyuldu. Haber kudurmuş bir alev gibi yayıldı" (75). Calt-

horpe'a birkaç gün içinde, 675 yerden kendisinin adına pro

testo telgrafları yağdı (76). 

14 Mayıs akşamı, Calthorpe tam o sırada gelen Albay 

Zafiriou ile Yunanlı deniz subayı Mavroudis'i kabul ettiği 

zaman, bu son derecede nazik durum karşısmda elden gel

diğince ılımlı ve ölçülü davranılması için her ikisine de bü

yük bir önemle tavsiyede bulunduysa da... ne yazık ki, bun

lar onun bu öğüdünü dinlemediler. Ertesi sabah saat 8'de ilk 

kıtalar karaya çıktığı zaman, ondan önce ayın 13'ünde Zafi-

riou'nun kaleme aldığı: "Askerlerin dinsel inanışlara, göre

nek ve geleneklere saygılı davranacağma herkes emin ol

sun!" (77) anlamındaki bildiri okundu; ama bu bildiriye 

uyulacak yerde Metropolit Chrysostomos'un askerleri kut

saması çok ürkütücü ve üzücü bir etki yaptı. Askerler, her-

şeyden önce, sevinçlerinden zıplayıp sıçradıktan soma kent 

sokaklarından yürüyüşe geçtiler: "Askerî, sivil ve dinsel Yu

nan makamları, kalabalığı yatıştırmaya girişmedi bile. As

kerlerin geçtiği yerlerde yığılı olan Rum kalabalığı, Türk 

halkının öfkesini kışkırtacak tavırlar takındılar." (78). Zayıf 

(75) Dayton (U. S. S. Arizonajun raporu 18.5.1919'da Bristol'e gönderil
miş. 

(76) 29.5.1919 tarihli Calthorpe raporu; krş. H. W. V. Temperley, A His-
:ory of the Peace Conference (1924), VI46: "...Yunan askerinin karaya çıkması 
Türk halkı üzerinde baştan başa şok etkisi yaptı ve Anadolu'nun her yerine ya
yıldı... Savaşma isteği yeniden kabardı." 

(77) TİHII1,55; krş. 45; Karacebe 77. 
(78) Bristol raporu No. 9; Pace 193. 
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müttefik kuvvetleri, askerlik bakımmdan hiçbir anlamı ol

mayan istihkâmların bir gün önceki işgali yerine, Vali İz

zet'in Calthorpe'a yazdığı ilk mektupta önerdiği gibi, polis 

ve jandarmayı güçlendirmede kullanılmış olsaydı, belki de, 

bu durumun önüne geçilebilirdi (79). Kısacası, işin sonu fe

lâket oldu. "Hukuk-u Beşer" gazetesinin yazı işleri müdürü 

Osman Nevres'in (takma adı: Hasan Tahsin Recep), Yunan 

Efzon alayının önünde yürüyen bayrakçıyı vurması (80) 

Türk halkım sarmış olan korkunç öfkenin boşalması için 

verilen işaret oldu. Şimdi artık görülmemiş, zalimce bir sa

vaşım başlayacaktı. Tek suçlan yalnızca feslerim başlann-

dan çıkarmayıp "Yaşasın Venizelos" dememek olan pek çok 

Türk öldürüldü. Yağma ve insan lorırm ertesi gün de sürdü. 

Telgraf yasağına karşm, haber bütün Türkiye'ye bir şimşek 

hızıyla yayıldı (81). Calthorpe bu haberi duyunca işe kanş-

ma gereğini duydu. Sorumlu subaylan ağır biçimde azarla

dı. Bunun üzerine Zafiriou, 16 ve 19 Mayıs tarihlerinde, 

Rumlann "her türlü kin ve intikam ifade eden davranışlar

dan kaçınması ve bütün dinlere karşı gerekli kesin saygının 

gösterilmesi" gereğini duyurdu. Bir Yunan mahkemesi he

men birçok ölüm cezası verdi ve cezalar hemen yerine geti

rildi. Ama ne çâre ki, felâket bir kendisini göstermişti. 

İstanbul'da 15 ve 16 Mayıs'ta, halk Damat Ferit'in ha

berlerin yayımlanmasını yasaklaması dolayısıyla, sessizdi. 

Kendisiyse, şaşkına dönmüştü. 15 Mayıs'ta VVebb'e verdiği 

bir notada (82), "Yunan kıtalan İzmir istihkâmlannı işgal 

(79) 20.5.1919 tarihli Morgan raporuna ilişikler. 
(80) Coşar 6-8; Gökbilgin 187; YT1199. 
(81) Bristol No.12-17; Ali Nadir'in 20.5 tarihli raporu (Atman) da 12. 
(82) Reşat Nuri yazmış (Söylemezoğlu 96); TV 3553. 
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edecekleri yerde (14 tarihli nota) izmir valisinin... çeşitli 

telgraflarına göre izmir kentine girmiş bulunmaktadır. Os

manlı Hükümeti, İtilaf ordularının bir işgali için Paris Kon-

feransı'mn kararma karşı çıkmayacaktır; ama, bir Helen iş

galine asla razı olmayacaktır... Osmanlı ulusu, bir zamanlar 

eski hemşehrilerine göstermiş oldukları yücegönüllü davra

nışlara aynı duygularla karşılık görememelerinden dolayı 

umutsuzluğa itilmektedir. Dolayısıyla, ne Osmanlı Hükü

meti, ne de Osmanlı ulusu, İmparatorluğun en önemli kent

lerinden birinin işgalinin kesinleşmesini bir an için bile ka

bul edemez..." Ancak, hükümet aynı zamanda Dâhiliye Nâ

zın Mehmet Ali aracılığıyla bütün vilâyetlere birer telgraf 

göndererek halkı yatışmaya çağırdı (83). Webb, 16 Mayıs'ta 

"ülkenin her yerinden sayısız protesto telgraflan aldığını, 

kamuoyunun her yerde öfkeye kapılmış göründüğünü," bil

dirdi. Sonunda, gazetelerin İzmir konusunda haberler yay

masına izin verildiğinde, (84) İstanbul'da fırtınalar koptu. 

Webb'in 19 Mayıs tarihli raporunda, "Müslümanların duy

guları burada İzmir'in Yunanlılarca işgaline karşı hızla 

açıklığa kavuşmaktadır... Halkın duygularını banşla belirt

mesini zorla engellemek için bir girişimde bulunulmuş de

ğildir." Şimdi "Türk Ocağı" da genel gösteriler düzenleye

bilirdi. Bu mitinglerin en büyüğü ve en etkilisi, 23 Mayıs'ta 

Sultanahmed alanında yapıldı (85). Calthorpe, aym 3 Tin

den sonra İstanbul'da ve çevresinde miting yapılmaması 

(83) TV 3550; "L'Entente" 16.5.; Atay 120 (M. Ali, M. Kemal'e: "Allah 
Allah, ne küstahlık! Yunanlılar İzmir'e çıkıyor!") 

(84) Gözleriyle ilk gören tanık Vakıfta 19.5.1919. 
(85) Alemdar ve Sabah 24.5.; Anburnu 37 (Cuma); Gökbilgin 189; Pech 

57; Türkgeldi II215; (Adıvar) 30,33 (6.6 değil!); YT1166. 
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için hükümetten dilekte bulundu (86); ancak coşku, Dolma-

bahçe Sarayı'na dek ulaşmıştı. 19 Mayıs'ta. bir "milli" birlik 

kabinesi toplayan Damat Ferit, bir bildiri yayımlayarak, 

"Padişahin yüreğinin (duyduğu acılardan dolayı) sarsıldığı

nı" halka ilan etti. Kendisine gelince; sıradan bir er gibi gö

revini yapmaya hazırdı (87). 26 Mayıs Saltanat Şûrası'nda 

Galip Kemali, (88) "Avrupa'ya anlatılmalıdır ki, savaşa gir

diğimiz andan beriye, hakkımızda verilmiş olan kararlar in

safsızca uygulanmak istenirse, bu ülke bir tek vücut gibi 

başkaldıracaktır," sözlerini, hiçbir engele uğramadan söyle

yebilmişti. 

12 Mayıs'ta, "Üç Büyükler" karaya (izmir'e) asker çı

karmanın barış sözleşmesinin İzmir'le ilgili son hükümleri

ni asla bozmadığı konusunda Orlando'ya güvence vermişti. 

Ancak, daha ertesi gün Wilson, "İzmir'le çevresinin; Yu-

nan-Arnavut Kurulu raporunda önerildiği gibi, Yunanis

tan'ın kesin egemenliği altında birleştirilmesi, ayrıca Mösyö 

Venizelos'un istediği toprakların da Yunanistan mandasına 

bırakılması... dağların bati eğimleri de içinde olmak üzere... 

bütün bu yörenin Yunan mandasına bırakılması" düşünce

sinde olduğunu söyledi. Lloyd George, yalnız Müslüman 

halkın çok vahşice davranmasından korktuğunu ve Yunanlı

ların bu halkı yönetebileceğinden kuşku duyduğunu belirtti. 

"Üçler", 14 Mayıs'ta Lloyd George'un sakıncalarına karşın 

İzmir ve Ayvalık limanlarının ve haritada kırmızı çizgiyle 

işaret edildiği gibi çoğunlukla Rumların oturduğu yerle

rin... Yunanistan'ın kesin egemenliği altmda tutulmasına 

(86) Calthorpe 22.5'de İzmir'den İstanbul'a dönmüştü. 
(87) TV 3553. 
(88) Söylemezoğlu 130. 
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(89) karar verdi. Curzon bunu öğrenip de İzmir'de genç 

olaylar konusundaki ilk raporları aldığı zaman, 18 Ma-

yıs'ta... kabinenin öteki üyeleriyle birlikte dehşet ve güce

niklik içinde Paris'e geçti... Bir toplantıda, ertesi günü Yu

nanlılara Anadolu'da bir bölge verilmesine izm verilmesi 

kararma karşı hoşnutsuzluğunu belirtti; ancak şimdiki halde 

asker çıkarma bir oldu-bitti olduğuna göre, bundan geri 

dönmenin de güç olacağım kabul etmek zorunda kaldı. Yal-

nrz Yunanldann, kendi öz kaynaklarıyla savunabileceklerin-

dan çok toprak işgal etmelerine izin verilmemesi üzerinde 

ısrar etti (90). Churchill şunları yazıyordu (91): "Bu uğur

suz olayı, Paris'te güzel bir öğleden soma nasıl bir dehşet 

ve şaşkınlık içinde duyduğumu pek iyi anımsamaktayım. 

Bunun Britanya Genel Kurmayı üzerinde yarattığı şaşkınlı

ğın kişisel görüşümü etkilediğine kuşku yok... Kaynakları

mızın sınırlı oluşu karşısında, pek çok yeni tehlikeleri doğu

ran bu kötü eylemin yapılmasındaki aymazlık, akıllı bir 

davranış olarak da görülemez." Robert Vansittart, İzmir'den 

gelen bir rapor üzerine, şu görüşü belirtiyordu: "...izmir'de 

de çıkan olaylarda aşırılık varsa, bu aşın davranışlara izin 

verilmesiyle... korkunç bir serüvene yol açılmış oldu. İlerisi 

için hayırlı bir şey kazamlmıyorsa, bu davranışların bırakıl

ması daha iyidir. Aydm vilâyetinin Türk çoğunluğu, nefret 

ve aşağılayarak baktıklan bir azınlığın yönetimine asla gir

meyeceklerdir... Sonuçlar bizim için öylesine ciddîdir ki, 

gerekirse Mr. Armigate Smith'in düşünce olarak ortaya artı

ğı gibi, Avrupa'da Çatalca hatuna dek olan yerlerden daha 

(89) US V 577-586,622. 
(90)Nicolsonl06. 
(91) Churchill 367. 

133 



çok toprak vererek (Curzon önerisi), bu olmazsa, işgalin iz

mir'le sınırlandırılarak, bunun karşılığında Yunanlıların Ay

dın vilâyetinden çıkarılmaları için zamanın çok geç olup ol

madığını sormak cesaretinde bulunuyorum... Kendilerine 

görev verilen Yunanlılar, altından çıkamayacakları bir işi 

üzerlerine alırlar... biz onları kendi olanaklarım aşmakta yü-

reklendirirsek, bellerini kırabiliriz." 

Ne uzgörüşlülük! Daha soma özyaşamöyküsünde şöyle 

yazmaktadır (92): "Saygılı bir tilki olan Venizelos,... Lloyd 

George'u aldattı... Yunanlıları Levant'da Britanya'nın ticaret 

çıkarlarının ortasına sokuvermek, cidden akılsızca bir iş ol

muştu. En son 1897'de dayak attıkları Yunanlılara karşı 

Türklerin nefret duygularım uyandırmakla, samrım yanlış 

davrandık." Harold Nicolson, Lloyd George'un Yunanlıları 

tek başına izmir'e belâ ettiği masalım çürütmektedir: "Ger

çi askerî uzmanların hepsi değilse bile çoğu, Yunanlıların 

Ionia kolonilerini kendi kaynaklarına dayanarak koruyama

yacağı düşüncesini taşıyorlardı," ama, pek kesin kanıları ol

mamakla birlikte Balfour... Eyre Crowe... Sir Robert Bor

den, onların yanını tutmuşlardı. Yunanlılara sempati besle

yen genç Britanya delegeleri de, bunda az çok etkili olmuş

lardı (93); örneğin Crowe, "Çok eleştiriye uğrayan, Yunanlı

ların izmir'e gönderilme kararım... italya'yı izmir'i almak

tan alıkoymasının önemi dolayısıyla, cidden iyi bir siyaset 

olarak nitelendirmişti... en sonunda da... Hıristiyan rehine

lerden büyük bir bölümü esenlik ve güvenlik içinde buluna

caktı" (94). Öte yandan, Balfour daha 26 Haziran 1919'da 

(92) Lord Vansittart, The Mist Procession (1958), 217. 
(93) Nicolson 92 v.d. 
(94) Br. IV No.611:1.12.1919 tarihli mektup. 
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Curzon'a şunları yazıyordu (95): "İzmir'in Yunanlılara ve

rilmesine şiddetle karşıyım; ama bu, onların asker çıkarma

larına izin vermekle yapılan büyük yanlışlığın sonucudur." 

Curzon da, 22 Ekim 1919'da "Yunanlıların izmir'i işgaline 

izin vermenin, Paris'te yapılan yanlışların en büyüğü oldu

ğunu, karışıklıkların çoğunun başlangıç noktasını" (96) 

oluşturduğunu söylemiştir. Bu konuya değinmekten her za

man zevk alan Venizelos, izmir'e girmekle, sırf dört büyük 

devlet hesabına mandaterlik ettiğini söylemesine karşın, 

yüzmekten zevk duyan bir ördek nasıl yüzerse öylece İz

mir'e gitmişti. Onun hakkında Webb şu görüşü belirtiyor: 

"Kesin olan bir konu varsa, o da, Yunan askerlerinin İzmir'e 

girmeleri için izin almak üzere, Yüksek Meclisi, yerel gü

venliği sağlamak amacıyla inandırmaya çalışan Venize-

los'un kendi ülkesi hesabma yaptığı en kötü iş olmasıdır" 

(97). Amiral de Robeck de, izmir'in Yunanlılara teslimini 

"kendi kendisim yönetme dizgesimn apaçık ve feci bir bi

çimde ihlali... yakın doğu durumunun kangren oluşu alışı" 

olarak göstermiştir (98). Lloyd George'un yaşamöyküsünü 

anlatan Frank Owen de şöyle yazıyor: "O, Türkler aleyhin

de yan tutan hükmünü eski liberal lideri Mr. Gladstone'a 

dayamaktadır". Amiral Sir John de Robeck'in 1919-1920 

tarihlerinde siyasal memuru olan Sir Harry Luke da diyor 

ki: "Mr. Lloyd George'un... Gladstone'un belirsiz geleneği

ne dayamak istediği Helen dostluğu; Gladstone'un bilginli-

(95) Ayn.yer.ÎNTo.211. 
(96) Ayn. yer. No:560; TİHII 1, 58. 
(97) Churchill 366: Br. IVNo.487: Crowe'ayazılan 17.8.1919 tarihli mek

tup. 
(98) Br. XII No.17: Curzon'a 9.3.1920 tarihli mektup. 
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ğinden gıdalanmış değildir; o, (tıpkı yakın doğu konusunda 

ilk elden bilgisi bulunmayan Başkan Wilson gibi) Yunan 

propagandacıları için kolay bir hedef olmuştur." (99) Göre

vinden alındıktan soma, istanbul'da İzmir'in işgalinde yan

lış olarak sorumlu tutulan (100) Visamiral Calthorpe, ami

ralliğe haklı olarak yükseltilmiş; çünkü kendisinin hiç de 

hoşuna gitmeyen durumu, büyük bir incelik ve sabırlılıkla 

yönetmişti (101). 15 Mayıs 1919'dan bu yana "Haklılık yön 

değiştirdi. Yenenlerin meclisinde hiçbir zaman barmama-

mış olan Adalet, karşı tarafın karargâhına geçti" (102). 

3. Yunanlıların Anadolu İçlerine Girmesi 

Friedrich Schiller'e göre, kötü davranışların lânetli ol

ması, her zaman kötülükler doğurmasmdandır. 6 Mayıs 

1919'da uğursuz kararlarını aldıkları zaman ne derece bü

yük sonuçlar doğuracağı konusunda "Üç Büyükler"in her

hangi bir sezgisi yoktu; çünkü, Venizelos işgali izmir'le sı

nırlandırmayı asla düşünmüyordu. İşgalin smırlandınlması 

konusunun unutulmuş olması, daha 17 Mayıs'ta Calthor-

pe'un dikkatim çekmişti. Bu nedenle çok acele yönerge is

tedi. Âli Şûra (Yüksek Damşma Kurulu) bu yönergeyle ilgi

li karan (İzmir Sancağı ile Ayvalık İlçesi için) 19 Mayıs'ta 

verdi. Bir takım olaylann zincirleme sıralanması sonucun

da, Calthorpe bu yönergeyi ancak 28 Mayıs'ta aldı (103). 

(99) F. Owen, Tempestuous Journey (1954), 631; Luke 1159, II 54. 
(100) Br. İV No.533. Calthorpe 5.8.1919'da İstanbul'dan ayrıldı. 
(101) Kidston ile Curzon'un 6. ve 9.6.1919 tarihli sayfa kenarı notlan. 
(102) Churchill 368; Br. IVNo.597: de Robeck'in raporu, 18.11.1919. 
(103) US V722; Br. I 86; IVNo.583, Encl. No.2. 

136 



Venizelos ise, karaya çıkan kıtaların Anadolu'nun içine 

doğru ileri yürüyüşlerini sürdürmelerini, bu süre içinde em

retmiş bulunuyordu (104). Calthorpe'un 21 Mayıs'ta İz

mir'de yerine vekil bıraktığı Commodore Maurice S. Fitz-

maurice, bu kıtaların ilerlemelerini boşuna durdurmaya ça

lıştı (105); çünkü Zafiriou, Venizelos'un Paris'te gerekçesi

ni askerî zorunluk ve gereklere bağladığı doğrudan doğruya 

verilen emirlere dayanıyordu. Böylece, gerçekte "Kuvay-ı 

Milliye'nin ta kendisi olan 'başkaldıncılar'la sonu gelmez 

zincirleme kanlı çarpışmalar çıktı (106). Onlarla savaşım, 

daha ilk gününden beriye "onur kinci ve aşağılayıcı davra

nış sahnelerine" bağlanmış ve Türk halkının kitle halinde 

kaçmasını gerektirmişti. Şimdi artık yaşayan Türklerin, 

Mustafa Kemal'in temsil ettiği yurtseverlik dâvasına karşı 

derin bir sempati duymaktan başka bir düşünceleri olama

yacağı, Curzon için bile, tümüyle ortaya çıkmıştı (107). 

Müttefiklerin, kendilerim tehdit eden tehlikenin varlığı 

konusunda gittikçe artan bilgilerine karşın 6 Mayıs uğursuz 

kararım hüloimsüz kılacak bir istek ve güçleri bulunmadığı 

halde, 15 Mayıs'ta patlak veren "ateşi boğmaya" çalıştılar. 

Bunun en akılcı yolu da, Yunanlılann fetih hırslanm dizgin

lemek, yani ileri yürüyeşe bir set çekmekti. Özellikle Calt-

horpe, bunu en son kişisel başvuru yeri Balfour olmak üze

re, durmadan önerdi. 8 Haziran'da şu raporu yolladı: "Bana 

değin gelen haberler, birçok Türk subayının Yunanlılara 

(104) Bristol raporu No.18-23; Br. IV No.435,444,453, 583. 
(105) lan M. Smith 18.5.1919; "Yoksa genel kalkışma ve anarşi kolaylık

la başlayacağından, bir tek Yunanlının dahi ülke içine gönderilmemesini şiddet
le salık verdim." (Calthorpe'un 24.5. tarihli rapora.) 

(106) TÎH, II1,125: "Artık kalem değil, silâh konuşuyor." 
(107) Ronaldshay III267,269. 
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karşı muhalefet cephesi kurmak üzere İstanbul'dan aynldık-

lannı göstermiştir. Bu, öylesine doğal ve anlayışıma göre 

öyle geneldir ki, onları durdurmaya uğraşmak bana umutsuz 

bir çaba gibi görünmektedir." Kamuoyunda "Yüksek Şu-

ra"nın Yunanlılar'a... eylem özgürlüğü vermek istediği, mü-

tefiklerle İstanbul Merkez Hükümeti'ni daha önceden beri 

tehdit etmekte olan "Milli mücâdele"nin (Ulusal Savaşım) 

açıktan açığa ortaya çıkmasında basan sağlanmasına hiçbir 

şeyin bunun kadar yardım etmediği, "bu hükümetinse, her 

zamankinden daha zayıf bulunduğu" (108) izleniminin 

uyanması, Calthorpe'u çalışmalarında güçlendirmiştir. Da

mat Ferit 19 Haziran'da, Paris Banş Konferansı Genel Sek

reteri Dutasta'ya, Clemenceau için bir muhtıra vermiştir. 

Bunda şöyle denilmektedir: "...kabulü zorunlu tek çözüm 

yolu, kuşkusuz, İzmir'in işgali konusunda Yunanlıların iş

gal ettiği toprakların bütünüyle ve kesin olarak hızla boşal

tılmasını bekleyerek, Yunanistan'ı Paris Konferansı'mn işa

ret ettiği sınırlar içine geri çevinnektir"... (109). Sadrazam 

vekili Mustafa Sabri, 15 Temmuz'da Yunanlılann zulüm 

yaptıklan yerlere bir inceleme kurulunun gönderilmesi için 

telgrafla ricada bulundu (110). Aynı günde padişah, huzuru

na kabul ettiği Morning Post habercisine şu yolda yalanma

da bulundu (111); "Binlerce sessiz halk... Yunan askerleriy

le Rum çeteleri tarafından insan kırımına, yağma ve çapula, 

vurgunlara uğruyor. Ulusumun uğradığı zulüm ve aşağıla

malar karşısında yatıştınlmalan zorlaşmaktadır. Adamlan-

(108) Br. IV. No. 445; 8.7.1919 tarihli rapor. 
(109) Ayn. yer.No. 436. 
(110) Br. I No. 14 Encl.; Gokbilgin 1156. 
(111) Morning Post 26.7.; Turk basrm: 6.8.1919. 
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mız onurlarını, yaşamlarını ve evlerini korumak için boğuş
maktadırlar... Ben ulusumun babasıyım ve.... onları kurtar
mak girişiminde bulunmak zorundayım". 18 EylüPde, şun
ları belirtti (112): "Tanrı huzurunda yazgılarından sorumlu 
bulunduğum ulusum için de özgürlük istiyorum... İzmir adı 
uzak vilâyetlerimize kadar yansımakta, gerek ulusum ve ge
rekse kendi tarafından kabul edilemeyecek aşağılama ve 
tehditler olarak, yüreUerimizin en derin köşelerine girmiş 
bulunmaktadır." 

Sonunda, Paris'te bile Yunan kıtalarının da yararına 
olarak "izmir bölgesinin, stratejik güvenliğini sağlayan..." 
bir sınır çizilmesi zorunluğu algılandıysa da, 14 Temmuz ta
rihli muhtırasında bunu öneren P. II. Kerr şunu da eklemek
teydi: "Ne de olsa, Türkler bizim düşmanlarımızdır." (113). 
Yüksek Şûra, 18 Temmuz'da şu üç karan aldı: 1- îtalyan-
Yunan işgal bölgeleri arasında, sınır çizilmesi konusundaki 
16 Temmuz tarihli Tittoni-Venizelos anlaşmasının onayı. 2-
Yunanlılar ile Türkler (Kuvay-ı Milliye) arasında uygun bir 
smınn saptanması için General Mime'den ricada bulunul
ması. 3- Amiral Bristol başkanlığında uluslararası bir ince
leme kurulunun atanması (114). 2 Ağustos'taüç yüksek ko
miser, bu sınırla iligili bir notanın metni üzerinde anlaştılar. 
Bununla birlikte, Milne sının ancak 2 Ekim'de Yüksek Şû-
ra'ya gönderebildi. Şûra'nm 7 Ekim'de onaylamasından 
soma, bu sınır dikkate alınmak üzere metin 3 Kasım'da Os
manlı Harbiye Nezâreti'ne yollandı (115). Bu kararlar Mus-

(112) R. Raynaud'nun huzura kabulii: Journal des D'ebats 22.9.1919. 
. (113) Br. rVNo. 583, Encl. 1. 

(114) Br. I No. 14 -15, IV No. 461; Laurence Evans, United States Policy 
and the Partition of Turkey (Baltimore 1965), 181; AH II2,120: Kroki6. 

(115) Br. 1343, 868. TV No. 475, 536,643; Gokbilgin II: 177; N.I 252,1-
II No. 218; London Gazette 7.1.1921, 163. 
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tafa Sabri'nin, "Yunan kıtalanna, bunlann harâtmı denetle
mek için... Britanya subaylarının katılması önerisini suya 
düşürdü. Calthorpe, bu önerinin kabulünü "olayların içyü
zünü yansız tanıklardan... öğrenmek için" salık vermişti. 
Balfour ise, bunu, "Yunan işgalinin, görünüşte Müttefikle
rin değil, yalmzca Britanya'nın karan sonucunda gerçekleş
tiği konusunda yerleşmiş bir inanış bulunmakla birlikte, bu 
yanlış inanışa bir gerçek görünüşü verebileceği," görüşüyle 
reddetmişti (116). 

Yunanlılarla "Kuvay-ı Milliye" araşma bir müttefik 
"tampon kıtası" sokmak için yapılan bir başka öneri, Lond
ra ile Paris arasında geçen uzun görüşmelerden soma so
nunda Fransızların direnişiyle karşılaşarak sonuçsuz kaldı 
(117). Öte yandan, ingiliz denetim subaylan hiçbir engele 
uğramadan Türk cephesini gezebilmişler ve gönüllü 
"efe'ierin maneviyatlarının çok yüksek olduğunu görmüş
lerdi (118). 

4- Yunanlıların Ankara'ya İlerleyip İzmir'e Çekilmesi 

Bütün öngörülü ingiliz devlet adamlanyla politikacıla

rının, Yunan askerlerinin izmir'e çıkanlmalanndan hemen 

soma, Anadolu'nun (italyanlardan da) tamamıyla boşaltıl

masını kabul edilebilir tek çözüm yolu olarak görmelerine 

karşın, Yüksek Şura'nın 1919 yılındaki direnişine karşı an-

(116) Br. IV No. 445,449. 
(117) Ayn. yer. No. 473, Encl. (ingiliz, Fransız ve İtalyanların İzmir'deki 

temsilcilerinin 14-7-1919 tarihli önerileri), No. 539, 551, 556, 587. 
(118) Ayn. yer. No. 509: "Başıbozuk Türk ordusu hak. genel bir rapor": 3 

- 9 - 1919; (Aker) II208; TİH H 1, 197; General Hanbury ve Demirci Mehmet 
Efe;GökbilginII20,22. 
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cak ileri yürüyüşün sınırlandınlmasını (2 Ekim tarihli Milne 

hattı olarak) sağlamaktan ileri gidilemedi. Foreign Office'in 

dosyalarındaki Calthorpe'un, 20 Mayıs tarihli İzmir misyo

nunun özet raporunda daha önce 9 Haziran'da S. Armitage 

Smith'in bir sayfa kenarı notu bulunmaktadır: "Burada an

latılanlardan çıkarılan sonuçlar şöyle görülmektedir: Yunan

lıların, Türkleri yönetmek üzere hükümet kurmalarına izin 

verilmesi için herhangi bir bölgenin kabulü olanaksızdır. 

Bunların bir an önce, olabildiği oranda Anadolu'dan (ya bü

tün vilâyetten ya da hiç olmazsa izmir kenti dışında bütün 

yerlerden) çekilmeleri zorunludm." Ama bu durumda, bu 

kent çevre bölgeler olmaksızın nasıl yaşayabilecektir? Ay

dın çevresindeki savaşımdan soma Commodore Fitzmauri-

ce, General Nider ve Yüksek Komiser Sterghiades ile .danış

tıktan soma, Clathorpe'a 2 Temmuz'da şu telgrafı gönderdi: 

"Aydın vilâyetinde banş için tek umudun, Yunan askerleri

nin izmir sancağına çekilmeleri olduğu görüşündeyim." Oy

sa, Venizelos bunu yapacak yerde, Türklerin öfkelenebile-

celderini hiç dikkate almaksızın, yalnızca saygınlık kazan

mak amacıyla Aydın kentinin yemden ele geçirilmesini em

retti (119). 17 Ağustos'ta, Webb şu raporu veriyordu: "Hem 

Yunan hem İtalyan askerlerinin Anadolu'dan tamamıyla çe

kilmeleri konusunda bir uzlaşma sağlandığmda... bu zor du

rum... büyük oranda düzelecektir" (120). İzmir, Türk-Yunan 

cephesi konusundaki durumdan, "...Yunanlılarla îtalyanlann 

çekip gitmemeleri durumunda, gerçek bir çözüm yolunun 

bulunamayacağı" biçiminde söz eden 6 Eylül tarihli durum 

raporuna, Vansittart şu notu yazmıştı: "Batı Anadolu'da son 

(119) Br.IVNo. 437,443 - 445. 
(120) Ayn. yer. No. 486. 
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üç aydaki olaylar yüzünden Mr. Venizelos'un en büyük hay

ranları bile biraz olsun sarsılmışlardı." De Robek, Mor

gan in italyan propagandası konusunda bir raporunu, 20 

Ekim'de "Her iki devletin, Yunanistan'la İtalya'nın, askerle

rini erkenden çekmeleri" isteğine işaret eden bir sayfa kena

rı notuyla havale etmişti (121). Aynı günde Britanya "Tam

pon Kıtası"nm ivedilikle gönderilmesini War ff ice'den rica 

eden Crowe, "Yüksek Şura'mn Yunanlıları işgale çağırma

sının nedeni, İtalyanların bu bölgede, bu şûranın kararlarına 

tamamıyla karşıt olarak ilerlemeleri olmuştur" (122) diyor

du. Paris'te de bir şaşkınlık vardı... 

Venizelos, 1920 yılında, Sevres (10 Ağustos) "ününün" 

doruğuna ulaştıktan bir süre soma (14 Kasım), seçimlerde 

beklenmeyen bir yenilgiye uğradı. İngiliz dostları onu ancak 

uyarabilmişîer, 1919'daki görünüşte zafer kazanmışçasına 

yürüyüşünden alıkoyabilmişlerdi. Bu bağlamda, Curzon 24 

Şubat'ta General Miliotes ile Paraskevopoulos'un ileri yürü

yüşü sürdürmeleri konusunda izin rica etmelerine karşı, Ge

neral Milne'in "ileri yürüyüşünün barış sözleşmesiyle ilgili 

Yunan isteklerine çok zarar vereceği" yolundaki düşüncesi

ni Venizelos'a yazmış; bu izne, ancak saldın ya da savunma 

bakımından askeri harekât gerektiği zaman "evet" diyebile

ceği konusundaki görüşünü de aynca eklemişti (123). Veni

zelos'un Müttefiklerin izinlerini sağlama konusundaki ça

balan, yaza dek sürüp gitti. O, 10 Mart'ta Londra Konferan

sında,"... askerlerinin ileri yürüyüşüne ve böylece 20.000 

Türk'ün dağıtılmasına izin verilirse, Mustafa Kemal'in say-

(121) Ayn. yer. No. 555 
(122) Ayn.yer.No. 536 
(123) Br. XIII Nr. 7. 

142 



girdiğinin ağır bir darbe yiyeceğini, Türklerin, aslında ger

çekten savaşmak istemedikleri"ni (124) belirtiyor; Mareşal 

Wilson'un, "İngiltere'den insanca hiçbir yardım bekleme

melisiniz" sözüne, "bize verilmiş yerlerde barış sözleşmesi 

koşullarım zorla uygulamayı kendimiz üstlendiğimiz yanıtı

nı verdim" diyordu. Elçi Romanos, Millerandin kendisine, 

"Fransa'nın, Yunan dostluğu hesabına kendi çıkarlarından 

vaz geçemeyeceğim" (125) söylediğini, ona bildirdi. Hattâ 

Lloyd George, San Remo'da 22 Nisan'da, askerî uzmanlara 

göre "Mustafa Kemal'i yenebilmek için çok büyük bir or

duya gereksinme"nin bulunduğunu kabul etmişti. Ama bü

tün bunlara karşın, Venizelos, "Barışın zorla sağlanması 

için General Paraskevopoulos'a yetki vererek hemen Ban-

dırma'ya doğru ileri yürüyüşünü sürdürme" iznini, uzun za

mandan beri beklenen (mandayı) 20 Haziran'da, Hythe'de 

elde ediyordu (126). Hızlı "zafer yürüyüşü"yle Bursa ve 

Edirne "fethedildi". Ancak, Paraskevopoulos 27 Temmuz'da 

"Ankara'ya bir kol gönderilmesini" önerdiği zaman, Milne 

buna... Yunan ileri yürüyüşünün hiçbir bakımdan uzatılma

sına yetkisi olmadığından... şiddetle karşı çıktı; buna karşın, 

Venizelos bir yıl sonra, 1920'de, "Mustafa Kemal'i ez-

me"nin (127) kolay olduğunu söylüyordu. Lloyd George 

ise, "Yunan zaferlerinin büyük bir değer taşımadığını" (128) 

(124) Br. VII457. 
(125) Le Matin 1.12.1922; Askeri Mecmua'nın Tarih Kısmı No.57,192. -
(126) Br. VII 112, 307, 349; Oriente Moderno 114; (Atman) 114. 
(127) Br. XII. No.102; Correspondence VII No.33. 
(128) Br. Vffl 771. 21.9.1922'de şöyle açıklıyordu: "Yunanlılara asla ahi 

peni ödemedik, onlara ... silâh yardımında bulunmadık" ve 23'te: "Yunanlılarla 
Türklere aynı biçimde, kesin olarak yansız davrandık" (!) (The Times, 
25.9.,10.10.1922). 
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belirtmişti. Venizelos, düşüşünden az önce savaş hedefleri

ne şöylece işaret etmişti: "Ulusçu güçlerin Ankara ve Pon-

tos çevresinde yok edilmesiyle, iki katlı bir sonuç alınacak

tı: 1- Boğazların özgürlüğünün etkili güvencesi olarak... 

Türkleri İstanbul'dan sürmek... 2- Pontos'da ayrı bir devlet 

kurmak... Bu devlet, Ermenistan ve Gürcistan ile işbirliği 

yaparak İslamlığa ve gerekirse Rus Emperyalizmine karşı 

sağlam bir set oluşturacak. Yunanistan'm bugünkü güçleri, 

bu seferin tam bir başarıya ulaşmasını sağalamak için yeter

lidir." Bu öneri, onun kapıldığı büyüklük duygusunun son 

belgesidir.. Venizelos, o zamanlar ulusunun savaştan ne de

recede yorgun bulunduğunu biliyordu. Venizelos'un 14 Ka

sım'da yapılan seçimlerde yenilmesinden soma, Sir Horace 

Rumbold'a, İzmir'den 21 tarihiyle gönderilmiş bir raporda 

"Yunan ordusundaki disiplin eksikliğinden" yakmılmaktay-

dı. Daha çok zaman önce, kirala bağlı subayların sayısı art

mış bulunuyordu. Bundan dolayı Rumbold 27 Kasım'da 

"İzmir savaş alanında bir Yunan çöküşü"nü (129) hesaba 

katıyordu. 

Kıral Konstantin, dönüşünden hemen soma, Venizelos 

siyasetini sürdürmekten başka bir çıkar yolu olmadığım an

ladı; böylece Ankara'ya yürüyüş serüvenine atıldı. Ocak ve 

Mart aylarında, yeni başkomutan General Papoulas, Eskişe

hir'e iki saldın yaptı; ikisi de çok kan dökülerek püskürtül

dü. Mustafa Kemal, İkinci İnönü zaferini, İsmet Paşa'ya 

gönderdiği, 1 Nisan 1921 tarihli telgrafta, "Siz orada yalnız 

düşmanı değil, milletin makûs (ters dönmüş) talihini de 

yendiniz," (130) diyerek çok doğru nitelendirmiştir. Çünkü, 

(129) Br.XniNo.152, 179,186. 
(130)N.II106. 
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efeler döneminden sonra yeniden oluşturulmuş olan küçük 

Türk ordusu, bundan böyle kesin zafere tamamıyla inanmış 

bulunuyordu. Metaxas, daha Mart ayında, Anadolu'da daha 

çok derlenmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu (132): 

"Yunan ordusundaki sürekli değişikliklerden dolayı, Veni-

zelos'un düşüşü sonucunda bu ordunun ciddî bir harekât 

yapma yeteneğinden kuşku duyduğunu" söylüyordu. Buna 

karşın, Dışişleri Bakanı (Baltazzis), her türlü aracılığı red

detti. 25 Haziran tarihli bir notada şöyle denilmektedir: 

"Yunanistan, Helenizm'in birçok yüzyıllık isteklerini ve ... 

Sevres sözleşmesini savunurken ... aynı zamanda uygar 

dünyamn çıkarlarını da savunmaktadır. Yunanistan, mütte

fiklerin ortak kararlarını (Türkler'e) zorla kabul ettirmek 

üzeredir..." (133). Venizelos, 3 Temmuz'da General Dang-

lis'e hitap ederek, "Hükümetin, ilke olarak devletin işe ka

rışmasını kabulden kaçınması(mn) dahi... Yunanistan'a kar

şı işlenmiş son suç olduğunu" belirtmiştir (134). Başbakan 

Gounaris, İzmir'de 30 Haziran'da, "Tutsak Hıristiyan halkın 

kurtuluş kavgasının ölünceye dek süreceğim" farfaraca be

lirtmişti (135); gerçek, kendisini artık uzun zaman beklet-

meyecekti. Eskişehir'in "feth"inden soma, Papoulas, "Kıral 

Konstantin ordusunun, Küçük Asya içlerine, 1071 yılından 

beri bir Yunan ordusunun girmediği yerlere dek girmesi"yle 

övünürken, Fevzi Paşa, "Düşmanın Anadolu içlerine uzan

mak isteyen kollan mezarlarına yaklaşıyor; bu yeni sefer, 

(131) Peyamı-ı Sabah 12.7.1922. 
(132)Harington247. 
(133) Correspondence VIII No.2. 
(134) The Times, 5.10.1922. 
(135) Aynı yer. 1.7.1921. 
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düşmanın ölüm yolculuğudur," (136) diyordu. Times haber

cisi, 8 Ağustos'ta, "Yunanlılar içlere doğru ilerledikçe gö

revleri daha da güçleşmektedir... Türk ulusçularının çoğu 

ölünceye dek dayanacaklar ve dirençli olarak çarpışacaklar

dır ve öylece öleceklerdir" (137) diye haber yolluyordu. 

Lloyd George, Konstantin'in Ankara'ya ünlü emrini verdi

ğinden (15 Ağustos) bir gün sonra, Avam Kamarası'nda 

(138) bir söylev veriyordu; bu söylevinde Lloyd George da 

yazgının değişebileceğini olanaklı görmekteydi: "Türkleri 

uzlaşmaya zorlamak için... Anadolu'nun dağlık alanlarına 

bir ordu göndereceğimizi kim söylemiş olabilir? Bu olanak

sız! Yalnız bir ikinci seçenek vardı: Her iki yanı da sonuna 

dek savaştırmak... Savaşın tek artamı, en sonunda olaylara 

saygıda bulunmayı öğretmiş olmasındadır," (139). Sakarya 

Meydan Savaşı'nda, savaşın dönüm noktası, İzmir'de de, 

Atina'da da pek çabuk öğrenildi. Yunan ordusunun pek o 

denli rahatsız edilmeden geri çekilebilmesini ve Eskişehir'le 

Afyon Karahisar önlerinde bir savunma cephesi kurulabil

mesini, yalnızca "geçilen yerlerin yakılması" gibi vahşice 

bir taktiğe borçluydular (140). Papoulas, "Sakarya çarğış-

malarmm son bulmuş" olduğunu düpedüz söylemekle bir

likte, bu arada "Mustafa Kemal'in askerî taktiğiyle Türk as

kerlerinin yiğitliklerinin hakkım vermek gerektiğini, ama 

ulusçularm ileri hareketini kolaylaştırması olanağı olan her-

(136) The Times, 25.7.1921; RR! Unat: Ta. V. II No.8'de. 
(137) The Times, 9.8.1921. 
(138) Hâkimiyet-i Milliye, No.289. 
(139) The Times, 17.8.1921. 
(140) Correspondence LX No.3. General Staff of the Western Front, Gre

ek Atrocities in Asia Minor (İstanbul, Hüsn-i Tabiat 1922), I-JJ. 
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şeyin Yunan ordusunca yok edildiğini" (141) belirtmiştir. 

İzmir'in Helenlerce işgaline (her zaman) karşı çıkmakla bir

likte "denetimden uzak bir Türk yönetiminin geri dönmesi" 

korkusunu da içlerinde taşıyan kibar Avrupa kolonisi, bu 

kentte (142) "lonia ve Kemalistan (143) diye iki siyasal bir

liğin" bir yıl süreyle oluşturulmasını düşlemlemiş bulunu

yordu. 

1922 yılı, zayıf birçok aracılık girişimleriyle dopdoluy

du; çünkü, Yunanlıların direniş güçlerinin gittikçe azaldığı 

görülüyor, ama Türklerin çoğalmakta olan saldın hazırlıkla-

n küçümseniyordu. 

Aracılık yapanlar, Anadolu'nun tamamıyla boşaltılma

sını gerektirmekle birlikte, bunun Mustafa Kemal'in kabul 

edemeyeceği koşullara bağlanabileceğine de inanıyorlardı. 

Savaş, Yunan ordusunun yıkılışına dek böylece sürüp gide

cekti. Times, 4 Ocak 1922'de "Bansın ilk ve apaçık koşulu

nun, Yunan ordusunun Anadolu'dan çekilmesi" olduğunu 

yazıyordu. Aubrey Herbert, 4 Şubat'ta, "Bunun tamamıyla 

ve doğrudan doğruya İzmir'in işgali sırasında Yunanlılann 

sorumsuzca ve acımasızca işledikleri ağır hatalardan (ki 

Lloyd George bunun başlıca sorumlusu görülmektedir) ileri 

geldiğini" (144) yazmıştı. Curzon, Lordlar Kamarası'nda, 

30 Mart'ta, "Anadolu'ya (İtilaf) Devletler(in)ce çağrılan Yu

nanistan'ın, parasal ve bedensel olarak gücünü yitirmiş" 

(145) olduğunu belirtmişti. Yusuf Kemal'in 5 Nisan'da bil-

(141) The Times, 13., 14., 22., 27.9.1921. 
(142) İzmir vilâyetinden Karabiber, 1919 Mayıs tarihli bir muhtırada Ame

rikan Yüksek Komiserliği'nin yönetimi altında bir "İonia Devleti" kurulmasını 
önermişti (New Bank Buildings, Freshfields and Leese, London, 30.5.1919). 

(143) The Times, 26., 28.22.1921. 
(144) The Times, 7.2.1922. 
(145) Aynı yer. 31.3.1922. 
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dirdiği boşaltma isteğine karşı, İtilaf Devletleri "Barış ko

şullarının tümü kabul edilir edilmez, kenti boşaltmaya baş

lanabileceğini" söylediler. Bu devletler, Yunan hüMmetinin 

savaş harekâtlarına yemden başlamak üzere askerlerini Es-

kişehir-Kütahya-Afyonkarahisar cephesinden Trakya'ya ta

şımasına da engel olamayacaklardı. Rumbold, "Stratejik 

önemi olan demiryolu hattının bırakılmasının, ulusçuları, 

savlarında hiçbir sınır tanımayacakları üstün bir duruma 

yükselteceğim", oysa şimdi, "Yunan ordusunun iyi mevzi

lerde yerleşmiş bulunduğunu" sözlü olarak belirttikten son

ra "Ankara Hükümeti'nin önemli sayıda firar (146) olayıyla 

karşı karşıya bulunduğunu" da bildirmişti. İşte böylece Ati

na (ve Londra!), saman çöpüne sarılmış bulunuyorlardı. 

Ama, İzmir'de boşaltmanın gerçekleşmesini Rumlar ayrı bir 

Ionia Devleti kurmak üzere bir "Ulusal Savunma Ligi" 

(147) oluşturdular. Olaylar böylece bhbirini üst üste izledi. 

Başkomutanlığı Papoulas'tan devralan Hadjianestis... çok 

daha kısa olmak üzere kısmen "yeni savunma hattına çekil

meyi" bildirerek, böylece subayların otoritelerini ve asker

lerin savaşım ruhunu zayıflatmış oluyordu... Sonunda, Trak

ya'ya nakletmek üzere, Anadolu'dan iki tümen asker bile 

çekti. Ortaelçi Lindley, 8 Temmuz tarihli raporda, Yunan 

Hükümeti'nin umutsuzluk içinde kimi delice düşüncelerde 

bulunması olasılığından söz ediyordu (148). "Bu, iki katlı 

bir darbe"ydi; barışı zorla sağlamak için İstanbul'un "fethi" 

(146) 5. ve 15.4.1922 tarihli notlar: Frangulis H 360-379; Oriente Moder-
no 1 650; The Times 17.4.; Corresp.XNo.93; Hak. Mil. No. 484; ZC 18, 518, 
523;MillîNevsâlll234,237;N.D 158. 

(147) The Times, 25., 28.4.1922. 
(148) Aynı yer. 7.9.1922; Corresp. resp. Turkey I No. 19, 20. 
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denemesi (!) (29.7. tarihli not) ve "Ionia'nm özerkliği" 

(30.7.); bu raporun içinde Hıristiyanların, Çerkeslerin ve 

öteki Anti-Kemalistlerin... güvenlik ve esenlikte kalabile

cekleri (!) bir Küçük Asya devleti olan "Ulusal Savunma 

Ligi" önerisi de vardı (149). 1919 yılında "Müdâfaa-i Hu-

kuk-u Osmaniye" için gözüpeklikle ortaya çıkan, daha son

ra Sterghiades'in emri altmda belediye başkanlığında kal

mayı sürdüren Hasan Paşa, "Bu düzenin kendisince, yalnız 

türlü cins ve mezhepte halkın mutluluğunun sağlanmasına 

yönelik olduğunu" söyleyerek "izmir Müslümanları adına" 

(150) ona, Harmost'a teşekkürde bulunmuştu. Bu kısa düşü, 

korkunç bir uyanış izlemekte gecikmedi. 28 Ağustos'ta, 

Atina'da yayımlanan resmî bir bildiride, "Düşmanın 26 

Ağustos'da şiddetli bir saldırıya geçtiği" bildiriliyordu; ama 

aynı günde Hadjianestis de, bütün Yunan uyruklanmn ve iş

gal edilen yörelerdeki bütün Rum ırkına mensup kimseler

den 1903 doğumlularm askere yazılmak üzere kendilerinin 

başvurmaları... bu emri yerine getirmeyenlerin asker kaçağı 

olarak yasal kovuşturmaya uğrayacakları (151) emrini bil

dirdi: Quem deus perderevult, eum dementaü (Tannmn felâ

kete sürüklemek istediği kimse, aklım yitirir.) Yakılan kent 

ve köyler paniğe kapılmış olan Yunan ordusunun kaçış yo

lunu gösteriyordu. 1921'de henüz askerlik zorunluğuyla 

alınmış önlem olarak saygıyla karşılanan bu durum, şimdi 

anlamsız bir kin ve nefreyin ifadesi olmuştu. Başkonsolos 

Sir Harry Lamb, 2 Eylül raporunda, "Şu birkaç gün içinde 

tam bir kargaşalık beklenebilir... Savaş gemilerinin erken-

(149) Corresp. X No.160; I No.18,104,109, 117; Or. Mod. II209 v.d. 
(150) The Times 1.8.1922. 
(151) Aynı yer. 30.8.1922; Corresp. I No. 162. 
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den gelmeleri ve çok sayıda askerin karaya çıkarılması, yal

nızca güvenliği sağlamaya yönelik görünmektedir" (152) 

diyordu. Ancak bu askerler İngiltere'nin emrinde bile değil

dir. Bu gemiler, Yunanlıların bir zamanlar, 15 Mayıs 

1919'daki vahşiliklerini nasıl görmüşlerse, şimdi de yine 

güçten yoksun olarak İzmir yangmı felâketine (13-14 Eylül) 

öyle tanık olmuşlardır. 

Avam Kamarası'nda, "Yunanlılar her meydan savaşında 

askerî üstünlüklerini göstermişlerdir," diyerek 4 Ağustos'ta 

Yunanlıları direnmeye kışkırtan Lloyd George, sonunda 

"kendi övücü sözlerinin yalnız delice değil, ama aynı za

manda zararlı olduğunu" (Lord Derby, 1.9.1922); ... "Yuna

nistan'ı çılgınca bir serüvene sürüklemenin... bir devlet ada

mının değil, ancak bir kumarbazın işi olduğunu" dinlemeliy

di. Toynbee, "Pontos Rumlarıyla Yunanistan'ın işgal ettiği 

topraklardaki Türklerin, Mr. Venizelos'un ve Mr. Lloyd Ge

orge'un başlangıçta yaptıkları büyük yanlışların kurbanı ol-

duklari'nı (153), daha Haziran 1921'de söylemişti. 

(152)Corresp.INo.204. 
(153) Randolph S. Churchill, Lord Derby 441; The Morning Post 6.9.1922; 

A. J. Toynbee, The Western Question 312; Nicolson 270; Ronaldshay IE 298; 
krs. Harington 148. 
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V 

MUSTAFAKEMALPAŞA 

1 - Sultan Mehmet Vahdettin'in Ona Güvenmesi 

Charles H. Sherriîl, anılarında (1) şöyle yazıyor: "Yaz

gı, kendisini büyük felâket olarak göstermekten haz duyar... 

Yunan istila ordusunu İzmir şehrine attı; aynı zamanda 

Samsun'da da aynı oyunu oynadı... Şu koşulla ki, burada ze

hir, panzehrini (Mustafa Kemal'i) bulacaktı. Yazgı, ikili 

amaca hizmet için, ikili kukla (âlet) kullandı: Birinci kukla, 

Lloyd George; Türkiye'nin gücünü yok edip bütün organla

rını felce uğratarak müttefikler arasında paylaşmayı kolay

laştırmak umuduyla Yunanlıları Türkiye'nin istilasına kış

kırtarak onlara yardımda bulundu. İkinci kukla olan Padişah 

ise, Mustafa Kemal'in uzaklara, Samsun'a umumî müfettiş 

(genel denetmen) atanmasına onay vererek saygınlığını dü

şürmeyi, kendisini huzursuz kılan bu kişiliği başkentten 

sonsuza dek uzaklaştırmayı düşündü." Bu sözlerin belirttiği 

asıl düşünce doğru olmakla birlikte, (okuru) Mustafa Ke-

(1) Ch. H. Sherrill, A Year's Embassy to Mustafa Kemal (1934), 66. 
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2. Âdana'dan İstanbul'a dek 

7 Kasım'da Mustafa Kemal'e geçici olarak işten el çek

tirilmesi ve İzzet Paşa ile mütarekenin yorumu üzerinde 

telgraf alış verişinin İngilizlerce öğrenilmemesi, kendisi he

sabına bir talih eseri olmuştu (11); yoksa, onun da Ali İhsan 

Paşa'nm uğradığı sondan kurtulması güç olurdu. Perapa-

las'ta oturduğu sırada, Daily Mail habercisi G. Ward Price 

ile bir konuşma yapmıştı. Price bu konuşma konusunda 

şunları bildiriyor (12): "Perapalas müdürü bana bir çağrı ge

tirdi... Mustafa Kemal Paşa... ile kahve içmek için.." Yük

sek İstihbarat Subayı Albay T. G. G. Heywood Price'm, bu

nun bir sakıncası olup olmadığı konusundaki sorusuna, 

"Onun ne istediğini anlamakta hiçbir salanca yoktur" diye 

yanıt vermişti. Price, sözünü sürdürerek, "M. Kemal, yap

mak istediği bir öneri için Britanya resmî makamlarıyla na

sıl bağlantı kuracağını" bildirmemi benden rica etti; 'Bu sa

vaşta yanlış cephede savaştık' dedi, 'Eski dostumuz Britan-

yalılarla asla savaşmak istemezdik; bu istenmeyen savaş, 

Enver Paşa gibi Alman dostlarmca yapılan baskının sonucu 

oldu. Biliyoruz, partiyi yitirdik. Yanlış yönlere götürülen si

yasetimizin bedelini ağır ödemeye hazırlanmalıyız. Anado

lu'nun, Müttefik Devletlerce bölünerek paylaşılacağını pek 

iyi biliyordum. Fransızların, Anadolu'nun dışında tutulma

sından, özellikle kaygı duyuyoruz. Orada, bu topraklar üze

rindeki bir Britanya yönetiminden pek öyle hoşnutsuzluk 

gösterilmemesi gerekir. İngilizler Anadolu için sorumluluk 

(11) TV 3390; Atay 270-82; TÎH150-53, 63,202; Bayur 180-189; Şapol-
yo 232-249; İsi. Ansiklopedisi 1729. 

(12) Price, Extra-special Correspondent (1957), 104. 
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kabul edecek olurlarsa, Britanya yönetiminde bulunan de

neyimli Türk valileriyle işbirliği yaparak çalışma gereğini 

duyacaklardır. Böyle bir yetki içinde hizmetlerimi sunabile

ceğim uygun bir yerin bulunup bulunmayacağını bilmek is

terim...' dedi. Albay H., bu konuşmayı önemsiz görerek dik

kate almadı ve 'Birçok Türk generali kendileri için hemen 

bir iş arıyorlar' dedi. Yıllarca sonraydı, İkinci Dünya Savaşı 

geçmişti. İstanbul'da Rıfat (Refet Bele?) admda bir Türk ge-

neraliyle karşılaştım. Bu general, benim Mustafa Kemal ile 

konuşmamda hazır bulunmuştu. 

Onun bu hizmet önerisinde içten olduğunu, o zaman bu 

öneri kabul edilmiş olsaydı, Yakın Doğu tarihinin değişik 

bir yöne dönecek olduğunu söylüyordu; kendisi hâlâ bu dü

şüncedeydi." 

Sonucun üzerine bir soru işareti koymak gerekse bile, 

Mustafa Kemal'in doğrulanmış ve belgelenmiş olan bu söz

leri, gene de, açıklama gerektirmektedir.. Onun bu sözlerinin 

nedeni, İzzet Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığına atanması 

için gösterdiği çabaların nedenleriyle aynı olsa gerekir (13). 

General Harington'un onunla konuşma isteğinin bir söylenti 

olduğu ne derece kuşkusuzsa, Dr. Râsim Ferit'in (Talay) de 

ziyaret için General Birdvvood katında aracılıkta bulunmuş 

olmasında da bir gerçek payı bulunsa gerekir. Her iki general 

de, 1918'de İstanbul'da bulunmuyorlardı; ama yine de bu 

ikinci olay, olasılıktan uzak değildir (14). 

Gazetecilerin, Mustafa Kemal ile yaptıkları konuşma

nın daha büyük bir önemi vardır. Birinci konuşma, 17 Ka-

(13) ASDIV13. 
(14) Şapolyo 273; Bayur 230. 
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sim 1918 tarihinde Minber gazetesinde çıkmıştır (15). Mus

tafa Kemal, "İngilizlere karşı beslediğiniz duygular konu

sunda biraz bilgi verir misiniz?" sorusuna, "Bu savaşta İn

gilizlerle Anburnu, Anafarta ve Filistin cephelerinde pek 

çok çarpışmaya katıldım. Ben bu çarpışmalarda... her za

man, yurdumun savunmasından başka birşey olmayan asıl 

görevimi yaptım ve bunun için askerlik hizmetimi anımsa

mıyorum; dolayısıyla da yüreğimde güceniklik ve düşman

lık duygusu yer bulmamıştır. İngilizlerin Osmanlı ulusunun 

özgürlüğünü tanımada gösterdikleri saygı ve insanlık karşı

sında, yalnız benim değil, bütün Osmanlı ulusunun da, İngi

lizlerden daha iyiliksever bir dost bulamayacağı kanısıyla 

duygulanmalan pek doğaldır." 

İkinci konuşma, 18 Kasım tarihli Vakıfta çıkmıştır 

(16): "Hükümetimizle bırakışma imzalayan devletlerin ve 

bu devletler adma bırakışma koşullarını belirleyen Britanya 

Hülrimeti'nin, Osmanlılara karşı olan iyi niyetlerinden kuş

kulanmak istemem. Söz konusu belge hükümlerinin uygu

lanmasında yanlış anlamayı gerektirecek bir yan görülüyor

sa, bunun nedenini hemen anlamak ve karşımızdakilerle an

laşmak gerekir. Doğal olarak, bu görev hükümetlere düşer. 

Benim bildiğime göre, hükümetimiz bu konuda gereken gi

rişimlerde bulunmuştur ve bulunmaktadır..." 

Britanya Yüksek Komiserliği, Foreign Office'in yöner

gesine uyarak, dikkatini özellikle "Teceddüt Fırkası"nda 

(Yenileşme Partisi) yeniden örgütlenen "İttihatçılar"a yö

nelttiğinden dolayı, Mustafa Kemal'in "Söz" gazetesine 

(15) Kopyası Vakıfta: 25 7 1923. İngiliz basınında bir çevirisi saptanama-
dığı gibi, bu konuda Foreign Office'e bir rapor gönderilmemiştir. 

(16) ASD 111(1961), 1. 
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verdiği ve "Gazetenizin 29 Aralık 1334 (1918)... sayısında, 

kimi kaynaklardan size bildirildiğine göre benim Teceddüt 

Fırkası'na girdiğim konusunda bir haber yayımlanmıştır. Bu 

haber doğru değildir. Ben askerî sıfat ve makamımla ilgimi 

sürdürmekteyim. Dolayısıyla gerçek olmayan bu haberin 

yalanlanmasını rica ederim (17)" anlamındaki yalanlama, 

önemlidir. Mustafa Kemal'e yakın olan (18) "Minber" ga

zetesi de, 1 Aralık tarihinde, G. Ward Price'in şu açıklama

sını yayımlamıştı: "Türklere karşı, ben ancak şimdi gerçek

ten bir yargıya varabildim. İngiltere'ye gider gitmez yapa

cağım ilk iş, Türklerin büyüklüğünü tanıtmak olacaktır. Bu 

çalışmamın iyi etkiler yaratacağma inanıyorum." İngilizler, 

bırakışmadan hemen sonra Sultan'm, üzerinde önemle dur

duğu İngiliz dostluğunu yeğlediği kanısına vardıklarından 

ve Mustafa Kemal'in ise Padişah katında "makbul (kabul 

edilebilir)kişi" (persona gratissima) olduğunu öğrendikle

rinden, bu konuda bir kuşku duymaları için hiçbir neden 

yoktu. 

Mustafa Kemal'in Ocak-Mart 1919 aylarındaki çalış

maları konusunda pek güvenilmez haberler vardır. Kendi

sinden birçok kez konuşma ricasında bulunmuş olan Rev. 

Frew'niin (19), "Önce, İttihat ve Terakki'nin cinayetlerini 

onaylamalısını" yolundaki isteğiyle ilgili olarak 1926 tarihli 

anılarında kendisi şunları yazmış bulunuyor: "İttihat ve Te

rakki'nin temsilcisi değilim, ancak... (bu) yurtsever bir der-

(17)Tunaya413; Bayur 196. 
(18) Alay 69. 
(19) İskoç Presbiteryen Kilisesinin Padişah'myakın ilgisini kazanmış olan 

papazı, kendi girişimiyle, "İngiliz Muhipleri [Dostları] Cemiyeti"yle elele gizem
li bir dostluk politikası ortaya çıkarmıştı. (Luke II 82; Rey 260, 268, 298; N.I 
209-215,313: Atay 94). 
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nekti. Başlangıcından sonrasına dek, ben de bu dernek için

de bulundum... çok eksiklikleri ve yanlışları olabilir; ama 

yurtseverliği tartışmanın çok ötesindedir.." Olasılıkla, Mus

tafa Kemal'in tutuklanmasının düşünüldüğü söylentisi, bu 

konuşmadan sonra ortaya çıkmıştır. M. Kemal, Yüksek Ko

miser Sforza'mn kendisini çağnlayarak, "Ekselans, bir teh

like karşısmda sefarethanenin emrinize hazır olduğunu ben 

de söyleyebilirim" dediğini belirtmektedir. Bu konuda, 

Sforza da şunları söylüyor: "Bâb-ı âlî (Osmanlı Hükümeti) 

Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uzaklaştırmakla... tehlikeyi 

tamamıyla gidereceğini sanmaktaydı. Kemal'in ünü halk 

arasında yaygmdı. İstanbul'daki kimi Britanya ajanları, ilk 

işgal günlerinde (onu) Malta'ya göndermeyi düşünmüşlerdi. 

Bu öğrenilir öğrenilmez, Mustafa Kemal'in dostları bana 

gelerek, bir tehlike doğarsa kendisinin İtalyan sefarethanesi

ne sığmabilip sığınamayacağrnı sordular. Ben İtalya'nın, es

ki kahraman bir düşmanı korumayı kuşkusuz reddetmeye

ceği yanıtını verdim. Bu yanıtım... Mustafa Kemal'in tutuk

lanmasıyla ilgili her türlü tasandan vazgeçilmesi için yetti." 

(20) Bu söylentinin içyüzünü araştırmak pek güç olacaktır. 

Müttefiklere karşı Türk kışkırtmaları konusunda arasıra 

önemsiz yakınmaları Londra'ya bildiren Yüksek Komiser

lik raporlarında, bu tutuklama söylentileriyle iligili bir bilgi 

yoktur. "İtilaf ve Hürriyet Fırkası" çevrelerinde M. Kemal'e 

güven beslendiğinden dolayı, bu söylentiye inamlmadığı 

açıktır. O halde, nasıl olmuştu da bu güven ortaya çıkmıştı? 

Kardeşi Yüzbaşı Ali'yi, "Hürriyet ve İtilaf Fnkası'mn 

etkili kişilerinden" birinin kızıyla evlendirmek isteyen Meh-

(20) Atay 94 v.d.; Sforza, Bâtisseurs 350, 358. 
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met Ali'nin, bu vesileyle Mustafa Kemal'le görüşmelerine 

babası İsmail Fazıl Paşa'nm nasıl yol gösterdiğini, Ali Fuat 

Cebesoy anlatmaktadır: "Ama İttihatçı olduğunu söylüyor

lar, doğru mu?" diye M. Ali'nin sakınca ileri sürmesi üzeri

ne, onun bu duraksamasını, "İttihatçı değildir. Savaş sırasın

da ve hattâ daha önce Enver Paşa ile olan mücadeleleri bu

nu kanıtlamaya yeter, sanırım," diyerek kolayca dağıtmıştı. 

Ali'nin düğününden sonra, Mehmed Ali, M. Kemal'i Kuz

guncuk'ta tanımış ve ondan öyle iyi bir izlenim edinmişti 

ki, ona "elinden gelen her türlü yardımı yapacağına ve fırka 

ileri gelenlerini inandırmaya çalışacağına söz vermişti." Bu 

sözünü de sonradan Dâhiliye Nâzın olduğu zamanda (7 Ni

san 1919) tutmuştu. Bu arada, Şişli'deki evine de sık sık git

mişti. Bir seferinde de, Bahriye Nâzın Avni Paşa'yı yanında 

getirmişti. M. Kemal bunu şu sözlerle doğrulamaktadır: 

"Artık sanki ahbap olmuş gibiydik... Bir kez bu kişilerce 

Cercle d'Orient'dabir öğle yemeğine çağnlanmıştım... İngi

lizlerle anlaşmak üzere olduklarından söz etti. Kutladım ve 

çok hoşuna gidecek memnunluk belirtileri gösterdim." (21) 

Bu sözler, onun diplomatlıktaki ustalığının kanıtıdır (22). 

3. Yakup Şevki Paşa ve Samsun Bölgesindeki Güven 

Yokluğu 

Mustafa Kemal Paşa'ya verilen 6 Mayıs 1919 tarihli 

yönerge, üç görevi öngörüyordu: 1- Samsun bölgesinde 

esenliğin ve güvenin yeniden kurulması; 2- Silâhların top-

(21) Cebesoy 33 v. dd., 60 v.d.; Atay 101 v.d. 
(22) G. Jaschke, Büyük inkılapçı ve Diplomat Atatürk (V. Türk Tarih 

Kongresi, 14 v. dd). 
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lanması; 3- Varsa, çalışmakta olan şûraların kapatılması. 

Acaba Foreign Office dosyalarında bu konuda ne gibi bilgi

ler vardır? 

Ermeni propagandası, Karadeniz Ordusu Başkomutan

lık İstihbaratına, özellikle 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki 

Paşa aleyhine malzeme topladığından, General Milne bu 

nedenle onun geri çağrılmasını istemişti. 17 Şubat'ta İngiliz 

War Office'ine şu raporu gönderdi: "Verdiğim emirlere gö

re Mâverâ-yı Kafkas'ın (Kafkas ötesi) boşaltılması 2 Şu

bat'ta tamamlandı... General Şevki Paşa'yı 9. Ordu Komu

tanlığından uzaklaştırdım..." 26 Mart'ta "Kendisinin hemen 

İstanbul'a çağrılması ve emMerimizi daha büyük bir güven

le yapacak bir subayla değiştirilmesi" için, Harbiye Nâzı-

n'mn emir vermesi gerektiğini söyledi (23). Şakir Paşa, bu

nun üzerine 3 Nisan'da, "9. Ordu kaldırılmıştır" emrini ver

di. Bu ordu 15. Kolorduya dönüştürülerek, Kâzım Karabe-

kir Paşa'nm komutasına verildi. "Sivas vilâyetiyle Canik 

mutasarrıflığı (doğrudan doğruya bakanlığa bağlı bulunan) 

III. Kolordu bölgesindedir." Yakup Şevki Paşa, Kars telsiz 

istasyonunun yıkılarak ortadan kaldırılmasından dolayı Mil

ne tarafından sorumlu tutulduğundan (24), hemen aynı gün

de İstanbul'a gelmesi emrini aldı. 

Calthorpe ile Arnet, Samsun'daki huzursuzluk konu

sunda, daha Kasım 1918 sonunda, "Samsun'da bırakışma 

hükümlerinin henüz uygulanmamış olduğunu ve Hıristiyan-

lan toptan öldürmek için Müslüman halkın silâhlandınldı-

(23) Y.Ş. 14.4.'de Erzurum'dan ayrıldı ve 26.4.'de İstanbul'a vardı; K.K. 
12.4'de İstanbul'dan çıkarak 3.5'de Erzurum'a vardı (TİH1169). 

(24) Ayn. yer. 170,223 v.d.; Karabekir 17. 22; Bıyıklıoğlu 36,47. 
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ğını" ileri sürerek yalanmışlar (25) . "Samsun bölgesindeki 

Rum eşkıyasını" tepelemek için 15. Fırka, Aralık ayı başın

da Batum'dan Samsun ve Sinop'a geldi (26). Calthorpe, 17 

Ocak'ta Samsun'daki American Tobacco Company'nin 

(Amerikan Tütün Şirketi) "...Bütün Müslümanların ve özel

likle köylülerin silahlandırıldığı" konusundaki 11 tarihli ra

porunu Londra'ya yolladı. Bunun üzerine, Foreign Office 

(Dışişleri Bakanlığı) 8 Şubat'ta, "Bildirilen durumların ge

mi ya da subay göndererek düzeltilmesi için gerekli önlem

leri alabilir misiniz?" diye sordu. Webb, ayın 13'ünde, 

"...Olağan koşullara dönüş, bütün bölgenin tamamıyla silâh

tan arındırılarak sağlanabilir ki... ancak büyük askerî güç

lerle... yapılabilir"; 17'sinde de, "Başkomutanlıktan Samsun 

ve Tarbzon'a... çıkabilecek bir gürültü ve patırdıyı önlemek 

için... askerî güçlerin Amasya, Sivas ve Kayseri'de durması 

koşuluyla gönderilmesini istedim" diye rapor verdi. Milne, 

Samsun'a 200 kişi gönderdi. Bu askerlere eşlik eden Raw-

linson, "Askerlerin Rum halkınca her türlü sevinç gösterile

riyle karşılandıklarını" yazmaktadır. Calthorpe'un 4 Ma-

yıs'ta gönderdiği Yüzbaşı A.C. Elliot, (Samsun), 29 Mart 

tarihli raporunda, "2 Hintli subayla 50 Rajput ve Hintli 

Müslüman, ayın 25'inde Samsun'dan Merzifon'a gittiler; 

yerlerine, aym 28'inde vardıkları zaman bir Türk okuluna 

yerleştirildiler... Ben de, aym 28'inde oraya varınca... Ame

rikan misyonerlerinin 12 binasının boşaltılmasını emret

tim... Türkler bu emre ivedilikle uydular" denmektedir. Bir 

Türk raporundaysa şöyle deniyordu: "9 Mart 1919'da, 200 

(25) Harbiye Nezâretinin 30. II ve Webb'in 2. 12. tarihli telgrafları. 
(26) TİHI 164; Külçe I 105 v.d.; Bıyıklıoğlu 36. 
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kişilik bir İngiliz müfrezesinin Samsun'u ve 30 Mart'ta 

Merzifon'u işgal ermeleri, Pontosçu çetelerin saldırılarını ve 

eylemlerini artürdı". (27) Milne'nin İstihbarat Bürosu'nun 

birçok raporları bunu doğruladı: "Çoğu Rum asıllı asker ka

çakları... Samsun Sancağında, yaklaşık 300 kişi... Çarşamba 

askerî komutanınca silâhlandırılan Türk köylüleriyle çatışı

yorlar. Rumlar, Türkler de aynı yolda davranıp, kişisel do

kunulmazlık güvencesi verirlerse silâhlarını bırakacaklar." 

Suffolk alayından Teğmen J.S. Perring, 20 Mart'ta, "Ayın 

13'ünde Samsun'a vardık. 200 Hintli Britanya askeri saye

sinde güvenliği iyi bulduk... Merzifon'u ve içinde de Amas

ya'yı ziyaret ettim" diyordu. Yardım subayı Yüzbaşı L. H. 

Hurst, 24 Mart ve 4 Nisan tarihli raporlarında, Bafra ve Ve

zirköprü'deki durum konusunda bilgi veriyordu. Webb ve 

Calthorpe, bütün bu raporları (28) Foreign Office'e ilettiler; 

bunların aynı zamanda, bilgi edinilmesi ve gereken önlem

lerin alınması ricasıyla Osmanlı Harbiye Nezâreti'ne de 

gönderilmiş olduğu görülmektedir. Foreign Office dosyala

rında bununla ilgili bir kayıt bulunmamakla birlikte, 

Webb'in aşağıdaki, 25 Nisan 1919 tarihli raporu belki de bu 

dosyalarda bulunmaktadır: 

Türkiye Hariciye Nezâretine, A. Calthorpe imzasıyla 

yazılmış, 21 Nisan 1919 tarihli (28a), 9. Türk Ordusu'nun 

silâhtan anndınlmasımn yetersizliğiyle ilgili bir mektubun 

kopyası: "Ekselans; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas 

(27) Rawlinson 138; TİH1174. 
(28) 8., 27.3., 16., 28.4.1919 tarihli raporlar, 7.4. tarihinde Samsun'da 

Rumlar, büyük bir gösteri yaptı (N. 11. 140). 
(28a) İçindekiler HTVD 66'da. 
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bölgelerindeki askerî durumun memnunluğu verici olmadı

ğını saygılarımla bildiririm; 2- LX. Türk ordusu sınırın beri

sine çekildiğinde, bu ordunun bir bölümü sumla Erzurum 

ve Erzincan yönetim bölgeleri arasında yol boyunda bulu

nan köylerde yerleştirilmiş, geri kalanıysa sınırla Samsun 

arasındaki kıyı yolunda kalmıştır. Bu orduya komuta eden 

General Şevki'nin siyasal çalışmaları, ilkbaharda çeşitli ra

porlarda birçok kez bildirilmiştir. Bu nedenle, Britanya Se

lanik Kuvvetleri Başkomutanlığınca Osmanlı Harbiye Ne-

zâreti'ne General Şevki'nin görevden alınması konusunda 

yönerge verilmişti; 3- Şimdi çeşitli kaynaklardan öğrendiği

me göre Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas'ta baştan ba

şa kurulan Şûralarca, özellikle Türk ordusundan görünüşte 

bağımsız, ama aslmda askerî denetim altmda devşirme as

ker toplanmıştır. Başkomutanlıktan çıkan yönergelere aykırı 

olan bu kaçamak eylemler isteğe uygun olmaktan bütünüyle 

uzaktır; bu durum hemen durdurulmayacak olursa, işler cid

dîlik kazanabilir; 4- Bu ağn durumu, ekselansınızın görüşü

ne sunmakla birlikte söz konusu Şûraların asker toplamları

nı engellemek için ilgili makamlara hemen yönerge veril

mesini rica ederim; 5- Bu durumla ilgili olarak yapılacak 

girişimler konusunda, elden geldiğince hızla bilgi verilmesi

ni de dilemekteyim." 

Hâriciye Nezâreti, 25 Mayıs'ta şu yanıtı verdi: 

"27 (?) Nisan tarihli sözlü notaya yanıt olarak, 1- Os

manlı Kafkas Ordusu'nun Rus cephesine ayrılmış olan 11., 

12.,9. ve 3. tümenleri, Kafkasya ile Azerbaycan'ın boşaltıl

masından sonra şu mevzilere varmışlardı: 11. Tümen, Van 

ile Bayezit bölgesinde; 12. Tümen sınırla Horasan arasında; 

9. Tümen, Erzurum ve Hasankale bölgesinde ve 3. Tümen, 
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Tortum ile sınır arasında; 15. Tümen, Batum'dan geriye 

dönmesininden soma Samsun-Amasya bölgesinde; 5. Kaf

kas Tümeni'nin dört taburu sınırla Trabzon arasında; geri 

kalanlar da Trabzon'la Samsun arasındaki yolda bulunmak

ta olup, Sivas'ın güneyine doğru yürümektedir. General 

Milne Genel Karargâhının bütün bu mevzilerden ve hare

ketlerden haberi vardn. 2-9. Ordu kaldınlmıştır. Bu ordunun 

komutanı Yakup Şevki Paşa hastalanarak 26 Nisan'da İstan

bul'a dönmüştür. General Milne'nin Genel Karargâhının da 

bildiği gibi, Haydarpaşa Hastahanesi'nde tedavi edilmekte

dir. 3- Son zamanlarda 1310-1313 sınıflı yükümlülerden 

şimdiye dek ertelenenler silâh altına alınmıştır. Britanya 

makamlarının istekleri üzerine bunların çağrıları 16 Nisan 

1335 (1919) tarihli emir gereğince durdurulmuştur. Bu ko

nuda gerekli bilgi, 28 Nisan'da Büyük Erkan-ı Harbiye (Ge

nel Kurmay) Genel Karargâh Başkanı ve Harbiye Nezâreti 

Ordu Dairesi aracılığıyla General Deedes'e verilmiştir. 4-

Kimi Şûraların, Osmanlı Ordusu dışındaki kurumlar için, 

hem de ordunun denetim ve gözetimi altında, acemi erleri 

askere çağırdıkları haberinin asılsız olduğunu belirtirim. 

General Milne Genel Karargâhının sayı ve durumlarını pek 

iyi bildikleri bu kurumlardan başka hiçbir örgüt bulunmadı

ğı gibi, herhangi yolla askere çağrı da yapılmamıştır. Gene

ral Milne Genel Karargâhının, silâh bnakışması anlaşması

nın uygulamasıyla ilgili istekleri tamamıyla yerine getiril

miştir. Bu bırakışma anlaşması maddelerinin uygulanması 

konusunda yavaş davranılmış olmasına gelince; bu konu ta

şıma ve haberleşme araçlarının eksikliğinden ileri gelmiş 

olup yalnızca iyi niyetle bunun önlenmesi başanlamamıştır. 

Belirli sayıyı aşan tüfekler sökülmüş, topların kamaları alın-
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mış ve aynı durumda bulunan makineli tüfekler de istan

bul'a getmlmiştir. Britanya denetim subayları bu işlerin ay

rıntılarım bilmektedirler. Bir Müslüman Şûrası'nın Kars'ta 

varlığını öğrendikse de, bununla maddî ve manevî hiçbir 

ilişkimiz bulumadığını özellikle eklemek gereğini duyuyo

ruz. Bu Şûra, Britanya makamlarınca dağıtılmış, ama yeni

den oluşturularak o zamandan bu yana bu makamların 

onaylarıyla yerine bir başkası geçmiştir. 5- Van vilâyetinde 

olduğu gibi, Erzurum vilâyetinde de bugüne dek çetelerce 

hiçbir haydutluk yapılmamıştır; Trabzon ve Sivas vilâyetle

rinde de kimi bireysel sıradan hırsızlıklardan başka bir olay 

olmamıştır. Yalnız Samsun'da büyük sayıda Rum çeteleri 

hırsızlık yapmaktadır. Ancak Doğu vilâyetlerinde siyasal 

nitelikte en ufak bir olay olmadığı gibi, siyasal hiçbir hay

dutluk olaylarına da rastlanmamıştır. 6- Gerçi hiçbir örgü

tün, hattâ tohum olarak bile bulunmadığı saptanmışsa da, 

İmparatorluk Hükümeti, güvenliğin herhangi yolla bozul

masını önlemek için Yıldırım Ordulan'nm eski komutanı 

Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa'yı bu yörede bulunan Os

manlı kıtalarına Genel Denetmen olarak atamıştır. 7- Yuka

rıdaki haberlere ek olarak kimi görüşlerimi de aşağıda belir

tiyorum: Bütün suçlamalar ve çıkarılan bütün gürültüler, Er

menilerin eserleridir; bunlar barış konferansının kararların

dan düşlemkınklığına uğramış olmak korkusuyla hedefleri

ne ulaşmak için dolaplar çevirerek huzursuzluk uyandırma

ya çalışmaktadırlar. Aslı ve esası olmayan yakınmalar daha 

önceden tasarlanmış olan planların bir bölümünü oluştur-

maktadn. Doğu vilâyetlerinde karların erimeye başladığı bu 

mevsim, Ermeni çetelerinin eylemlerine de uygun bulun

maktadır. Eylem özgürlüğüne sahip olmaları için, Ermeni 
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çetelerinin izlenmemesi gerekmektedir. Trabzon, Van, Erzu

rum ve Sivas vilâyetleri garnizon güçlerinin zayıflatılması 

ve yerlerinden uzaklaştırılması, planlarının içinde bulun

maktadır. Bunlar, Doğu vilayetlerimizdeki kıtalarımızın 

Kafkasya için tehlikeli olabileceği sanısını uyandırmak ve 

bu bölgelerin böylece boşaltılmasını sağlamak olan hedefle

rine böylece varacaklarını ummaktadırlar." 

Calthorpe, bu notayı 31.5. günlü raporlarla birlikte 

Curzon'a gönderdi: "Türkiye Hâriciye Nezâreti'nden Erzu

rum'un askerî durumu konusunda 21 Nisan tarihli mektuba 

verilen yanıtı Lord hazretlerine göndermekle onur duya

rım." 25 Nisan tarihli raporda (13 Mayıs'ta alınmıştır) şu 

sayfa kenarı notu bulunmaktadır: "Bu, Ermenistan'la ilgili 

Paris kararına karşı koymak için Genç Türkler'ce bilerek ve 

isteyerek oluşturulan bir örgüt gibi görünmektedir. Barış 

tamsilciliğine bir kopya. W. E. Edmonds. 14. 5.", 31 Mayıs 

tarihli rapordaysa, yalnızca şu kayıt varchr: "(14.6.'da alın

mıştır) Copy D. M. I. (= Department of Military Intelligen

ce, War Office) and P. D. (Peace Delegation)." (Türkçesi: 

İngiliz Askerî Haberalma Bölümü ve Barış Delege Kurulu

na birer kopya). 

Webb, 21 Nisan tarihli notadan başka, 25 Nisan'da 

da Damat Ferit Paşa katında bir girişimde bulunmuştur. 

Bununla ilgili olarak şu bilgi verilmektedir: "Bugün Sad

râzamla (A) Savaş suçlularına yapılacak davranış (bk. 

aş. böl. VII) ile (B) Genel güvenlik konusunda konuş

tum. Damat Ferit: -Hükümet Müttefik Devletlerin askerî 

makamlarıyla işbirliği yaparak... halkın silâhtan arındı

rılmasına karar verdi. Ben (Webb): -Askerî denetim su-
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baylarının bu işle görevlendirilen Türk kıtalarıyla mem

leket içlerinde birlikte çalışmalarına onay verilip veril

meyeceğini Başkomutanlıktan, doğal olarak sormak is

terdim... D. F. -Böyle bir davranış "act of presence" (ha

zır bulunma) mânevi destek olurdu... W.: -İlk atılacak 

adım, haydut çetelerinin silâhlarının alınması... D. E: -

Makedonya (tarihi), bunun için büyük sayıda askerî kıta

ya gereksinme bulunduğunu göstermiştir... Ben bekçilik 

kurumunun... Hıristiyanları tatmin edecek bir sistem ol

duğu kadar, kadroları boşalmış olan jandarmanın güçlen

dirilmesini ucuza sağlayan ekonomik bir araç da olacağı 

düşüncesini ileri sürdüm ve en önce Hıristiyan sığınma

cıların memleketlerine geri verilmeleriyle ilgili konulara 

dikkati çektim." Curzon, 19 Mayıs'ta şu yanıtı gönderdi: 

"25 Nisan tarihli yazınızı ilgiyle okudum. Türkiye Hıris

tiyanlarının şimdiki durumuna elverişli olarak göstermiş 

olduğunuz yardım ve korumadan dolayı takdirlerimi be

lirtmek isterim.".. Webb, Bekçilik kurumu düşüncesini, 

Milne'in yerinde olarak belirttiği sakıncalar üzerine, son

radan bırakmıştır (29). 

Mustafa Kemal'in atanması konusunda herhangi bir ra

porun bulunmayışı son derece şaşırtıcıdır. Nisan sonunda 

Mavera-yı Kafkas'ta bulunduğu anlaşılan Milne, bu konuda 

War Office'e yazmış olsaydı, yazının bir kopyasını kesinlik

le Calthorpe'a gönderirdi. Calthorpe'un 21 Nisan tarihli no

tasına yanıtım uzun zaman beklemiş olması da anlaşılamaz. 

(29) 17.9 tarihli Patrikliğin yalanması ve Milne'in 18 11 1919 tarihli ra
poru; krş. Dursunoğlu 64. 
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4. Mustafa Kemal'in 9. Ordu 

Müfettişliğine Atanması 

Calthorpe'un 21 Nisan tarihli notasıyla, Mustafa Ke

mal'in 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkışı arasında 

geçen zaman, 1 - Müfettişliğe atanmasıyla ilgili 30 Nisan ta

rihli irâdeye değin; 2- Görevine ve yetkileriyle ilgili yöner

geye değin; 3- Bandırma vapurunun 16 Mayıs'ta yola çıkma

sına değin olmak üzere üç bölüme ayrılır. Damat Ferid'in 

Calthorpe'un notasını önce Dâhiliye Nâzın Mehmed Ali'ye 

göstermiş olması kabul edilebilir. O da Damat Ferid'e, "Olay 

yerine yetkili ve güçlü bir kimseyi göndermek pek uygun

dur" diye öneride bulunmuş; "Örneğin kimi salık veriyorsu

nuz?" sorusunaysa, "Hatırıma Mustafa Kemal Paşa geliyor" 

diye yanıt vermiş; bunu bildiren Ali Fuat Cebesoy, 20. Ko

lordu Komutam olarak Ankara'da bulunmakla birlikte, Mus

tafa Kemal'i Mehmet Ali'ye tanıtmak için aracılık yapmış 

olan babası İsmail Fazıl Paşa, bu "önemli konuşma" metnine 

bağlı kalarak, aynen ona yazmıştı. Damat Ferid'in "Kemal 

Paşa'yı bir kez görmek ve huyunu suyunu anlamak" isteme

sine de, tamamıyla inamlabilir. Bu nedenle onu "iki gün son

ra" Cevat Paşa ile "öğle yemeğine Cercle d'Orient'a" çağn-

ladı. Onun hakkında pek iyi bir izlenim edinerek, ayrılış sı

rasında, "Tanıştığımıza memnun oldum. Sizin gibi seçkin, 

genç ve değerli komutanlar bize çok gerekli olacak," demiş

ti. Hemen ertesi gün, "Harbiye Nazın Müşir Şakir Paşa'ya, 

Samsun'daki olaym incelenmesiyle Mustafa Kemal Paşa'mn 

görevlendirilmesi emrini vermiş"ti (30). 

(30) Cebesoy 46, 48, 60 v. dd. 

24 



Damat Ferit önlemlerini İngilizlerle sıkıca anlaşarak al

maya önem verdiğinden, onun bu konuyu da Şakir Paşa'ya 

bildirmeden önce, "siyasal görevli" olarak her zaman kona

ğına girip çıkan Ryan ile görüşmüş olması, çok olasıdır. 

Ryan, bu konudaki anıllan arasında şunları anlatmaktadır 

(31): "Türk Hükümeti ilkbaharın başında güvenliğin, mer

kezî denetim altında daha iyi sağlanabileceği amacıyla be

lirli sayıda genel denetim görev noktaları kurmaya karar 

verdi. Bunlardan ilki ve olasılıkla bu makama tek atananı 

(32) Mustafa Kemal'di. Paşa, aslında seçkin ve eşsiz bir as

kerdi; ancak, bu zamana dek dikkati çekecek hiçbir siyasal 

rol oynamamıştı. Açıkça söyleyeyim ki, Damat Ferit Paşa 

Nisan 1919'da genel denetmenlik planı konusunda benimle 

konuştuğu zaman, M. Kemal adı bana hiçbir şey ifade etme

mişti. Ben, (Paşa'ya değil), içgüdüsel olarak plana güven

sizlik gösterdiğimden, Ferit'e bu planın akılcı olduğu konu

sundaki kuşkularımı bildirdim. Kendisi, M. Kemal ile bir

likte yemek yediğini, bağlılığı konusunda ondan doyurucu 

ve güvenilir yanıtlar aldığını, kendisi de onu öyle bir subay 

ve centilmen olarak kabul ettiğini söyleyerek, bana yeniden 

güven verdi. Ferit'in bu sözlerinin ve davranışının içtenliği

ne inanıyorum. Atatürk'ün, Nisan'da göreve atanmasını ka

bul ettiği zamandaki gerçek niyeti konusunda bir yargıya 

varmak çok zor olduğu gibi; doğrudan doğruya eyleme geç

tiğinde de onun davranışlarını kısıtlamak olanaklı değildi; 

(31) Sir Andrew Ryan, The Last of the Dragomans (1951), 131. 
(32) Yanlış! "Yıldırım Kıtaatı (Kıtalan)Müfettişligi" 28.12.1918'den be

ri Konya'daydı ve bu göreve Mersinli Cemal Paşa atanmıştı (Bıyıklıoğlu 46). 
Mustafa Fevzi Paşa 14.5.1919'da "Birinci Ordu Kıtaatı Müfettişi" olarak atan
mıştı (TV 3549). 
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çünkü, ne Türkiye içinde küçük ve dağınık hizmetler üstle

nen müttefikler, ne de (Sultan'm yardımı altında da olsa) 

hükümet, halk üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu ken

disi deneyerek öğrenmiş olan Mustafa Kemal'in çağrısına 

karşı ufak bir etki yapabilirlerdi." 

Fevzi Çakmak, Ryan'ın söylediklerini şöyle tamamla

maktadır (33): "İşgal güçlerinin irtibat (bağlantı) subayları 

sik sık yanıma gelerek, benden Samsun sorunu konusunda 

ayrıntılı bilgi almak istiyorlardı. M. Kemal Paşa'nm Alman

ların ve Enver Paşa'nm aleyinde olduğunu söyleyerek yeni 

görevine gidince bütün bunların (güvensizlikten doğan karı

şıklık olayları) ortadan kalkacağını anlatıyordum. Bu ne

denle M. Kemal'in eylemini onaylıyor, hattâ çabuklaştın-

yorlardı." İngiliz Dışişleri Bakanlığı dosyalarında, bu ko

nuyla ilgili hiçbir şey yoktur; belki İngiltere Savaş Bakanlı

ğı dosyalarında kimi bilgilerin bulunması olasılığı vardır. 

Bununla birlikte, böyle bir dosya açılmasına gerek de yok

tu; çünkü, bir zamanlar Sultan'm ve Damat Ferit'in güveni

ni kazananlar, kesinlikle İngilizlerin de güvenine uygun gö

rülmüşlerdi. Şakir Paşa ile M. Kemal arasında, Kemal'in 

kendisinin haber verdiği görüşme de, böyle olmuştur. Gö

rüşme, Mustafa Kemal' in şu sözleriyle son bulmuştu: 

"Memnuniyetle giderim...; yalnız... görevimin biçimini be

lirlemek gerekir. Sizi üzmeyeyim; isterseniz Erkân-ı Harbi

ye Reisinizle (Genel Kurmay Başkam) görüşerek bunu sap

tayalım." Şakir Paşa, "Hay hay!" dedi (34). Şakir Paşa'nm 

ve Damat Ferit'in yanyana imzalarını taşıyan "9. Ordu Kıta

atı Müfettişi" atanması konusundaki irâde, 30 Nisan'da çı-

(33) Akm'20.5.1948; Külçe 1107. 
(34) Atay(3) 106 v.d. 
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karıldı. Bu irâde "Takvim-i Vakâyî"de (5 Mayıs tarih ve sa

yı 3540) yayımlandıktan sonra, 6 Mayıs tarihinde de basın

da duyuruldu. Şurası kayda değer ki, "İkdam" gazetesi 1 

Mayıs'ta şu haberi vermişti: "Mustafa Kemal Paşa, bütün 

Doğu Orduları Genel Müfettişliği'ne atanmışta.'' Daha önce 

30 Nisan'da da Şakir Paşa, "Sivas, Van, Trabzon, Erzurum 

vilayetleriyle Samsun sancağı mülkî memurlarının, Mustafa 

Kemal Paşa'nm bildireceği işleri yapmalarının, bir genel

geyle emir buyrulması dileğimizdir" sözlerini taşıyan bir 

genelgenin, bu vilâyetlerle Samsun sancağına bildirilmesi

ni, Damat Ferit'ten rica ediyordu. Harbiye Nezâreti, Musta

fa Kemal'in iradeyi almış olduğunu, 5 Mayıs'ta Genel Kur

may Başkanlığı'na bildirdi (35). Genelgeyse, ertesi günün 

tarihini (6 Mayıs) taşır. 

"6 Mayıs Tâlimamâme"sinin (Yönergesinin) (36) oluş

turulması konusunda, 1926'da "dikte edilen" (yazdırılan) ve 

ancak 1944'te yayımlanan "Gazi'nin Hatıratı"ndan (anılar) 

başka, General Kazım İnanç'm (37) bir mektubu da vardır 

ki, her ikisi de başlıca noktaların tümünde birbirlerine uy

maktadırlar. M. Kemal'in diktasına dayanan tam yetkisinin 

genişletilmesi konusu, özellikle önem taşır. Milne'nin düze

ni üzerine, (3 Nisan 1919 tarihli eıriirle) 3. Kolordu'nun 15. 

Kolordudan ayrılmasına (38) karşılık her iki kıta da yeni 

Ordu Müfettişliğinin emrine verilmekte, kıtaların yöneti

minden başka barış ve güvenlikle ilgili konularda doğrudan 

(35) Faik Reşit Unat, Mustafa Kemal Paşa'ya 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi sı
fatıyla verilen vazife ve salahiyetlere dair bazı vesikalar (Ta.V.II No. 12 belge 2-
3; HTVD 1-2; Gökbilgin 79.) 

(36) Unat, Vesika 7; HTVD 3; TİH1232; Gökbilgin 80. 
(37) Atay 107-111; Cumhuriyet no. 3241, 17.5.1933. 
(38) TÎH1223. 
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doğruya bu müfettişlik emrine bağlanmakta; Harbiye Nezâ

reti subayların atanmaları ve görevden alınmaları gibi per

sonel işlerine de karışma hakkım elde etmiş bulunmaktadır. 

Sivil makamlardan yalnız Şakir Paşa'nm 30 Nisan tarihli 

yazısında adı geçen vilâyetlerle "Erzincan ve Canik müsta

kil livaları"nın müfettişliğin emirlerini doğrudan doğruya 

yerine getirmesi gerektiği gibi, bu vilâyetlere komşu olan 

Diyarbakır, Bitlis, Mâmûretülaziz, Ankara ve Kastamonu 

da müfettişliğin söylediklerini dikkate alacaklardır." Müfet

tişlik, askerlikle ilgisi olmayan işler konusunda da ilgili yü

ce makamla haberleşecek ve Harbiye Nezâretini, konudan, 

(somadan) haberli kılmakla yetinecektir. Şakir Paşa, 6 Ma

yıs'ta Meclis-i Vükelâ'nın (Bakanlar Kurulu) tartışmalar sı

rasında oluşturduğu yönergeyi (39) "M. TLemaY e gönderen, 

buna göre, yönerge önceden Meclis'e vekillerce tartışılmış 

gibi görünüyordu; ama bu doğru değildi; tam tersine, sözü 

geçen makamlara gereken emirlerin verilmesi ricasıyla Şa

kir Paşa tarafından 7 Mayıs'ta Sadâretle (Sadrazamlık ma-

kamıyla) Dâhiliye Nezâreti'ne gönderilmişti. Bunun üzerine 

yönerge "Vükela Meclisf'nde 17 Mayıs'ta okundu ve içeri

ği uygun görüldü (40)." Dâhiliye Vekili (İçişleri Bakanı) 

Mehmet Ali, bunu, 18 Mayıs'ta, müfettişlik bölgesinin yö

nergede adı geçmeyen "Kayseri ve Maraş bağımsız muta-

sarnflıklan"na genişletilmesi (41) önerisiyle birlikte Harbi

ye Nezâreti'ne gönderdi. 

Tevfik Bıyıklıoğlu'na göre, "M. Kemal Paşa'ya bu den

li geniş yetkiler veren tarihsel yönergenin, ordu ve memleket 

(39) Unat, Ves, 4; HTVD 4; Karabekir 1174. 
(40) Unat, Ves. 6; HTVD 7; Gökbilgin 81. 
(41) HTVD 12. 
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üzerindeki sda işgal denetimine karşın nasıl hazırlanıp kabul 

olunduğu da, gerçekten aydınlanması gereken bir bilmecedir 

(42)." Yönerge böylece, görünüşe göre ne 27 Nisan'da 

Kars'ta bulunan (43) ve belki de Mayıs başmda geri dönmüş 

bulunan Başkomutan Milne'e, ne de Askerî Ataşe Deedes'e 

gösterilmiştir. Şu halde Damat Ferit, M. Kemal'e güvenilebi

leceğine kefil olduğundan, İngilizler hiçbir şüpheye düşme

mişlerdir. Yalnız, Karadeniz Britanya Ordusu Karargâhında 

Binbaşı van Millingen'in yanında War Office'in irtibat suba

yı yardımcısı olan Bennett, son zamanlarda aksini ileri sür

müş ve şunları yazmıştır: (44) "Sultan; Türk ordusunun sa

vaşım dışında kaldığı konusunda güvence vermek amacıyla 

M. Kemal'in komutası altında bir kurulun gönderilmesi nok

tasında, Müttefik Devletler Yüksek Komiserleriyle anlaş

mıştır. Haziran'm 8. gününde (benim 23 yaşıma bastığım 

doğum günüm), bir Türk kurmay subayı odama geldi ve 

Mustafa Kemal Paşa ile yanındakiler için vize istedi. Listeyi 

okuyunca, orada Türk ordusunun en eylemci 35 generaliyle 

kurmay albaylarının bulunduğunu anladım. Vizelerini ver

mek istemedim... Listeyi Genel Karargâha götürmeye karar 

verdim ve yönerge istedim; görev başmda bulunan kurmay 

subaya, bu kurulun bana barışçılardan çok savaşçıların listesi 

gibi geldiğini söyledim. Konunun Britanya Yüksek Komise

rinden sorulacağını, bu süre içinde beklememi söylediler. 

Yaklaşık olarak bir saat soma, içeri çağınldrm; geri dönerek 

vizelerin verilmesi enirini aldım. Padişah'm M. Kemal Pa-

şa'ya kesin güveninin bulunduğunu anlattılar." Tarihin tıpa-

(42) Bıyıkhoğlu42. 
(43) Rawlinson 177. 
(44) John Godolphin Bennett, Witness (1962), 23. 

29 



tıp uyması, bu söylenenlerin doğru olduğu düşüncesini vere

bilir; ancak M. Kemal, 8 Haziran'da Havza'da bulunuyordu. 

Ona eşlik edenlerin sayısı da 35 değil (45), 18'di ve araların

da bir tek general bile yoktu. 

Harold Nicolson, M. Kemal'in atanması konusunda 

şunları yazıyor (45a): "Mondros bırakışması... bugün bize 

rastgele, iyimser ve hoş bir hava estirebilir..; Türkiye'nin si

lâhtan anndrnlmasıyla ilgili hüldimleri kesin değildir;., bu 

hükümler Anadolu'da yer yer dağınık olarak, acmacak denli 

az, bir avuç müttefik denetim subayının gözetim ve deneti

mi altmda yürütülmektedir.. Çok geçmeden anlaşılmıştır ki, 

askeri kıtalar terhis edilmediği gibi silahlar da teslim edil

memiştir... Müttefik devletler... Türk Hükümetine uyarma

larda bulunmaları için İstanbul'daki Yüksek Komiserlerine 

emir verdiler. Damat Ferit Paşa, buna yanıt olarak, yerel 

garnizonların başkentten gönderilen yazılı emirlere aldırma-. 

maya eğilimli bulunduklarını; tek umudun, bırkışma koşul

larına uyulmasını zorlamak üzere etkili bir kişinin özel gö

revle gönderilmesi olduğunu bildirmiştir. Bu hizmet için, İt

tihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı herkesin pek iyi bildiği 

antipatisini ve savaş sırasındaki Almanlara muhalif zihniye

tini ileri sürerek Mustafa Kemal'i salık vermiştir. Yüksek 

Komiserler, ilkin bunu olumlu karşılamamışlar, ama elde et

tikleri bilginin, Mustafa Kemal'in aslmda güvenlerine lâyık 

olmadığı kanısını uyandırdığım, somadan Damat Ferit'e 

bildirmişlerdir. Bununla birlikte, bu sırada Kemal'e, Perapa-

las'taki yatak odasında (!) hizmete atanmış olduğuyla ilgili 

(45) Mehmet Arif, Anadolu inkılâbı (1340/1924), 26; Selekl 194;HTVD 
INo. 1, s. 9 (eksik). 

(45a) Nicolson 117. 
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bildiride bulunulmuştu. Bu bildiriyi, kendisine eşlik eden 

Harbiye Nezâreti Müsteşarı ve dostu İsmet Bey (46), Damat 

Ferit ile devletler düşüncelerini değiştirmeden önce Anado

lu'ya geçmesinin daha iyi olacağını ariıştırmıştır. M. Kemal, 

ivedilikle eşyasını toplayarak bir istimbotla o gece Karade

niz'e çıkmak üzere hareket etmiştir. Bu aralık, M. Kemal'in 

tutuklanması ve Malta'ya sürülmesi için bir emir de çıkarıl

mıştır." Düşlemle gerçek, nasıl da birbirlerine karışıyor! 

Clair Price'ın düşünceleri daha da düşlemcidir: (47) 

"Müttefik Devletler genel kurmayı yönergesinin, akılcı her

hangi bir eylemde bulunulmasını sağlayacak biçimde değiş

tirilmesi için, Kemal üç saat harcadı; böylece değişen yö

nerge, ivedilikle (genel olarak Müttefiklerin maşası sayılan) 

sadrâzam Damat Ferit Paşa'nın önüne kondu; Paşa da oku

madan imza etti. Düzeltilen asıl metnin ikinci kopyaları 

Müttefikler Genel Karargâhınca Anadolu'daki alt rütbedeki 

subaylara verilmek üzere gönderildi. Yarının tarihçileri, Da

mat Ferit ile M. Kemal arasındaki ilişkinin gerçek içyüzünü 

anlayabilirler, ama biz Kemal'in, hem müttefiklerin, hem de 

Osmanlı Hükümetinin temsilcisi olup somalarda Erzurum 

Valiliği hizmetini görmek üzere (!) düşünüldüğünü pek iyi 

biliyoruz (48)." Oysa, Amiral Calthorpe'un 23 Haziran 

1919 tarihli telgrafı nasıl da yalın bir etki bırakmaktadır 

(49): "Mustafa Kemal Paşa, yaklaşık bir ay önce Samsun'da 

askerî genel denetmen olarak Sadrâzam tarafından, kuşku-

(46) 24. 10. - 22.11. 1918 (TV 3402). -
(47) Eliot Grinnell Mears, Modern Turkey (1924), 557. C. Price o zaman- ' 

lar İstanbul'da gazete habercisiydi; krş. "The Rebirth of Turkey" (1923) adlı ki
tap. 

(48) Br. VII300.411; Lloyd George 1286; bk. aş. sayfa 149. 
(49)Br.ıVNo.433îı. 5. 
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suz tam bir iyi niyetle atanmış bulunuyordu. Ancak Sam

sun'a vardıktan sonra, kendisini ulusal duyguların ve ya

bancı düşmanlığının odağı durumuna getirmiş olduğu gö

rüldü." Calthorpe'un ve Milne'in, Damat Ferit'in M. Ke

mal'e güvenilebileceği konusundaki sözlerine kapılmış ol

duklarını, Calthorpe'un raporu da kamtlamaktadır. Bunun 

dışındakilerin hepsi de sonradan ortaya sürülmüş masallar

dır; Padişah'm ve Damat Ferit'in, Kemal'in İstanbul'da bu

lunmasına dayanamadıklan savı da böyledir. Bu sav doğru 

olsaydı, Kemal'i her ikisi de herhalde "kuşkulu kişi" kay

dıyla İngiliz İstihbaratına (Intelligence Service) haber verir

lerdi. 

Mustafa Kemal'in kendisi de, yola çıkmadan kısa bir 

zaman önce "Bekirağa Bölüğü"nde Fethi Bey'i ziyaret etti

ği zaman, (50) "Bâb-ı âli ve Saray, benim hakkımda derin 

bir aymazlık içinde bulunuyorlar. Konudan henüz İngilizle

rin haberleri yoktur," demişti ki, 1927 Ekim tarihli büyük 

Nutuk'undaki (Söylev) sözler de buna uymaktadır: "Bana 

bu yetkiyi, onlar bilerek ve anlayarak vermediler (51)." Şa-

kir Paşa'mn, "Yola çıkmasının çabuklaştmlması rica edilir 

(52)" sözlerine karşın, M. Kemal'in daha on gün İstanbul'da 

kalması, Kurmaylar Kurulu'nu oluşturmak, önemli konuş

malar yapmak ve özellikle Genel Kurmay'la, 27 Şubat'taki 

isteği üzerine 8 Mayıs'ta donanma hizmetinden terhis edilen 

Rauf Bey'le görüşmek içindi (53). O, anılarında Damat Fe-

(50) Yunus Nadi, Mustafa Kemal Paşa Samsun'da (Atatürk Kütüphanesi: 
7, 1955), 17; krş. Atay 113 v.d. ve Hilmi Uran, Hâtıralarım (1959), 119. 

(51) N. 17. 
(52) Ta. V, 4; HTVD 4. 
(53) TV 3549; Cebesoy 67; YT IH 17. 
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rit'le yaptığı bir konuşmasını şöyle anlatmaktadır (54): "Ra

uf Beyefendi, ben sizi... bir dost olarak görüşmeye çağır

dım... İstifanız Zât-ı Şahaneye (Padişah'a) verildi. Pek üzül

düler..." Ben: "Hükümet bugün yanlış bir yoldadır. Bu gi

dişle orduyu isyan ettirecektir... Nurettin Paşa gibi bir İzmir 

vali ve kumandanını görevden alıp yerine Selânik'i düşma

na teslim etmiş olan Nail (Ali Nâdir) Paşa'yı oturtuyorsu

nuz... Ordu buna dayanamaz." Ferit Paşa: "Aman ne diyor

sunuz?" Ben: "Kesinlikle bir ayaklanma olacaktır." Ferit Pa

şa, bir şaşkınlık içinde yüzüme bakakaldı... ve yalnızca, 

"Pek iyi efendim," diyebilerek ağır ağır yerinden kalktı... bir 

süre soma da istifamı kabul ettiler." Damat Ferit'in, M. Ke

mal'in söz dinlemezliğini hesaba katmamış olduğunu, bu 

fıkra da göstermektedir. Kendisini "ulusun çobanı" sayan ve 

uyruklarından ayrı ayrı itaat isteyen Sultan için de durum 

böyledir; Ferit de, istenen bu itaate uymayı şeriate uygun bir 

yükümlülük saymaktaydı; 16 Mart'ta Rumların gösterilerin

den soma vilâyetlere gönderdiği telgrafta da (55), "Yasaya 

başkaldıranlara karşı duraksanmayacaktır. Hükümetin bütün 

emirlerine uyunuz. Şeriat-ı islâmiyenin dahi bize emri bu

dur." demektedir. Bir "fahr-i yaver-i hazret-i şehriyâri"nin 

(Padişah yaverinin), Efendisine karşı başkaldırabiimesi, her 

ikisi için de yalnızca düşünülemeyecek bir şeydi! 

M. Kemal, "ordu müfettişliği" yetkisini aldıktan soma, 

duygularım olağanüstü sözlerle şöyle anlatmaktadır: "Talih 

bana öyle uygun koşullar hazırlamış ki.. Bakanlıktan çıkar

ken, duyduğum coşkudan dudaklarımı ısırdığımı anımsıyo-

(54) YTII403. 
(55) İstikbâl (Trabzon) 18.3.1919; kş. Damat Ferit'in Genelgesi: 8.3.1919 

(TV3491) 
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rum. Kafes açılmış, önünde geniş bir evren, kanatlarım çır

parak uçmaya haznlanan bir kuş gibiydim." (56) Ancak, o 

daha bir süre, büyük bir dirençle duygularım gizleme sana

tını kullanmak zorunda kalacaktı. Yalnızca, planlarını bilen 

Kazım (İnanç) Paşa ile ilgili değil, aynı zamanda Şakir Paşa 

ile de, yola çıkışma dek, "güveni sarsmadan" çalışmak zo

rundaydı. Şakir Paşa, ilgili bütün askerî makamları, M. Ke

mal'in müfettişliğe atanmasından, Kemal'in doğrudan doğ

ruya emrine verilen kolorduları "yönerge kopyasını" da ek

leyerek telgrafla haberli kılmıştı. Kâzım, hemen 30 Ni-

san'da iki gambotla üç motorbotun M. Kemal'in emrine ve

rilmesini, Bahriye Nezâretinden (Donanma Bakanlığı) rica 

etmişti (57). M. Kemal 6, 7 ve 13 tarihlerinde, "en az iki bi

nek otomobilinin verilmesini" ve "bırakışmayla somadan 

alman kimi kararların, jandarma genel güçleriyle askerin 

genel yerleşimini ayrıntılı olarak gösterir bir krokinin ve 

müfettişliğinin ödenekleriyle kişisel ödeneklerin ve olağan

dışı harcamaların bildirilmesi"ni (58) bakanlıktan da rica et

mekteydi. Kazım Karabekir, 8 Mayıs'ta Şâkir Paşa'dan bü

tün Anadolu'nun siyasal ve askerî koşullarım gösterir ayrın

tılı bir şifre almıştı (59). M. Kemal, daha 11 Mayıs'ta, Sivas 

vali ve kolordu kumandamndan ve Samsun mutasarrıfından 

"eşkıya çetelerinin İslâm ve Gürcü, Rum ve Ermeni olduk

larına göre sayılan ve bunların etkileri" konusunda, telgraf

la bilgi istemişti (60). 12 Mayıs'ta, Mehmet Ali, Samsun 

(56)Atay 111. 
(57) HTVD 5-6; Taa. V. 1, 5, 8 (3-5 tarihli yanıt); Gökbilgin 81. 
(58)HTVD9-11. 
(59) Ayn. yer. 66; Karabekir 26. 
(60) HTVD 61, 
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bölgesindeki Rum çetelerine karşı elverişli önlemleri Harbi

ye Nezâreti'nden rica etti (61). 10 Mayıs'ta Milne her bir 

fırkada ancak 1500 tüfek kalmasına izin verilmesi konusun

daki emrini kesin bir dille anımsatıyordu (62). 

Şimdi artık sıra, M. Kemal'in veda ziyaretlerine gel

mişti. Bunun tarihini saptama işi, kimi güçlükler doğurmak

tadır. M. Kemal'in kendisi, Cevat Paşa ile birlikte Damat 

Ferit'in evinde akşam yemeğine, (galiba) 14 Mayıs günü 

çağrılı bulunduğunu kabul etmektedir (63). (Marmara köş

künde) 8 Temmuz 1932 tarihinde verilen çay ziyafetinde de, 

bu tarihin 13 Mayıs olduğunu söylemişti (64). Bu tarih, ger

çeğe daha yakındır; çünkü Damat Ferit, 14 Mayıs'ta 

Webb'in notasından ve izmir'den gelen telgraflardan dolayı 

öyle büyük bir heyecana tutulmuştu ki, sakin bir konuşma 

yapamazdı. M.Kemal, bu buluşmada diplomasideki ustalı

ğını bir kez daha göstermiş bulunuyordu. Damat Ferit'te 

uyanan hafif bir kuşkuyu, M. Kemal, Cevat Paşa'nın da 

yardımıyla, hiç güçlük çekmeden dağıtabilmişti. Ertesi gün, 

Sultan'm katına kabul edilmesi için bir "Irâde-i Seniye" 

(Padişah isteği) alacaktı. Bu ziyaret konusunda söylenenler 

de birbirine uymamaktadır. M. Kemal, 1932'de: "Mayısın 

14. akşamı, yedi buçukta Yıldız Sarayı'na gittim," diyordu; 

ancak, 1946'da Falih Rıfkı, şu sözleri not etmişti: "Zât-ı Şa

haneyi ziyaret etmek üzere Bâb-ı âlî'den ayrıldım (65); böy

le olmakla birlikte, Mehmet Ali'nin, "...Yunanlılar izmir'e 

(61)Ayn. yer. 1049. 
(62)TİHI 179. 
(63) Atay 115; böylece keza Afet inan: Belleten 114 ve Atatürk hak. Ha

tıralar ve belgeler (1959), 35. 
(64) Şapolyo (295). 
(65) Şapolyo, 301; Atay 121. 

35 



çıkıyor," diye bağırdığı ve birçoklarının "protesto edece

ğiz!" diye karşılık verdikleri toplantıda, Nazırlarla kesin 

olarak 15 Mayıs'ta görüştüğüne göre, Yıldız Sarayı'nda ka

bul edilmesi de bu tarihe uygundur. Demek ki, 1932 tarihin

de bir yanlışlık olsa gerektir. Aslında bu tarih konusunun 

büyük bir önemi de yoktur; ama Sultan'm, "Paşa, paşa, dev

leti sen kurtarabilirsin!" (66) diye şaşkınca söylediği sözün 

önemi büyüktür. "Kafamdaki bilmeceyi de çözmeye uğraşı

yordum," diyen Mustafa Kemal, tamamıyla haklı olarak şu 

düşünceyi belirtiyor: "...İstanbul'a egemen olanların siya

setlerine karşı gelen Türkleri tepelersem, Vahdeddin'in is

teklerini yerine getirmiş olacaktım." Büyükelçi Sherrill, M. 

Kemal'in kendisine 15 Mayıs 1919'daki durumu anlatırken 

yaptığı betimlemeyi ele alıyor: "Salonun penceresinden 

düşman zırhlılarına bir bakış." "Gerçi sultan bir kez yabancı 

askerleri görmeye dayanamadığından (67) köşkten bir daha 

ayrılmayacağını söylemekle birlikte, bütün düşüncesi, kent

teki garnizon kıtalarının varlığıyla İtilaf devletlerinin gös

terdikleri büyük güç üstünlüğüyle çerçevelenmiş bulunuyor. 

Damat Ferit'in "Protesto edeceğiz!" siyasetinden başka bir 

politikanın güdülebileceğini düşünemiyordu. Bundan dolayı 

M.Kemal'in veda sırasında söylediği, "Elimden gelen hiz

mette kusur etmeyeceğime güven buyurunuz... görüşlerini 

anladım...; bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayaca

ğım" sözleri de onu memnun etmişti. 

Atatürk konusunda bütün yazılanlarda, M.Kemal'in 16 

(66) Şapolyo'nun (302) söylediği "Dikkat ve bağlılıkla çalışırsanız" ekle
mesi, M.Kemal'in kendi düşünceleridir; kesinlikle yanlış anlamış olsa gerek: Atay 
122; ZC19: "en büyük bir ilâhî iyiliğe ulaşma". 

(67) Rey 262. 
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Mayıs'ta da Cuma selâmlık törenine katıldığı konusu (68) 

hâlâ gözden kaçmış bulunmaktadır. Padişah'tan ayrılması, 

demek ki, burada olmuştu. M.Kemal İstanbul'dan, "Bandır

ma" vapuruyla saat 16'da ayrıldığından (69) selâmlık töre

niyle yola çıkış zamanı arasındaki ara, pek kısaydı. Sözde bir 

İngiliz torpidobotu'nun (Bandırma) vapurunu batıracağıyla 

ilgili dikkat çekici öykü de bu zamana denk düşmektedir 

(70). Rauf Bey'in limana giderken, "Canım, tutuklamak isti

yorlarsa, dışarı çıkmanızı neden beklesinler; burada tutukla

malarına ne engel var?" dediğini anlatmıştır (71). J.Pres-

land'ın askerî ataşe Deedes'den aktararak bildirdiği haber, 

inanılır nitelikte değildir. Bu habere göre, sözde "Kemal 

Anadolu'ya açıkça eşkıyayı ortadan kaldırmak için gitmiş 

imiş; gerçekteyse, hemen hemen umutsuzluk yüzünden kar

gaşaya doğru soysuzlaşan, gücü kesilmiş bir halkın arasında 

bayrağım yükseltmiş (72) imiş. Deedes bir an için Mustafa 

Kemal'in kader çizgisine değinmiş. Müttefiklerin Yüksek 

Komiserleri, M.Kemal'in Yunanlılarla İtalyanların istekleri

ne (hattâ İstanbul'daki Türk Hükümetine karşın) karşı koy

mak için Türkleri toparlamak için Anadolu'ya gittiğiyle ilgi

li bir bilgi almışlar ve Deedes, Cemal (!) Ferit Paşa'yı uyar-

(68) İstanbul basını: 17.5.1919; Cumhuriyet 6.7.1960.: Padişah'ın katma 
kabul buyurulan kimseler ve kimi önemli olayların kaydedildiği defterler: 12 ve 
16 Mayıs. (Haluk Y.Şehsuvaroğlu). 

(69) Alemdar 17.5. (Kemal'inresmiyle!). 
(70) Atay 124; Y.Nadi 18; N. 123; Hayat 18.5.1956 (Hüsrev Gerede). 
(71) YTIII17. ismail Hakkı Tevfık Okday'a göre (özel mektup) Bennett 

15.5.'te bundan söz etmiş. Bunu 16.5.de Yüzbaşı Neşet aracılığıyla M.Kemal'e 
bildirmiş. Güvensizlik gösteren Bennett'in, "M.Kemal'in tutuklanması gerekir," 
demek istediği açıktır. Ancak bu onun kendi düşüncesi olup, Yüksek Komiser
lik asla buna katılmamıştır. 

(72) Presland, Deedes Bey, 308. 
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mak için gece yansı ivedilikle Bâb-ı âli'ye gönderilmiş; an

cak bu haberleri bildirdiği zaman, yaşlı adam, vücudu koltu

ğa dayanmış bir halde... ona yavaşça, 'Çok geç kaldınız ek

selans! Kuş uçtu!' demiş." Bütün bunların masal olduğu 

açık! Ama bunda gerçek payı ne olabilir? Acaba bunlan De-

edes'den duymuş olan bir tanık bugün yaşıyor mu? 

Cevat Paşa'nm 15 Mayıs'ta M.Kemal'e teslim ettiği 

şifre anahtarının, onca büyük bir değeri vardı (73). Milli 

Mücadele bittikten soma, İzmir'de kabul ettiği gazetecilerin 

(74), "Paşa hazretleri, bu zaferi neyle kazandınız?" sorusu

na, "Telgraf telleriyie!" (75) yamtını verdiği söylenmekte

dir. Fevzi Paşa'nm çok ustalıkla maskelemiş olduğu yardımı 

da, onun için olağanüstü bir değeri vardı. Paşa, herhangi bir 

kuşkayu uyandırmamak için, Damat Ferit'in ricasını kabul 

ederek Cemalettin Efendi'nin başkanlığındaki "Ffeyet-i Nâ-

sıha"ya da (28 Nisan-10 Mayıs) eşlik etmişti. M.Kemal'in 

ayrıntılarıyla anlattığı vedasmı, Fevzi şöyle tamamlamıştır 

(76):" Cevat Paşa, Fevzi Paşa ile birlikte "üç ordu müfettiş

liği oluşturulması", "silâhlann elde edilmemesi", "Anado

lu'da bir ulusal yönetim oluşturulması", "Kuvay-ı Milliye 

(ulusal güçler) oluşturulması" ve "karşı saldırıya geçilmesi" 

konusunda beş maddelik bir program yaptılar. M.Kemal, bu 

beş maddeyi uygun gördü... ve büyük bir dirençle şunları 

* söyledi: "Aslında, ben de bunu gerçekleştirmek üzere Ana

dolu'ya gidiyorum. Kahraman ulusumun sinesinde hayatımı 

feda edinceye değin çalışacağım"... "Heyecanla ayağa kalk-

(73) TV 3549; N. 114; Külçe 1108. 
(74) Halide Edib, Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Mehmet Asım: İzmir'den Bur-

sa'ya(1922). 
(75) Şapolyo 349; World Politics XI 519 (Dankwart A.Rustow). 
(76) Akın 20.5.1948; Külçe 1108. 
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tık... Yurdun kurtarılması için, hep birlikte çalışacağımıza... 

yemin ettik". 

Mustafa Kemal'in, Müttefiklerin Kız Kulesi'ndeki de

netimleri için söylediği, "Ne ahmaklık! Silâhla cephane arı

yorlar. Bizse, kafamızla inancımızı götürürüz," (77) sözü, 

çekici olduğu gibi, inandırıcıdır da... 

5. Mustafa Kemal Anadolu'da 

A. Samsun 

M.Kemal'in İstanbul'dan yola çıkışı, hükümetin ve ül

keyi işgal eden devletlerin dikkatini kendisi üzerine çeken 

İzmir faciası gölgesi altında geçtiği gibi, Samsun'a varışta 

da bu gölgeden yararlanıldı; çünkü orada karargâh kurmuş 

olan İngiliz subayları, Türklerin kendilerine uygun görülen 

haksızlıktan duydukları son derece büyük heyecan karşısın

da anlayış gösterdiler. Onun Damat Ferit'e gönderdiği 22 

Mayıs tarihli rapor, bunu kanıtlamaktadır (78). Aslma bakı

lırsa, "Millî Mücadelenin açılması için" durum özellikle 

Samsun'da uygun olmaktan çok uzaktı. 9 Mart'tan beri ora

da bulunan 200 kişilik İngiliz-Hint kıtası, 17 Mayıs'ta 100 

kişilik bir güçle desteklenmişti (79). Kâzım Karabekir'in, 

Erzurum'a geçerken yolda, 17 Nisan'da Samsun'da saptadı

ğı, "Rumların kırkar ellişer kişilik çeteler halinde kasabayı 

(77) Muzaffer Küıç'rn Hâtıraları (Zafer 19.5.1960)-Büsbütün uydurma: 
Hatt-ı hümâyun (14.5.1919): Mevlânâzâde Rifat, Türk İnkılabının İçyüzü (Ha
lep). II36 (Selek 1190'dan alıntı). 

(78) Bıyıklıoglu 49 
(79) HTV 68. 
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tehdide başlamış" olmaları durumu, M.Kemal'in varışında 

da geçerliydi (80). Buna karşılık, M.Kemal'in elinde 19 Ma

yıs'ta hiçbir güç ve araç-gereç yoktu; çünkü bırakışmadan 

sonra orada bulunan zayıf Türk kıtası Pontosçulara karşı 

çevre dağlarda daha kolaylıkla savunma örgütü kurabilecek

lerini doğru olarak değerlendirdiklerinden, büyük çoğunluk

la oralara çekilmişlerdi (81). Atatürk, durumunu 1937'de 

şöyle anlatmıştı (82): "Ben, 1919 senesinde Samsun'a çıktı

ğım gün elimde hiçbir maddî güç yoktu. Yalnız büyük Türk 

ulusunun soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı doldu

ran, yüksek ve manevî bir güç vardı." Türk ulusuna olan bu 

inancım "ulusal bir sır" (83) olarak yüreğinde saklıyordu. 

13 Mayıs'ta, Teğmen J.S. Perring, Teğmen C. Hadkin-

son ile Dâhiliye Nezâreti'nden Mithat ile birlikte Bolu San

cağı içinden geçerek yaptıkları bir denetim gezisinde, "Hı

ristiyanların çok az zarara uğradıklarını...; genel güvenliğin 

iyi" olduğunu bildirirlerken; Samsun'da denetim subayı 

Yüzbaşı Şalter de, "Silâhlı çetelerin sayısının çoğaldığını; 

bütün yolların tehlikeli olduğunu ve Hıristiyanlar için geçil

mez olduklarını" haber veriyordu. Samsun'da yardım subayı 

L.H.Hurst da, "Eşkıyalığın gücünden bir şey yitirmemiş ol

duğunu (84)" aynı biçimde, telgrafla bildiriyordu. 

M.Kemal, 19 Mayıs'ta 15. ve 20. kolordulanyla emrine 

verilmiş olan vilâyetlere "Birkaç gün kalacağım" bildirmek-

(80)Karabekirl9. 
(81) Külçe 1107. ' 
(82) Cumhuriyet 1.4.1937; ASD JJ. 284; Afet İnan. Atatürk Hakkında Hâ

tıralar ve Belgeler 104; YT1356: Kandemir, 19 Mayıs günü Samsun'da; Bıyık-
hoğlu37; Coşar 244. 

(83)N.I. 12. 
(84) Webb ve Calthorpe'un 19., 20. ve 28.5. tarihli raporları. 
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le yetinerek "ülkenin güvenliği" konusunda bilgi rica etti 

(85). Bu sıralardaysa, Britanya Genel Karargâhında kuşku

lar uyanmış bulunuyordu. Milne, 19 Mayıs'ta Harbiye Ne-

zâreti'ne şu yazıyı göndertti (86): 

"Şu konuyu ekselansınıza bildirmekle onur duyarım: 9. 

Ordu'nun kurulmasından vazgeçildikten soma, 9. Ordu Ge

nel Müfettişi'nin ve onun Genelkurmay Başkanı'mn, geniş 

bir kurmaylar kuruluyla Sivas'a gönderilmelerinin nedeni 

anlaşılamamaktadır. 

Bu subayların nasıl bir görev alacaMarının, kurulması dü

şünülen örgütün nitehğinin lütfen açıklanmasını rica ederim. 

Karadeniz Ordusu Başkomutanı adına: 

Tuğgeneral Duncan 

Bu yazıda, ne düşünülen bir tutuklama, ne de görevden 

alma konusunda bir istek var. Çok daha şaşılacak konu, 

Müne'in, Cevat Paşa'mn 24 (!) tarihiyle verdiği şu yanıtla 

yetinmiş olmasıdır (87): 

"General Milne cenaplarına... Savaş sırasındaki ordu 

komuta örgütü, ülkenin her yerinde ortadan kaldırılmıştır. 

Ancak, geniş bir alana dağılmış bulunan kıtaların, Nezâret 

adına her türlü durumlarım denetlemek ve verilen emirlerin 

ne derece uygulandığım görmek için, tıpkı Konya'daki Yıl

dırım Kıtaları Müfettişliği gibi olmak üzere, 3. ve 15. kolor

dular için de, 9. Ordu Kıtaları Müfettişliği kurulmuştur. Bu 

müfettişlik, ayrıca o yöredeki silâh ve tüfek kollarıyla ka-

(85) HTVD 62. 
(86) HTVD 15, 493 (Fpreign Office dosyalarında yok!); K.înanç tarihin

de yanılıyor. 
(87) Ayn. yer'. 16. 
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maların şevkinin hızlandırılmasına ve hiçbir kargaşalığın 

ortaya çıkmamasına çalışacaktır. Bu görevlerin yapılması 

için uzunca geziler yapacak olan bu müfettişliğe, not yazıla

rında da belirtildiği gibi ne Sivas ve ne de başka bir sürekli 

yer gösterilemediğini belirtmekle onur duyarım. Basri Kâ

zım Cevat" 

Gerçekten Samsun'dan gelen ilk raporlar, dindirici nite

likteydi. Yüzbaşı Hurst, 21 Mayıs'ta şöyle yazıyordu (88): 

"Son birkaç günde genel durum daha sakindir... Kâmil (!) 

Paşa, 19 Mayıs'ta buraya geldi. Denetleme gezisi yapmak 

ve sükûnu korumak amacıyla içerlere gidecektir. 

Sancak içindeki genel durumu kendisiyle görüştüm" 

(89). M.Kemal'in Samsun'dan gönderdiği sekiz rapor var-

dn. Bunlar, gerçi kendi "kalkışma programı"mn (90) belirti

lerini gösteriyor idiyse de, "asayişsizliğin nedenlerinin sap

tanması" gibi göreve bağlılık görünüşü altında bütük bir be

ceriyle gizlenmiş, İstanbul'da da hüküm süren büyük ulusal 

coşku günlerinde dikkati çekmemiştir. 

M.Kemal, 20 Mayıs'ta Damat Ferit'e, 19 tarihli genel

gesinin Yunan askerlerinin çıkarılmasına karşı "avutucu ol

duğunu" söylediği gibi, ordunun "Yüce Padişah'a ... tam bir 

bağlılık" beslediği, yeni hükümetin "ulusun haklarını koru

yacağına inancı" olduğu güvencesini de vermiştir. Damat 

Ferit, buna 21 Mayıs'ta şu yamtı göndermiştir: "...Sağlık ve 

esenlikle Samsun'a varışınızdan doğan sevinçle, bütün işle-

(88) Calthorpe'un 28.5. tarihli raporu. Krş. Türk Kültürü VJH 35. 
(89) Sivas'ta dolaşan söylentilere göre,". ..Ermeniler mal ve mülklerini ge

ri almak için buraya gelecekti". Bu nedenle Ermeniler onunla buluşacaklar, ona 
çalışmalarında yardım edeceklerdi (!) (Armenian Affairs, New York, 1,1949/50, 
296). 

(90) Bıyıkhoğlu 50.. 
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rinizde başarılı olmanızı diliyorum... (9.1)" Aynı günde, 

"görevimin yerine getirilmesini" güçleştireceğinden ve hal

kı huzursuz edeceğinden dolayı (92), İngilizlerin 17 Ma

yıs'ta yaptıkları gibi haber vermeden asker çıkarılmasının 

ve kıtalarının ülke içine gönderilmelerinin önlenmesini, 

Harbiye Nezâretinden rica etmiştir. "Asayişsizlik" konusun

d a k i , 22 ve 24 Mayıs tarihli beş ayrıntılı rapor göndermiş

tir (93). Bunlarla jandarmanın güçlendirilmesini rica etmiş; 

Harbiye Nâzın Şevket Turgut Paşa da, 26 tarihinde bunu ya

pacağına söz vermiştir (94). Şakir Paşa, 30 Nisan'da sözde 

var olan "Şûralar" konusunda, 15. Kolordu'dan bir rapor ri

ca etmişti (95). M.Kemal, ayın 20'sinde Kâzım Karabekir'e 

bunu anımsatmış; o da 24'ünde, "Hiçbir yerde ne Şûra şu

beleri kurulmuş ve ne de emirlere ve kurallara aykın olarak 

asker toplanmıştır (96)" diye yanıt vermiştir. 

Ona aym 21'inde, "Biran önce zât-ı âlinizle buluşmak 

istiyorum; ama asayişsizlik" yüzünden Samsun Sancağında 

birkaç gün kalmak zorunluğu vardır" (97) diye yazıyordu. 

23'ünde de ondan, "gizli ve kişiye özel" şifreyle, mitingler 

düzenleyerek izmir'in işgalini protesto etmesi"ni (98) rica 

etti. Aynı günde, Ankara'daki Ali Fuat Paşa ile bağlantı kur

du (99). Aym 24'ünde, Merzifon, Vezirköprü, Amasya, La

pı) ASDIV No. II; Karabekir, Vesikalar. Basın Samsun'a vardığım aym 

21 'de bildiriyor. İkdam ayrıca, "Görevine başlamıştır" diye kaydediyor. 
(92) HTVD 68. 
(93) Ayn.yer. 1051, 69,71, 77; Bıyıklıoğlu 36,49; ASD IVNo.l2. 
(94) HTVD 78, 82. 
(95) Yayımlanmamıştır; HTVD 66'da belirtilmiştir. 
(96) Ayn.yer. 67. 
(97)N.IIINo.lO. 
(98) Karabekir 34. 
(99) N.I. 12. 
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dik, Havza gibi kimi yakınmaların belgeleri de... kendisi in

celemek ve önlemler almak için" ertesi gün Havza'ya gide

ceğini Harbiye Nezâretine bildirdi. Havza Kaymakamı Fah

ri, bunu daha önce ayın 23'ünde bildirmişti (100). M.Kemal 

Havza'da banyo kürü alacağı bahanesiyle, aym 24'ünde 

Samsun'da veda ziyaretlerini yaptı. O gün Hüseyin Rauf 

Bey de İstanbul'dan ayrılıyordu (101). 

B. Havza 

Küçük Havza kasabasının, M.Kemal'in orada başkaldı

rı bayrağını açmış olması gibi bir onuru vardır. Şu var ki, 

onun 1927 yılı Nutkunda söylemiş olduğu şu sözlerin de 

dikkate alınması gerekir (102): "İtilaf Devletlerine karşı 

düşmanca bir tavır alınmayacaktı ve Padişah ve Halife'ye 

canla başla bağlı kalmak, asıl koşul olacaktı." Gerçi Musta

fa Kemal, "havas (seçkin) demlen insanların anlayışı" olan 

bu koşulu reddediyordu; ama o yalnız devrimci değil, aym 

zamanda usta bir diplomam; düşüncelerini beceriyle sakla

masını biliyordu. En iyi dostları bile, "gezisinin nerelere 

olacağını", kimi zaman bilememekteydiler. 16 Mart 1920 

tarihindeki meydan okuyuşuna değin, İngilizlere açıktan 

açığa düşmanlık göstermekten sakındığı gibi, halkın hü

kümdarlık lehindeki duygularım dikkate alarak Büyük Mil

let Meclisi'nin 1 Kasım 1922'deki kararma kadar da Sultan 

ile bozuşmaktan kaçındı. Havza'da İngilizlerin ve onlarla 

(100) HTVD 72; Gökbilgin 85; Zübeyroğlu Mehmet Fuat, Yurdumuz Hav
za (1925) 34. 

(101) YTIII17. 
" (102)N.I8. 
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birlikte Damat Ferit'in partiyi yitirdiklerini farketmelerine 

dek oyununu sürdürdü. Sultan'a, daha sonraları sık sık yap

tığı gibi, bir bağlılık telgrafı yolladı (103) ve Damat Ferit 

Paşa'yı da, Ferit'in Patrikhaneler kanalıyla kaygı uyandırıcı 

haberler almasına karşın birçok gün aldatmayı sürdürdü. 

Sait Molla, 23 Mayıs'ta, kurucusu bulunduğu "Türki

ye'de İngiliz Muhipleri Cemiyetini" koruyup kayırmalarını 

bütün belediye başkanlarından istediği zaman (104), M.Ke

mal 26 tarihli genelgeyle "Ulusal bağımsızlığımızın ve siya

setimizin kurtarılmasının, ancak ulusun tek vücut olarak sa

vunmasıyla başarılabileceği" (105) görüşüyle "siyasal serü-

ven"lerden kaçınılmasını uyarısında bulundu. Daha ayın 

18'inde bir "Redd-i İlhak Cemiyeti"nin kurulmuş bulundu

ğu Havza'da, ulusal kalkışmanın örgütlenmesi çalışmaları, 

Mustafa Kemal'in "mitingler düzenleyerek ulusal gösteri-

ler"de bulunulması için yaptığı çağrıyla, ayın 28'inde doru

ğuna varmıştı (106). Damat Ferit, daha ayın 29'nda, kendi

sine, "örtülü ödeneğin onaylanarak ivedilikle yörelerine 

gönderilmesi" için, Dâhiliye Nezâretine emir verdiğini, ona 

telgrafla bildirmişti. Bu ödenek, 1 Haziran "Meclis-i Vüke

lâ (Bakanlar Kurulu) kararıyla" kesin olarak saptandı (107). 

Damat Ferit, 24 tarihli "Ordu Müfettişlikleri Hakkında Tali

mat Müsveddesi (Ordu Denetmenlikleri Konusunda Yöner

ge Tasarısı)" için Meclisi Vükelâca küçük değişiklikler ya

pılması isteğiyle, 29 tarihinde Harbiye Nezâretine bildiride 

(103)"İrade-iMilliye"debelirtiliyor;No.I.Krs.ZCI lOveASDI 15:11.6. 
(104) Bk. yu. Böl. I not 11. 
(105) N.I. 19, III No. 25. 
(106) N116; Zübeyroglu 37. 
(107) HTVD 88; Gökbilgin 84. 
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bulundu (108). Aynı günde, M.Kemal İngilizlerce "Bağım

sız Kürdistan" olarak planlanan bölge konusunda, Şevket 

Turgut Paşa'dan bilgi rica etti ve 30 tarihinde de, "İtilaf 

Devletlerinin Türk ulusal onuruna, yasal haklarına karşı zâ

limce saldırılarından dolayı" (109) duyulan genel heyecan 

konusunda, ona bilgi verdi. Aynı günde Bakanlar Kurulu, 

yalnızca "Yunan güçlerinin çokluğundan ötürü direnileme-

yeceği" (110) kararını veriyordu; ama bu kararda, Mustafa 

Kemal'e karşı hiçbir şey yoktu! 

Sivas Vilâyeti'ne dönen Ermeni göçmenler, "taşı yerin

den oynattılar". Bunlar izmir'e Yunanlıların çıkmasından bu 

yana kendilerini tehdit edilmiş duyumsamaktaydılar. 23 

Mayıs'ta (Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi) Sivas'ta da 

bir miting yapıldı. Ermeni Patrikliğine gönderilen bir rapor

da şöyle denilmektedir: 

"İzmir'in işgali vesilesiyle miting, "Cihat" ilam tehdi

di, Sadrâzam'ın Dörtler Meclisi'ne gönderdiği tehdit telgra

fı (111), Türkleri son derece heyecanlandırdı ve onları daha 

da denetlenemez duruma getirdi..." Calthorpe bu raporu, şu 

mektubuyla birlikte Londra'ya gönderdi: "Bireysel kimi du

rumlarda... Patrikhanenin vilâyet temsilcileri bir dereceye 

dek durumu abartadursunlar, ülkedeki işlerin bugünkü du

rumu, memnunluk verici olmaktan çok uzaktır..." (112) 

Bundan dolayı Calthorpe, Ermeni sığınmacıları korumak 

için "ilgili yöneticilere" yönerge verilmesi ricasıyla Bâb-ı 

âli'ye 24 Mayıs'ta bir nota vererek gereğinin yapılmasını 

(108) HTVD 73-75; Gökbilgin 82. 
(109) HTVD 90, 92; Gökbilgin 140. 
(İIO)TİHII 1,102. 
(111) Anlaşılan, 15.5.1919 tarihli protesto notası kastedilmektedir. 
(112) Further Corresp. II No. 69 (1.7.1919 tarihli Calthorpe'un raporu). 
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uygun görmektedir (113). Damat Ferit, "Görevlilere hemen 

telgrafla kesin emir verilerek... özel inceleme yapılıp, sonu

cunun hemen ... bildirilmesi" için Şevket Turgut Paşa'ya 31 

Mayıs'ta ricada bulunmuştur. Turgut Paşa, "Mustafa Kemal 

Paşa'ya yazalım," diye emir vermiştir. 2 Haziran'da Şevket 

Turgut'un, "Bugüne dek gelen raporlardan, 3. Kolordu mın

tıkasında gündelik haydutluklardan başka bir şey olmadığı 

bilinmekle birlikte..." (114) kaydıyla M.Kemal'e İngiliz no

tasının bir kopyası gönderilmiştir. O da, 3 Haziran'da (varışı 

aym 4'ü) (115) yanıt vermiştir: "İtilaf Devletleri, ulusumu

zun haklarına ve bağımsızlığına dokunmadıkça... Müslü

man olmayanların korku duymasına hiçbir neden yoktur... 

ancak, İzmir yöresinde görülmekte olan eylemlere karşı 

benzer eylemler yapılmasına... ulusal gösterileri engellemek 

ve durdurmak için kendimde ve hiç kimsede, güç ve takat 

göremeyeceğim..." Aym günde (3 Haziran) bütün askerî ve 

sivil makamlara bir genelge göndererek "ulusal tam bağım

sızlığın..." "asıl koşul" olduğu konusunda Paris'e gitmekte 

olan Barış Temsilciler Kurulu'na yönerge verilmesi ve bu

nun İtilaf Devletlerine bildirilmesi için gösteriler düzenlen

mesini ve Sadrâzam ile kişisel olarak Sultan'a telgraflar çe

kilmesini istedi; böylece İngilizlerle Damat Ferid'in, soru

nun içyüzü konusunda artık kuşkulan kalmamış oluyordu. 

"Aldandıklannı anladılar" (116). Bunun üzerine Milne, 6 

Haziran'da şu istekte bulundu (117): 

(113) N.118; HTVD 1052'de tam metin. 
(114) HTVD 1053; N.118. 
(115) N.119; HTVD, 95,1054 
(116) N.1.20; Külçe 109. Damat Ferit 6.6. tarihinde Paris'e hareket etti. 
(117) HTVD 494; Foreign Office'in dosyalarında yoktur (!). 
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"General Kemal Paşa ile kurmayların vilâyetlerde bulu

nuşlarının istenir birşey olmadığım ekselansınıza bildirmek

le onur duyarım. Seçkin bir generalle kurmaylar kurulunun 

ülke içinde dolaşmaları, kamuoyunu tedirgin etmektedir. 

Ben askerlik bakımından bunların çalışmalarını gereksiz 

görmekteyim. General Kemal Paşa ile yanındakilerin hemen 

(118) İstanbul'a dönmeleri için emir vermenizi dilerim. 

G.F.MTLNE 

Karadeniz Ordusu Başkomutanı" 

Calthorpe bu yazıyı 8.6.'da bir nota ile doğruladı: "Ek
selans Hâriciye Nâzın; 1- Ekselanslarınıza bildirmekle şeref 
duyanm ki, kimi kötü niyetli kişilerin huzursuzluk çıkarma
ya giriştikleri ve kanşıklığa yol açtıklan konusunda Samsun 
Sancağmdan kaygı uyandıncı haberler bana kadar geldi. 2-
M.Kemal Paşa'nın bu hareketlerde önder rolü oynadığı sap
tanmıştır. 3- Karadeniz Ordusu Başkomutanmca, M.Ke
mal'in dönmesi için Türkiye Savunma Bakanlığına yönerge 
verilmiştir. 4- İçte, özellikle ırksal ve dinsel nitelikte bir ka-
nşıklık olursa, bundan doğacak çok ürkütücü sonuçlara dik
katinizi çekmek isterim. 5- Dolayısıyla, kendilerinin yöne
timleri altındaki bölgelerde çıkacak herhangi bir kanşıklık-
tan, kişisel olarak kendilerinin sorumlu tutulacaklan konu
suyla ilgili olarak hemen sivil memurların uyanlmalanm di
lerim. 6- Sivas vilâyetindeki durum konusunda sürekli ola
rak tarafıma sık sık bilgi verilmesini de aynca istemekte
yim... (119)". 

(118) Asıl metinde alü çizilmiştir! 
(119) 11.6.1919 tarihli rapor. 
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Şevket Turgut Paşa, Milne'in notasına 8 Haziran tarihli 

şu yanıtı verdi (120): "M.Kemal Paşa'nın 9. Ordu Kıtaları 

Müfettişliğine atanmasındaki en etkili nedenlerden biri Yü

ce İngiltere Devleti temsicisinin Bâb-ı âli'ye verdiği bir no

ta olmuştur. Bu nota üzerine, Sadâzam Paşa siyasal temsil

ciyle (Ryan!) görüşmüş ve bir denetmen göndereceğini söy

lemiş; hiçbir itiraza da uğramamıştır. Özellikle o sıralarda, 

(işgalci) devletlerin karargâhlarının da silâhların toplanma

dığı ya da (kendilerine) gönderilmediği konusunda birçok 

yakınmaları vardı. Dolayısıyla bütün yakınmaların önünü 

almak ve hem de Hükümetin bırakışma gereğince sorumlu 

bulunduğu ülkede güvenlik ve denetimi sağlamış olmak için 

Heyet-i Vükelâca tartışılarak ülke üç güvenlik bölgesine ay

rılmış ve her bölgeye bir de müfettiş (denetmen) atanmıştır 

ki, M.Kemal Paşa da bunlardan biridir. 

Yani ... tarih ve ... numaralı notunuzla da (121) isteye

rek uygun gördüğünüz gibi Yakup Şevki Paşa'nın yerine 

atanmışta Ancak barışla ilgili bir örgüt olduğu için Ordu 

Komutam değil, "Ordu Müfettişi" samnı taşımaktadır. Böy

le bir denetmenin vilâyetleri dolaşmasının, kamuoyunu ra

hatsız mı edeceğinin ya da tam tersine yatıştıracağının mı 

değerlendirilmesini, ülkenin deneyimli bir askeri ve evladı 

ve özellikle bu işte sorumlu bir mesul bir nazır (bakan) ol

duğum için âcizlerine (bana) bnakılmasmı, saygılarımla yü

ce kişiliklerinden diler ve sekiz aydan beri süren bir bırakış

madan soma, artık biraz da Türklerle Müslümanları lütfen 

güveninize uygun görmenizi pek rica ederim." 

(120) HTVD 18; Bıyıklıoğlu 42. Şaşılacak derecede yürekli ve ağırbaşlı 
bir dil! 

(121) Türk Genelkurmay belgeliklerinde bulunmamıştır. 
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Şevket Turgut, (Meclis-i Vükelâ kararına uyarak) 

M.Kemal'e (122) aşağıda verdiğimiz, 8 Haziran tarihli 

telgrafı gönderdi: "Elinizin altodaki istimbotlardan (motor

lu tekne) biriyle buraya teşrifiniz rica olunur." 

Böylece, M.Kemal ile Harbiye Nezâreti arasmda, Ke

mal'in 8 Temmuz'da görevinden alınacağı zaman biten hoş 

bir saklambaç oyunu başlamaktadır. Bunu herkes yeterince 

bilmektedir. Acaba, İngiliz Dışişleri Bakanlığı bu konuda 

neler anlatmaktadır? Yüzbaşı Hurst, 12 Haziran'da Calthor-

pe'a bir rapor gönderdi; o da bu raporu, o aym 21'inde ilgili 

makama iletti: "Haziran'm l 'inci günü çevirmenim Capt. 

Şalter... ve Capt. Elliott ile birlikte Samsun'dan ayrıldım... 

Önceki akşam, Samsun Metropoliti Mgr. Germanos... Hav

za Piskoposundan kaygı verici bir haber aldığım-, bu habere 

göre Mustafa Kemal Paşa'nın şu anda oradaki örgütünü ta

mamladıktan soma epey bir Rum'u hapse atmış olduğunu 

bana bildirmektedir. Bu durum beni, Kemal Paşa'mn göre

vini kuşkuyla karşılayan Deedes'in telgrafryla birleştirdik

ten soma bir gece için Havza'da kalma kararma götürdü... 

Rum Piskoposu bana... 30 Mayıs'ta camide özel bir âyin ya

pıldığını ve bunu, Belediye önünde bir mitingin izlediğini 

anlattı (123). 

Tanıklarına göre M.Kemal, söylev vermemiş. Bu mi-

ting'de ... Fuat Efendi adında bir kimse, çok sert bir konuş

ma yapmış:... Orada hazır bulunanlar, İzmir'i kurtarmak 

(122) HTVD 19; ZC110; MArif 27. 
(123) Zübeyroğlu'na göre (s.3 8) 3.6. tarihinde, "cuma günü". Yanılıyor ol

sa gerek; çünkü o gün, cuma değildi. Mr. Getchell, Fuad'ı ihbar etmiş. Şalter (Tü
tün Rejisinde, Galata) görevden alınmasını istemiş, somadan bu karar Refet'in 
işe karışmasıyla (1922'de) geri alınmıştır. 
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için gerekirse canlarını ve mallarını vermeye hazırlanmaya 

davet edilmiş..,.Ertesi sabah (2.6.?) General M.KemaPi zi

yaret ettim. Beni dürüstlükle kabul etti. Memuriyeti hakkın

da kuşku beslediğime konusunda hiçbir belirti vermedim. 

Genel durumu ve güvenliğin yeniden sağlanması için alına

cak önlemler konusunda konuştuk. Bana, Havza'da kalması

nın olası olduğunu, birkaç zaman için hava ve suyundan ya

rarlanacağını, ama daha bir süre için Amasya'ya gitmek is

tediğini söyledi. Soma daha uzaklara gitmek istediğini ... 

ondan soma da yine Trabzon ve Erzurum bölgelerim dola

şabileceğini anlattı... Kemal'den soma Kaymakam Fahri 

Bey'i ziyaret ettim... ve hapishaneye gittim. 9 Rum... birkaç 

gündenberi tutuklanmışlardı. Fitnenin ayaklanmış olduğu 

duygusu içinde, öğleden soma saat bir buçukta Havza'dan 

ayrıldım ve üç saat soma Merzifon'a vardım. Yolda katır 

yüklü (belki 30-40 kadar) birçok kafileler dikkatimi çeke

rek askerlerle karşılaştık. Capt. Levien, durumu büyük bir 

kaygıyla karşıladı... Soma Amerikan Kurulu'na başvur

duk... Mr. Getchell, (30 yıla yakın Türkiye'de bulunan) Dr. 

White, Dr. Marten ve Mr. Pye, şu sıralarda durumun çok 

ciddi olduğunu onayladılar... Capt. Levien durumu Capt. 

Salter'e bildirmek üzere, ertesi sabah Samsun'a gitti. Aym 

3'ünde ve 4'ünde; kentteki Müslüman halkın korkunç bir 

ruh duromunda bulunduğunu ve Ìslam çetelerinin oluşturul

duğunu... Merzifon Hıristiyanlarının paniğe kapılmış olduk

larını gösteren epey bir bilgi aldık Hacı Hamdi Efendi Bas-

macıoğlu Dr. Marten'e, çok yaygın bir propagandanın... ül

kenin devletlerce parçalanması ve denetim altına alınması 

çerçevesinde yapılmasından çok... sonuna değin savaş paro

lası çerçevesinde yapıldığını söylemişti. 4 Haziran'da Sivas 
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ekiplerinden Yüzbaşı Miles, Yüzbaşı Richard (124), Teğ

men Isaacs ve değişik rütbeli yedi kişi... geldiler. 7 Hazi

ran'da Yüzbaşı Miles ve ben, Mr. Getchell ile birlikte Kay

makam Ahmet Efendi, askerî komutan Mehmet Bey, müftü 

ve kadıyla buluşmak üzere hükümet konağına gittik. Kısa 

bir konuşmaya yol açtım... Onlar gibi ülkelerinde huzur ve 

mutluluğun geri gelmesi isteğinde, ülkenin yeniden dirilişi 

için birlikte çalışmak umudunda bulunduğumuzu belirttik. 

Bu kimi görüş ve boş sözler istenen etkiyi yapmışa 

benziyordu... 8 Haziran'da, Amerikan Kurulu'na on adet 

telgraf (gecikmiş, çünkü M.Kemal Havza hattını kendi ileti

leri için sürekli olarak kullanıyordu) geldi... İzmir için pro

testo mitinginin... 9 Haziran'da yapılacağım... Rumlarla Er

menilerin de çağrıldığını duydum. Söylevler kusursuzdu. 

Bu davranışın sözlü protestoyla sınırlı olması düşüncesi ve

riliyordu... Mezrifon'da hazır bulunması bile, kendisinin ge

ri çağırılmasına yetecekti... Yunanlılara karşı kesin bir ey

lem düzenlenmiş olup, İzmir'in geri alınması olanaksız ol

duğu açıklıkla belli olur olmaz, bu eylemin de gevşeyeceği 

düşüncesindeyim. Refet Bey de son gece Kavak'tan ayrıla

rak Çakallı'ya gitmiştir (11.6). Britanya memurlarının do

kunulmazlığı masalı, ne yazık ki böylece ortadan kalkmış

tır; ancak Samsun'dan (düşman topraklan içinde olduğu gi

bi) büyük silâhlı bir müfreze askerin eyleme geçmesiyle 

mümkün olabilecektir. Bu konuda iki olasılık var: 1- Gü

venliği yeniden sağlamak için yeterli sayıda askeri karaya 

çıkarmak; 2- Burada bulunan askerleri geri çekerek ülkeyi 

kendi yazgısıyla başbaşa bırakmak. Bir üçüncü olasılık da; 

(124) Krş. HTVD 68. 
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Britanyalı memurları görevlerinde bırakmaktır ki, uygula

mada tutsak ve Müslümanların maskarası olacakları için bu, 

dayanılmaz bir şey olur." (125). 

Mustafa Kemal, Merzifon olayları konusunda 5, 10, 11 

ve 16 Haziran'da raporlar göndermişti (126). Bu raporlarda, 

Hurst'ün orada yapılan mitingi yasaklamak istediğini, ama 

somadan mitingin olaysız ve düzenli geçmesinden dolayı 

kaymakama "içtenlikle teşekkür ettiğini" de belirtmiştir. 

"Rum ve Ermeni çetesi" konusunda, 4, 5, 11 ve 12 Hazi

ran'da ayrıntılı bilgiler vermiştir (127). Şaşılacak bir şeydir 

ki, Şevket Turgut Paşa onu "Meclis-i Vükelâ'da tartışarak 

yerel güvenliğin ve suçsuz yerel Müslümanların saldırıdan 

koruyarak orduca savunma yapılması" konusunda (Rawlin-

son'a danıştıktan soma!), ama (gizli olarak) Ermenilerin sı

nın geçmelerim önlemek için yetldlendirmiştir (128). 

Burada, özellikle Kars Hükümeti'nin zorla dağıtılışın-

dan soma (12.4.1919), varlığım sürdüren "Oltu Hükümeti" 

(Müslüman Şûrasi)mn koruması söz konusuydu (128a). 

Milne'nin 6 Haziran tarihli yazısının Mustafa Kemal'in 

eline ulaşmasıyla Sultan'm kendisini "Ordu Müfettişliği" 

görevinden alması arasında, ancak kısa bir zaman geçebilir

di. Bundan dolayı, daha Havza'dayken, 12 Haziran'da, "Bu

gün artık bir üniformam yok. Size daha önce de bildirdiğim 

gibi, yalnızca bir ulus adamıyım" (129) demiştir. Husrev'in 

(125) Gerçekten de, Britanya denetim subayları aylarca sonra da incinme
den Anadolu'da dolaşmışlardı. 

(126) HTVD 64,101-103,107. 
(127) Ayn.yer. 20, 64, 65,83,103, 1054; ZC110; Gökbilgin 138. 
(128) 11.6.1919 tarihli yönerge: HTVD 82. 
(128a) Sami Önal, Milli Mücadelede Oltu (1968). 
(129) Tarih Dünyası III1002. 
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(Gerede) daha ayın 7'sinde Kazım Karabekir'e bildirmiş ol

duğu (130) Amasya gezisini, aym 13'ünde yapmıştı. 

C. Amasya 

Şevket Turgut Paşa'nn 8 Haziran'da General Milne'e 

bildirmiş olduğu üç müfettişlik bölgesinin oluşturulması 

kararı, 7 tarihli kararnameye göre 15 Haziran'da uygulama

ya kondu (131). Ancak Calthorpe'un 17 tarihli notasından 

anlaşıldığına göre (132), Milne buna izin vermekten kaçın

mıştı: "...Anadolu'nun 10 (?) bölgeye ayrılmasını... ve bir 

tek General'in yönetiminde... güvenliğin korunmasını ön

gören plan, benim onayımla karşılanmaz (133). General 

Mustafa Kemal'in Sivas bölgesindeki görevi, aslında üzücü 

sonuçlara ulaşmış bulunmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Hü-

kümeti'nin... General M.Kemal ile bütün maiyet subayları

nın geri çağrılmaları için hemen emir verilmesini istemekle 

onur duyarım". İngiltere Dışişleri Bakanlığının, bu sıralar

da M.KemaPin etkisini hâlâ ne denli küçümsediği, Calt

horpe'un 23 Haziran tarihli raporunun bir sayfa kenarı no

tundan anlaşılmaktadır (134): "M.Kemal'i hiç tanımam; 

Rauf Bey ise, elbette Malta'da, öteki İttihat ve Terakki ön

derleriyle birlikte eylemden yoksun bulunmalıdır; ancak o, 

özgürlüğünü, olasıdır ki, silâh bnakışması anlaşmasını im

za etmiş olmasına borçludur; ama bu yiğit ve zarif subayın 

(130) N.116; Zübeyroglu 42; Karabekir 60. 
(131) N.I 6; bk. yu. not 108,120; HTVD 74 No.h belgenin açıklanması. 
(132) 24.6.1919 tarihli, Curzon'arapor. 
(133) Kaldırılması ancak 16.8.1919'da: HTVD 58. 
(134) Bk. yu.not49. 
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Türk denizciliğindeki durumu Enver'in ordudaki durumu

na benzer". 

G.K.(Idston) 24 Haziran 

Şevket Turgut'tan "Çağrılma nedeninin (135) lütfen 

açıklanmasını" 11 Haziran'da rica eden M.Kemal, ondan şu 

kısa yanıtı aldı: "İstanbul'a çağrılmanız, Hükümet-i Seniye-

nin (Osmanlı Hükümeti'nin) karandır." M.Kemal, Şevket 

Turgut'un iptal ettiği telgrafın karalamasında bulunan "ger

çek nedeni" gizlice Cevat Paşa aracılığıyla öğrenmişti: İngi

liz isteği (136). Bunun üzerine Ali Fuat kanalıyla Padişah'a 

uzun bir telgraf gönderdi (137). Bu telgrafta, "Milli Mücâ-

dele"nin hedeflerini açıkladı: "... Ulus, baştan aşağı uyanık 

olup devletin ve ulusun bağımsızlığı ve yüce saltanatın ve 

halifeliğin haklarım onaylayıp doğrulamak"...Kendisine ge

lince, "Ali İhsan ve Yakup Şevki Paşa'lann sonuna uğra

mak" ve "Malta'ya gitmek ya da en daha az kötüsü, eylem

sizliğe mahkûm edilmek" istemediğim bildirdi ve en sonun

da da, "Kulluğumun sonsuz bağlılığının her zaman arttığını, 

yüce (Padişah'ın) güvenlerine sunmaya cesaret eylerim," 

diyordu. Şimdi İstanbul'da, Dâhiliye Nâzın Ali Kemal, işle

ri eline almış bulunuyordu. Ali Kemal, Meclis-i Vükelâ'mn, 

17 Haziran'da "milis oluşturulması"yla "ulusal savunmanın 

gösterilmesi"ni engellemesini ve aym 23'ünde de Mustafa 

Kemal'i görevden almasını sağlamayı başardı. Bu kararlan 

Şevket Turgut da imza etti (138). Onlan üç genelgeye ayır-

(135) bk. yu. not 122. 
(136) HTVD 20-22; N120; Atay 120 (Şifre!). 
(137) ZCI10; tarihi yok, belki 11.6'da;bk. yu. not 103. 
(138) Gökbilgin 143-149; ZC111. 
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di. M.KemaPin görevden alınmasıyla ilgili olanıysa, elbette 

(mahremane (gizli)) olarak 18, 23 ve 26 tariMerinde bütün 

vilâyetlere bildirdi (139). İkdam'm 27 tarihli sayısında, "9. 

Ordu Müfettişliği görevinden alınmış olan Kemal Paşa'dan 

Yüce Padişah Hazretlerine... çekilen bir telgrafta, Yüce Pa

dişaha karşı bağlılıklarını sunmuştur" (140) haberi çıktı. 

Gerçekte kabinenin ulusal duygularla yoğrulmuş olan üye

leri, Ali Kemal ile Şevket Turgut'u aym 26'sında istifa et

mek zorunda bıraktılar (141). 

Şevket Turgut, aym 28'inde bile, ayrıca Barış Kuru-

lu'nun işlerim kolaylaştırmak üzere hemen Dersaadet'e (İs

tanbul'a) gelmesini "arkadaşı ve dostu sıfatıyla" Mustafa 

Kemal'den rica etmişti. M.Kemal, 1927 tarihli büyük Nu-

tuk'unda Ali Kemal'in 26 tarihli veda yazısını ve Sultan'ın, 

"Saray her dakika ve kayıtsız şartsız size açıktır. Görüşlerini

zi sabırsızlıkla beMeyeceğim" diyen yamtmı ilân etmiştir. 

Ali Kemal ise, bir konuşmasmda (142), bundan böyle Pe-

yam'da (bir gazete) yazacağını ve böylece de ülkeye "hiz

metlerin en büyüğünü" yapabileceğini söylemişti. Foreign 

Office'in dosyalarında, ayrıca şu konuşmalar da yer almıştır 

(143): 1- Tuğgeneral Deedes ile birlikte Ali Kemal'i ziyaret

le ilgili tarihsiz (20 Haziran'da mı?) Mr. Ryan'ın muhtırası; 

bunda, "Geçen gün (17.6.), ülkeyi Yunan istilasma karşı sa-

(139) "L'Entente" 22., öteki basın: 23., 24., 26.6; N. 125 v.d.; Yunus Na-
di, Yeni Gün'den Cumhuriyet'e Kadar No. 113; Aydemir, Tek Adam D" 78. 

(140) Şayanı hayret olarak, sansürden geçmiş metin! 
(141) Pech 71; krş. HTVD 27: "Azlime dâir bir irâde tammıyorum (Gö

revden alınmamla ilgili Padişah kararım tammıyorum.)" (M.Kemal'den Şevket 
Turgut'a, 28.6); Türkgeldi II230. 

(142) Sabah 30.6. (29 tarihli L'Entente'a göre). 
(143) Further Corresp. II No. 62,-65: Calthorpe'un raporları: 22. ve 27.6. 
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vunmadiğından dolayı Hükümet'in siyasetini Meclis-i Vüke

lâna açıktan açığa eleştiren Cevat Paşa'nm... epey geniş ola

rak ulusal savunma hareketi olmak üzere, Karasi yönünde 

düzenlediği yeni karışıklıklardan" söz edilmektedir... Ali 

Kemal, M.Kemal'in Amasya'dan Fevzi Paşa'ya ve bütün ko

lordu komutanlarına gönderdiği bir telgrafı anlatmakta, 

onurlu telgraf memurlarından hiçbirinin bu emirlere uyma

yacaklarını umduğunu, edenler olursa, divân-ı harbe (savaş 

mahkemesi) verileceğini bildirmektedir. M.Kemal bu telgra-

fıyla Başkomutanlık yetkisini üstlendiği gibi, sivil makam

larla kesin olarak işbirliği etmektedir... Ali Kemal, Yunan 

saldırısı aralıksız olarak sürerse... kenmsinin ve dostlarının 

çok güç durumda kalacaklarını söyledi... Aşırı yurtseverlere 

karşı yumuşamaması için General Deedes ile birlikte kendi

sini inandırdım; tek bir kıvılcım yangını tutuşrurabilirdi ve 

bu Türkiye için bir felâket olurdu... Yunanlıların ilerleyişleri 

smırlanmış, bu konuda gereken girişimlerde bulunulmuştu. 

Ah Kemal, Sultan'ın barış için tek başına sorumluluk kabul 

etmekten çekindiğini, seçimleri de bu nedenle yeğlediğini 

söyledi... Ben dedim ki ... : 'Barış, yeğlemeye bağlı olma

yan, dayatılan bir barış olacaktır ve bu durum, Sultan'ın ulu

suna karşı ve tarih huzurunda savunmasını oluşturacaktır...' 

O, Sultan'm içinde bulunduğu güçlükleri bir tür "Saltanat 

Şûrası" toplayarak gidermeyi... düşündü... Kuşkusuz ki bu, 

Ferit Paşa siyasetinin bugün askerlerle sürmesini isteyenler 

arasmda kesin bir düşünce ayrılığıdır. Biz... işlerin akışını 

kendi haline bırakacak olursak... birkaç gün içinde aşırı ulus

çu bir hükümeti iktidarda görmüş oluruz... 

2- Mr. Ryan'rn 23 Haziran tarihli muhtırası: "Dün Sab-

ri Efendi (General Deedes ile bana) "Mustafa Kemal'i baş-
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kaldırıya sürüklemeden (!) geri çekmeye çalışıyoruz," dedi.. 

"Biz, Calthorpe'un pek yakın bir zamanda Bâb-ı âli'ye işgal 

sınırlarını resmen bildireceğini umduğunu söyledik. Sabri... 

hükümetin M.Kemal ile esaslı olarak uğraşacak güçte olma

dığını kabul etti.. Sonunda, Ali Kemal'in durumu başaracak 

güçte olmadığım ve dinsiz olduğu için de kötü görüşlü ol

duğunu söyleyerek onu eleştirdi. Onun yerine geçmek ister 

gibi bir hali vardı. Daha iyinin, iyinin düşmanı olduğunu 

ona anımsattım." 

Bu konuşmalar, Ali Kemal'in düşmesinin gizli neden

lerini göstermektedir: "Meclis-i Vükelâ'nın üye çoğunluğu, 

Mustafa Kemal'in geri döneceğini ummaktadn. Bu nedenle 

daha önce verilmiş olan (Paşa'nın) görevden alınması kara

rından dönülmüştür". Sultan'm emrine uymayarak eylemli 

olarak başlamış olan devrimin reddi konusunda bütün kabi

ne üyeleri (Fevzi ve Cevat Paşa'lar dışmda) birleşmişlerdi. 

Ancak "Kuva-yı Milliye" aracılığıyla yapılan direniş konu

sundaki hükümler de birbirlerinden ayrılıyordu. Şevket Tur

gut, 19 Haziran'da "barış tartışmaları"nı dikkate alarak 

"ulusal örgüf'ün, Yunanlılara karşı saldırıda bulunmaktan 

uzak tutulmasını 14. Kolordu'dan isterken, Sabri, 21 Hazi

ran'da durumun ciddiliği konusunda onun dikkatini çekiyor, 

bu konuda, "Meclis-i Vükelâ"ca pek esaslı görüşmelerin 

yapılması gerektiğim söylüyordu (144). Damat Ferit ile ona 

(Paris'te bulunduğu şuada) vekâlet eden Sabri Efendi, hiç

bir şans tanımadıkları Kuva-yı Milliye'nin savaşımım kabul 

etmemelerine karşın, savaşımda manen haklı olduğunu red-

dedemiyorlardı. Bu bağlamda, Damat Ferit'in 23 Haziran'da 

Paris'te vermiş olduğu bir notada şöyle denilmektedir: 

(144)HTVD 116,23. 
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i; ama o, bu düşüncelerden bambaşka, apaçık sonuçlar 

çıkarıyordu: 
10 Haziran'da aşağıdaki genelgeyi gönderdi (146): 

"Ulusun haklarım ve bağımsızlığım savunma amacıyla ulu
sal vicdandan doğan gösterilerden söz ederek benim de giri
şimlerde bulunmam için kimi vilâyetler ve livalarla (o dö
nemde kaza ile vilâyet arasındaki yönetim birimi; sancak) 
kazalardaki birçok Müdafaa-i Hukuk-u Milliye (Ulusal 
Hakları Savunma) ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin (İlhakın 
Reddedilmesi Dernekleri) gönderilegelen telgraflarını al
maktayım. Geçirdiğimiz şu ölüm kalım günlerinde genel 
olarak ulusça her yerdeki özlemler ve gösterilerle sağlanma
sına kararlı olarak çalışılan uılusal bağımsızlığımız uğrunda 
bütün varlığımla çalıştığımı temin ederim. Bu kutsal özlem 
uğrunda ulusla birlikte sonuna dek çalışacağım ve (bunun 
için) bütün kutsal inançlarım adına söz veririm." 21 Hazi-
ran'da Amasya'dan yazdığı ünlü "esas noktalan"yla İstan
bul'a yazdığı mektuplarda; Havza'dayken aldığı bu kararı 
"... sonuna dek bir ulus bireyi gibi çalışacağımı, ulusa karşı 
bütün kutsal inançlarım adına söz veririm (147)" diyerek 
doğrulamıştır. 

(145) Osmanlı Temsilciler Kurulu'nun notlan: Notes de ia D' elegation Öt-
tomane, (Paris 1919), s. 14. 

(146) Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi 114-51659; krş.N. III. No. 19. 
(147) N. 122, III No. 26,27; TİHIII, 1117; Gökbilgin 145 v.d. 
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Calthorpe, 8 Temmuz'da şunu bildiriyordu: (148) "Bri-

tanya'lı subay Yüzbaşı Perring'in (?) (149) 22 Haziran'da 

görüştüğü M.Kemal, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın işgali

nin, bırakışma hükünuerinin bozulması niteliğinde olmasın

dan yakınmıştır. O, Almanlardan nefret etmekte, Komite ile 

birleşmemekte, ama Müttefiklerin o davranışlarından dolayı 

acı bir düşlemkınklığına uğramış bulunmaktadır." Mustafa 

Kemal, bu ayın 26'smda Amasya'dan Erzurum'a gitti; 3 

Temmuz'da oraya vardı. Bu günlerde İngilizlerle Sultan hü

kümeti onu geri dönmeye zorlamak için büyük çabalar gös

terdiler. 

General Milne, 30 Haziran'da Harbiye Nâzın Ferit Pa-

şa'ya yazıyordu (150): "Ekselans! Size bildirmekle onur 

duyarım ki: 1- Sivas ve Konya yöresinde silâhlı çeteler 

oluşturarak Müttefiklerin çıkarlanna aykırı davranışlarda 

bulunulması konusunda ciddî eylemlerde bulunulduğu, aldı

ğım raporlardan anlaşılmaktadır. 2- Bu eylemlerin İttihat ve 

Terakki Komitesi ajanlannca yönetildiği, Osmanlı Hüküme

ti'nden ayn, bağımsız hedefleri olduğu görülmektedir. Bu 

eylemler, görülebildiği kadar, propagandayla sınırlanmış 

bulumaktadır. 3- Bu eylemlerin başlıca yüreklendiricileri 

Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa; Konya'daysa General Cemal 

Paşa'dır. Bu her iki General, Ordu Guruplan Müfettişlikleri

ne atanmışlardı. 4- General Mustafa Kemal Paşa'nın göre

vinden alınmasını 6. 6,'da Osmanlı Harbiye Nazırından rica 

etmiştim. Bu yönerge, 8 Haziran'da Osmanlı Harbiye Nâzı-

(148) Br. IV No. 446. 
(149) Ayn. yer. No .470: Terme-Ünye-Niksar-Erbaa-Amasya'ya gezisi ko

nusunda 30.7.1919 tarihli rapor. 
(150) Ayn.yer. No. 460; Calthorpe'un 3. ve 17.7.1919 tarihli raporları. 
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nnca hemen yerine getirildiyse de, bu subay emri yerine ge
tirmekten uzak kalmıştır. Bu davranışın daha da gelişmesi
nin önü alınmasının önemi nedeniyle yukarıda adı geçen 
generallerin hemen İstanbul'a çağınlmalan için Osmanlı 
Hükümeti'yle temasa geçmenizi rica eder, Ekselansınızı 
saygıyla selâmlarım. 

George E Milne..." 

Calthorpe, bu yazının bir kopyasını 2 Temmuz'da Hâri

ciye Nâzın Safa Bey'e vererek, şunlan da ekledi: "5- Ekse

lansınıza, 17 Haziran tarihli, aynı anlama gelen bir mektup

la başvurmuştum, ancak bu mektubuma bir yanıt verilmedi

ği gibi içeriği de uygulanmadı. 6- İçerden haber alman baş-

kaldın olaylarının ortaya çıkmasından doğan tehlikeler ko

nusunda öğrenilen bilgilerin ürkünçlüğü ve General Musta

fa Kemal ile Cemal Paşa'lann kayıtsız şartsız (151) ve süre

siz olarak geri çağınlmalannm ivedi zorunluğu üzerine bir 

kez daha dikkatinizi çekmek görevim gereğidir. 7- Mektu

bum alındıktan soma ne gibi bir işlem yapıldığının, bana 

hemen bildirilmesini de rica ederim. 

A. Calthorpe." 

Safa, bu mektuba 10 Temmuz'da (!) yanıt verdi (152): 

"Kemal Paşa, padişah istemiyle görevlerinden alınmıştır. 

Dolayısıyla artık kendisinin hiçbir sıfatı yoktur. Olay 

Üçüncü Askerî Bölge'nin bütün sivil ve askerî makamlan-

(151) Sabri (oldukça saf olarak!) Mustafa Kemal'in (Ali İhsan gibi) tutuk
lanmayacağına söz verip veremeyeceğini Calthorpe'dan sormuştur (bk.yu.not 
143). 

(152)Br.rVNo.460. 
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nm bilgilerine sunulmuştur... Cemal Paşa... şu sıralar, bir 

haftadan çok bir zamandan beri İstanbul'da bulunmakta

dır... İzmir'in işgalinden önce kışkırtmalar olmadığı için, 

bunların yalnızca İttihat ve Terakki yandaşlarına yüklen

mesi doğru değildir ve (bu olaylar) herşeyden önce, Helen 

kıtalarının kesinlikle özür kabul etmez istilasmdan soma, o 

yörelerde oluşturulan Rum çeteleriyle anlaşma halinde ya

pılan işitilmemiş dehşet ve zulümlerden ileri gelmiş bulun

maktadır... Müslümanların heyecanı; Ermeni Cumhuriyeti 

topraklarının Sivas'a dek genişlemesi söylentisi ve Trabzon 

Vilâyeti ilçesinde Pontos Cumhuriyeti adıyla yeni bir Yu

nan devletinin oluşturulması konusundaki söylentilerle da

ha da çoğalmıştır... Nazır Vekili.." 

Bu aralık şu olay olmuştu: Karadeniz Ordusu Haber 

Alma Kurulu'nun 25 Ağustos (153) tarihli raporuna göre 

"Küçük Cemal, 12 Haziran'da 23. Fırka'nm denetimi için 

Afyonkarahisar'a geldi... Köyleri dolaştı... Halkın, çağrıl

dıkları zaman savaşmalarını istedi. Onun ziyaretlerinden 

soma her yerde epey bir huzursuzluk yükseldi. Yaklaşık 

Temmuz ortalarında yakalanan bir telgraf, Cemal Paşa'nm 

bağımsızlık eylemlerine katılmış olduğunu ve Ankara'da bir 

kongre toplamak istediğini ortaya çıkardı.. Konya Valisi, 

Britanya denetim subaymm işe karışmasını istedi... Bu olay 

da, Cemal Paşa'nm İstanbul'a çağırılmasını gerektirmiştir 

(154)". 

(153) Webb'in 7.9.1919 tarihli raporu. 
(154) Konya İtalyanlarca işgal edilmişti. Vali Cemal amansız Kemalist düş

manıydı; krş N. I. 35, III No. 30-33. 
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M.Kemal, gezisi sırasında iki telgraf aldı (155): Birin

cisi Ali Fuat'tan (Türkgeldi) 2.7.'âa. Erzincan'a gelen şu 

telgraftı: "... Şevketmeab Efendimiz Hazretleri (Padişah), 

hakkınızda gösterdikleri ilgi ve iyicil tavır gereğince özel 

olarak aşağıdaki vasiyetlerin bildirilmesine beni görevli bu

yurmuşlardır.. Harbiye Nezâretinden iki ay süreyle hava de

ğişimi istenilerek durum açıklığa kavuşana ve barış kurula

na dek (!) seçilecek bir kent ya da kasabada dinlenmeleri, 

en uygun yol olarak anımsanmaktadır." 2. telgraf, Ferit Pa-

şa'dan Mamahatun'a bu gece gelen 30 Haziran tarihli telg

raf olup, bunda da aynı rica yinelenmektedir: "Mustafa Ke

mal bu ricaya uyarsa, düşmanlarımızın isteklerine... son ve

rilmiş olacaktır." 

Ç. Erzurum 

(Kemal Paşa,) Erzurum'a vardıktan sonra, 3 Tem-, 

muz'da "Yurdun yok edilmesine yönelik öneriler karşısın

da... ulus araşma bir birey olarak olarak karışmasının örnek 

bir yurtseverlik olduğunu," Ferit Paşa'ya bildirdi. 

Yeniden telgrafların alınıp verilmesinden soma, sonun

da 8 Temmuz'da çoktan beri beklenen bilgiyi Ali Fuat'tan 

(Türkgeldi) aldı: "Yüksek memmluklanna, gereği görüldü

ğü için son verilmiş olduğundan, hemen, gecikmeksizin 

Dersaadete (İstanbul) dönmeleri Hazret-i Padişah iradesi 

gereğidir, efendim (156)" Bunun üzerine 9 Temmuz'da isti

fasını vilâyete verdi; dilekçe ayın 10'unda İstanbul'a gönde

rildi. Aym 8.'inde ve 9'unda, bir genelgeyle bütün sivil ve 

(155) ZC113; HTVD 28; TİH Fi I, 119; Gökbilgin 151. 
(156) ZC 114 v.d.; HTVD 29, 30; TV 3596: 13.7.; basın 14; N. 117. 
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askerî yönetimlere bildirildi (157). Genelgesinde şöyle di

yordu: "...Bundan sonra kutsal amacımız için her türlü öz

veriyle çalışmak üzere ulusun sinesinde, bir savaşçı birey 

olarak bulunmakta olduğumu bütün ilgililere duyururum". 

Bahriye'den (Donanma) serbest kaldıktan soma (8 Mayıs), 

bir birey olarak 24 Mayıs'ta İstanbul'dan kaçan Rauf, şu de

meçte bulunmuştu: "... Yurt ve ulusun kurtuluş ve bağım

sızlığı, saltanat ve halifelik makamımn dokunulmazlığı sağ

lanıncaya dek, Mustafa Kemal Paşa ile çalışmaya bütün kut

sal inancımızla ahd ve misâk (yemin) ettiğimizi bildiririm." 

(158). 

Ferit Paşa, Milne'in isteği üzerine, 8 Temmuz'da şu ge

nelgeyi gönderdi (159): "Her ne ad altında olursa olsun, 

özel bir takım örgütler kurulmasına... meydan verilmemesi 

ve buna girişenler hakkında şiddetli kovuşturma yapılması, 

Meclis-i Vükelâ kararıyla duyurulur." Cevat Paşa, aynı gün 

Mustafa Sabri'ye: "Ordu... Düvel-i İtilafiye-i Muazzamaya 

(Büyük İtilâf Devletlerine) karşı hiçbir şey yapamamak ac

zinde bulunuyor, ama ülkenin çeşitli yerlerinde nedensiz 

olarak yabancı askerleri görmek, dayanılmaz bir durumsa 

da, bunun önüne siyaset olarak geçmek gerekir," (160) ve 

yine Milne'in, 8 Temmuz'da Refet'in Samsun'da Britanya 

kıtaları yerine bir Gurkha taburunun konulduğundan dolayı 

protesto ettiğini bildirmesi üzerine, Calthorpe, General De-

edes aracılığıyla Sadrâzam'dan Refet'in hemen geri çağırı

larak İstanbul'a dönmesini istediği gibi, bu vesileyle de 

(157) Y.Nadi, Yeni Gün'den...No. 122; Unat, Ta. Ves. 1325, Yeni Seril 5'de. 
(158) Gökbilgin 153. 
(159) HTVD 34, 1039; (Atman) 92. 
(160)HTVD24. 
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"M.Kemal'in geriye alınması isteğini" yineledi. Sabri, 

"Mustafa Kemal'in ordudan istifa ettiği için hükümetin 

bundan böyle onunla resmi bağlantısı olmadığını" bildirdi; 

ancak Calthorpe, "Mustafa Kemal'in yasa dışı sayıldığının, 

Doğu vilâyetlerinin bütün askerî ve sivil memurlarına bildi

rilmesini" istedi: "Bu yönerge tarafımdan görülecektir... 

Dahildeki hareketin kapsamını ya da yüksek Türk komuta

sının suç ortaklığının derecesini şimdiden kestirip değerlen-

diremem. 

General Milne ile bütün konularda sıkı temasta duraca

ğım (161)." diye yamt verdi. 

Times, aşağıdaki raporları yayımlıyordu (162): "Damat 

Ferit Paşa kabinesinin durumu, ciddî olarak tehlikededir... 

Sadık Bey... şimdi kabineyi reddeden bir bildiri yayılamıştır 

(163)..., kimi vilâyetlerde durum memnunluk verici değilse 

de, bunu bir facia gibi ele almak da pek akılcı olmasa ge

rek... Türk Ordusu... ciddî hiçbir şey yapacak durumda de

ğildir; pek az topçu gücü ve donanımı vardır. Rauf Bey'in 

(?) ulusal askerî örgütü (Batı Anadolu'da) daha da noksan

dır... Gerçi basm ve ay dm sınıf, çığlık seslerini bütün par

laklığıyla yükseltiyorlarsa da, Türk halkının davranışlarında 

umutsuzluktan çok boyun eğme belirtileri görülmektedir. -

(16.7.) Mustafa Kemal Paşa (!): ...düşmanları; Paşa'nın bazı 

eylemlerini, önemleri bakımından belki -de dostları denli 

abartmaktadırlar... Paşa Doğu vilâyetlerinde ulusal bir ordu 

oluşturuyorsa da, bırakışma hüldmüerini yürek temizliğiyle 

kabul ederek, harp araç ve gereçlerini teslim etmektedir...-

(161) Br. IV No. 448. Refet 13.7.'de görevden alındı (TV 3600). 
(162) The Times İL, 16., 17.7. (C.C. 2., 9., 11.7.) 
(163)İdrâki. 7.; Sabah3.7. 
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(19.7.) M.Kemal Paşa... Hükümetçe yasa dışı ilân edilmiş

tir... Türk Hükümeti mahfilleri ve Ermeni halkı... az çok si

nirlidir..." 

Damat Ferit Paris'ten döndükten soma, 20 Temmuz'da 

bir genelge gönderdi (164): "Paris Konferansı'nda bulundu

ğum altı haftalık yokluğum sırasında, Anadolu'nun içine 

düştüğü karışıklık ve kargaşalık, çok üzücüdür. Hepimizin 

uymakla yükümlü olduğumuz Kanun-u Esâsı (Anayasa) 

hükmüne göre, İstanbul saltanat merkezi olduğundan, yasa

ma kurulunun (meclisin)Padişahımızca açılması zorunlu

dur... Bu nedenle bir "Milli Kongre"nin hazırlıkları, Kanun-

u Esâsî'ye aykırı olup, kesinlikle bunun önüne geçilmeli

dir." Aynı günde "pek gizli" kaydıyla bir genelge (165) çı

karıldı: "Yüksek Şûra, yaratılıştan gelen seçkin özelliklerim 

takdir ettiği Türk ulusuna karşı iyiliksever düşüncelerle do

ludur. 

...Düşünen bir beyni olan bütün Müslümanlar için, 

Dersaâdet'teki tahta sahip olan Hükümet'in tarihî bir onur 

ve sevinç kaynağı olmaz... 

Türk, daha uygun durumda iş başına getirilsin,... kendi 

çalışmasının ve eyleminin gelişmesine olanak tanınsın. Bel

ki, o zaman Türk... kendi ülkesinin ve dolayısıyla dininin 

şan ve görkemini arttırmayı başaracaktır." Damat Ferit, 

Yüksek Komiser Calthorpe ve Defrance'm M.Kemal ile 

Rauf'un tutuklanmalarım istemeleri karşısında bu hülyalar

dan sıyrıldı. Bu isteğe uygun bir kabine kararım, ancak "beş 

günlük sert bir savaşım"dan soma elde etti. O, hâlâ Mustafa 

Kemal'e sempatisi olan nâznlara olduğu denli "Hürriyet ve 

(164) TV 3604:22.7.; Gökbügin 169; Br. Iv No. 472, Encl. 2. 
(165)GökbilginI 171. v.d. 
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itilaf Fırkası" başkanı Sadık'a karşı da iki yanlı bir savaşım 

yürütmek zorundaydı; Sadık 21 Temmuz'da öteki partilerle 

birlikte ona karşı bir bildiri yayımlamıştı: " 1 - Dün kurulan 

üçüncü Damat Ferit Kabinesi, Anayasa'ya aykırı bir kabine

dir. 2- (Damat Ferit) dış siyaseti ya da İmparatorluğun iç iş

lerini yönetme konusunda gereken nitelikten ve özellikler

den yoksundur. 3- Damat Ferit Paşa, ulusun kutsal haklarını 

savunmak gücünde olmadığı gibi, kesinlikle güvenilir de 

değildir." Calthorpe, 23 Temmuz'da bu kabine konusunda 

şunları bildiriyordu: "Ulusçuların, bu kabine üyelerinin ço

ğunun kişiliğinde ya çaba göstermeyen muhalifleri ya da 

ılımlı sempatizanları vardır." ve aym 27'sinde, "...Batı, Hı

ristiyan Devletleri'nin hiçbirinden bir yardım beklemeyip 

bunu sırf kendi çabalarından bekleyecekleri, bütün Türklere 

açık görünmektedir... Şu şuada seçim propagandası, ulusal 

duygulan güçlendirici kimseleri ortaya çıkaracağı için, pek 

istenmeyen bir durumdur; ama... Meclis'in burada toplan

masını yasaklamak, onun ülke içinde herhangi bir yerde 

toplanabilmesini... İstanbul Hükümetini ve Padişah'a bağlı

lığı reddeden Anadolu'da, bağımsız, belki de çok tutucu ve 

Avrupa'ya düşman bir hükümetin kurulmasını önleyemez." 

(166). 

29 Temmuz'da, Meclisi Vükelâ'ca Mustafa Kemal ve 

Rauf için kararlaştırılan tutuklama emri, Dâhiliye Nâzın 

âdil ile Harbiye Nâzın Nâzım Paşa tarafından, 29 ve 30 ta

rihlerinde çıkanlmıştır (167). Âdil, emri şu gerekçeye da-

(166) Br. Iv No. 465,467,471,472; İdrak 23.7.1919; TV 3604; İnal 2046; 
Türkgeldi II232. 

(167) HTVD 48; Karabekir 98; Cebesoy 119; Gökbilgin 170; Bıyıklıoğlu 
48, 53; Reşit Paşa'nrn Hatıraları 76 v.d.; Y.Nadi No. 122; Ta. V. Yeni Seri 17. 
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yandırmıştı: "M.Kemal Paşa ve Rauf Bey haklarında, önce

leri hükümetçe pek büyük bir güven duygusu belirtilmekte 

olduğu halde, son zamanlardaki davranışları hükümeti bu 

tür emirler vermek zorunda bırakmıştır..." 

The Orient News, "Bu, tıpkı Lenin ve Troçki'nin tutuk

lanmalarını emretmeye benzer (168)" diye alay etmişti. 

Yunanlıların İzmir'e asker çıkarmaları, silâh bırakış

masının açıkça bozulması anlamına geldiği halde, M.Kemal 

başlangıçta silâhların teslimiyle ilgili olan 20. bent hükmü

ne, hiç değilse görünüşte uymuştur. Bununla birlikte, Erzu

rum Kongresi'nin açılışında (23 Temmuz) artık kendisini 

buna bağlı görmedi; üstelik, "elviye-i selâse"deki (üç vilâ-

yet:Misâk-ı Millî metninin ikinci maddesinde belirtilen 

Kars, Ardahan ve Artvin) Kürtlerle savaşan Ermenilerce sı

nırların olası ihlâline karşı koymak için Harbiye Nezâreti 

ona gizlice yetki vermişti. Kongre, 25 Temmuz'da bundan 

soma silâhların transit olarak Ermenistan'dan geçirilmesinin 

engellenmesi kararını verdi. General Beach ile birlikte, bu 

konuyu daha 1 Haziran'da düzene koymuş olan Yarbay 

Rawlinson, bunun üzerine, silâhların Batum'a taşınmasın

dan vazgeçilmesiyle ilgili olarak Kâzım Karabekir'den bir 

telgraf almıştı. Buna göre, artık şimdiye dek olanlarla yeti

nerek "clear the line" başlangıçla Milne'e rapor vermekten 

başka yapacak bir şeyi kalmıyordu (169). Kongre Kurulu, 

ayın 24'ünde M.KemaPin "Sevgili Padişahımıza... yüce Hi

lâfet makanma ve saltanatlarına sonsuza dek bağlı olacağı" 

güvencesini vermekle, Kongre'nin Anayasa'ya aykırı oldu

ğu konusunda Damat Ferit'in savını bir karaçalına olarak 

(168) Tarik ve Vakit 2.8.1919. 
(169) Rawlinszon 184, 226; Karabekir 88. 
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reddetmek zorunda olduğunu belirttikten soma, Kâzım Ka-

rabekir, 1 Ağustos'ta Harbiye Nâzın Nâzım Paşa'ya, 

"M.Kemal Paşa ve Rauf Bey'in eylem ve davranışlannda 

yurdun ve ulusun amaç ve çıkarlarına ve yürürlükte olan ya

salara karşı sayılabilecek hiçbir davranışı olmadığını gördü

ğünü" (170) bildirdi. Şimdi Milne'nin tepesi atmıştı. 2 

Ağustos'ta Nâzım Paşa'ya öfkeli bir tezkere (not) gönderdi 

(171): Batum'a, bundan soma silâh gönderilmesinin engel

lenmesinin, "uzun güçlük çıkarma silsilelerinin ve hilelerin 

sona erdirilmesi amacı"nı taşıdığını, "silâhların Dersaadet'e 

gönderilmesi" emrine uyulmazsa "bırakışma hüMmlerinin 

uygulanmasını sağlayacak başka yöntemlere başvurmak zo

runda kalacağım" (24. bend) bildirdi. 

Milne, altı "Ermeni" vilâyetinin işgal edilemeyeceğini, 

hiç kuşkusuz çoktan beri bilmekteydi; ama Damat Ferit, 

Mustafa Kemal ve Rauf'un yurtseverce eylemlerini "yanke

sicilik" olarak nitelemek yakışıksızlığım göstermiş (Nâzım 

Paşa'ya 3 Ağustos tarihli notu) ve Calthorpe'a 5 Ağustos'ta 

İstanbul'dan aynlışında "Komite'ye karşı eyleme geçmek 

konusunu desteklemekten tamamıyla memnun olacağız," 

diyerek "Tutuklu kişilerin Malta'ya sürülmesini" (172) rica 

etmişti. 

Mr. Hohler'e, 4 Ağustos'ta, "Mustafa Kemal ve ortakla

rının (!) Anadolu'da yarattıklan durumdan çok telâşlanmış 

olduğunu" söyleyen Padişah,-bu generalin aym 9'unda ordu

dan "atılması"na, unvan (fahr-i yâver-i hazret-i şehriyârî (Pa

dişah yaverliği)), rütbe ve nişanlarından yoksun kılınmasıyla 

(170) N. III No. 39; Karabekir 85,99; TİHII1,225; Bıyıklıoğlu 53 not 75. 
(171) HTVD 49 (Foreign Office dosyalarında yok mu?) 
(172) Ayn.yer. 46; Br. IV No. 475. 
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ilgili bir irade imzaladı (173). Âdil, bir genelgesinde, "Teşki-

lât-ı milliye (ulusal örgüt) adı altmda toplanan güçlerin... da

ğıtılmasında... gecikilmesinden ülkece ne denli büyük zarar

lar doğacağı, General Milne'in ifadesiyle doğrulanmakta" 

olduğunu açıklıyor, buna karşı eylemde bulunanların, "her 

kim olursa olsun, hemen yakalanarak... tutukluklamp hızla 

Dersaadete getirilmeleri gereklidir," diyordu (174). Ancak 

bu aralık, İngiliz Karargâhında kararların birden değiştiği 

görüldü; buna belki de Rawlinson'un, 6 Ağustos'ta M.Ke

mal ile Karabekir'le vedalaşması sırasında ulusal eylemin 

üzerinde yarattığı olağanüstü izlenimden soma 11 Ağus-

tos'ta İngiltere Savunma Bakanlığı'na ve 14 Ağustos'ta şah

sen İstanbul'da Milne'e verdiği bilgi yol açmıştı (175). 11 ta

rihindeki durumla ilgili olan raporsa şöyledir: "...edindiğim 

son hüküm, böyle bir kalkışmanın büyük umut ve basanlara 

sahip olduğu merkezindedir. ve Ermeniler, aslında başla-

nndan büyük bir işe girişmiş olduktan gibi, hükümet edebi

lecek bir yetenek de gösterememişlerdir...". "Erzurum Kon-

feransı'mn yayımladığı bildirinin bir özetini" de raporuna 

eklemiştir. Curzon, ayın 18'inde "Sultan'ın esenliğim güve

ne alması, ama "İttihat ve Terakki Koımtesi"nin iktidara gel

mesini ve komiteyi destekleyenlerin de eylemlerini önleye

cek zor kullanmaması konusunda Webb'e yönerge verdi 

(176). Webb, Anadolu'nun tamamıyla boşaltılmasının, Milli 

Müdafaa Partisi'nin asıl varlık nedenini ortadan kaldnarak 

zayıflatacağını (?) anlatmıştı (177). 

(173) Br. IV No. 474; TV 3621; bk.yu.böl. V not 7. 
(174) 10.8. tarihli basın; Cebesoy 140; TİHII2, 52. 
(175) Karabekir 105; Rawlinson231v.dd.;WarO. to ForeignO: 4.9.1919. 
(176) Br. IV No. 489. 
(177) Ayn.yer. No. 486; bk. yu. böl. IV not 120. 
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Kendisini 29 ve 30 Ağustos'ta huzurlarına kabul etmiş 

olan Feldmareşal Wilson'un, Curzon'dan daha çok Rawlin-

son'un raporunun etkisinde kalmış olduğu kabul edilebilir. 

Atina'da işgüder (maslahatgüzar) olan Mr. Russell'in 31 ta

rihli raporu da belirtilmelidir: "... Yunanlının kişilikleri çe

kici değildir; oysa ki, Lord Cenaplarının da pek iyi bildikle

ri gibi, Türk özyapısı, İngilizlerin çoğunun duygularını bü

yük ölçüde okşamaktadn (178)". Yalmz, Damat Ferit ulusal 

eylemi hafife almakta ısrar ediyordu: "M.Kemal Paşa'nm 

eylemi, hiçbir askerî nitelik taşımamaktadır ve ulusun iste

ğine dayanmamaktadır... alevleri sömüş bir saman ateşinden 

başka birşey değildir..." (179). 

D. Sivas 

Sivas Milli Kongresi (Erzurum Kongresi gibi) yine 

Sultan'a bağlılık beyanında bulundu (5 Eylül) (180): "... 

ümmet-i Muhammedi (Müslümanları) kan ağlatan Heyet-i 

Vükelâ'mn ulusal isteme dayanmadığını... göz önünde bu

lunduran bu zavallı ulus, Meclis-i Umumi'nin Kanun-u Esâ-

sîmizdeki kesin açıklığa karşın hâlâ toplanamadığım göre

rek yurdun yıkılmasına engel olacak son önlemleri almak 

için Umumi Kongre"sini yaptı... Bağlılık ve kulluğun belir

tilmesini dinsel ve ulusal bir görev sayarak kurban bayramı

nın... mutlu geçmesini... diler..." Sultan, 20 Eylül'de teşek

kür etti ve yayımladığı bir bildiriyle "bir an önce... seçimle-

(178) Rawlinson251; Br. IV No. 500. 
(179) Peyam 5.9.1919 (Le Temps'a göre); E.Z. Karal, Türk inkılabının Ma

hiyeti ve Önemi (Tarih Semineri Dergisi, istanbul 1937), 1 135. 
(180) îrâde-i Milliye 14.9.; Y.Nadi No. 139, Samsun'da 85; Maurice Per-

not, La Question turque (1923), 312. 
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rin yapılacağına" söz vermekle birlikte "ülkenin düzen ve 
güvenliğini bozacak davranışlardan kaçınma" ricasında bu
lundu; çünkü, "Devletimizin birlik ve bütünlüğünü... sağla
yacak bir barış" elde edileceğim umuyordu (181). Sultan, 
bu bildirisinde ne demek istediğini, 18 Eylül'de Robert Ray-
naud'ya, huzuruna kabul ettiği sırada daha açık olarak şöyle 
anlattı (182): "... Yunanlıların İzmir'de yerleşmeleri... uy
ruklarımızın büyük kin ve öfkesini kışkırttı. İhtilalcilerin; 
kullandıkları araçlarla, dâvamızın kutsallığını lekelememe
leri gerekir... 

Uyruklarımızı söz dinler durumda tutmak, hem onların 
hem de bizim bağımsızlığımızı... korumak istiyoruz". Padi
şahın bu sözlerle Kongre'nin 12 Eylül'de almış olduğu "ha
berleşmenin kesilmesi" kararım (çünkü Telgraf Başmüdürü 
Refik Halit, "sevgili Padişahımıza" gönderilen telgrafları 
alıkoymuştu) anıştırmış olduğu açıktı (183). Telgrafhanele
rin işgalleri, kuşkusuz bir devrim eylemiydi. The Times, bu 
vesileyle şu haberi veriyordu (184): "Bir Anadolu Cumhuri
yeti... Başkaldrranlann Önderi: M.Kemal...; Sultama değiş
tirilmesinin, başlıca amaçlarından biri olduğu, insanların 
toplu olarak bulunduğu kimi yerlerde ileri sürülmektedir." 
"Renin" gazetesi, bunu şu aşağıdaki sözlerle yinelemektey
di: "M.Kemal Paşa, Anadolu'da bir ulusal eylem oluşturma
ya çalışıyor. Bu ne çocukça bir düşlemdir! Bütün dünyanın 
gücüne karşı... savaştan ezilmiş olan zavallı Anadolu'nun 
gücüyle... kafa tutmasının ne hükmü olabilir? Anadolu'da 
ne kalmıştır, ne vardır ki direniş eylemi yapılabilsin?" 

(181) Tarîk 21.9.; TV 3651; N. HI No. 98; HTVD221. 
(182) Journal des D'ebats 22.9.; Peyam 24.9.1919. 
(183)N.I. 101 v.dd. 
(184) The Times 22.9., 2.10. (C.C. 18., 27.9); Renin 11.10.; E.Z.Karal 136. 
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3. Damat Ferit Kabinesinin dramatik sonu. 11 Ey-

lül'den beri İstanbul'da Yüksek Komiser olarak bulunan 

Amiral de Robeck, şu raporları vermektedir (185): "Sadrâ

zam... şu sıralarda kendisine karşı bir başkaldırı olduğunu, 

pek az hükümet gücünün ona karşı hareketine izin vermeye

ceğini ve onu durdurmak için tarafımızdan bir harekete ge

çilmeyeceğini söylemektedir... -M.Kemal'in etkisi giderek 

yayılıyor... D. Ferit dedi ki, Eslrişehir'e bir kerede iki bin ki

şi gönderilmesi gerekecektir, (not: Milne'nin yanıtı: Vilâ-

yetlerdeki Türk ordusunun hemen hemen tamamı ulusçu

dur... 2000 kişi... ya ulusçulara katılacak, ya da iç savaş ya

pacak.) Kendisine bırakışma süresince hiçbir yanı tutmaya

cağımızı anlattım... öyle sanıyorum ki, konu açık: Sadrâzam 

istifa edecektir..." (Curzon'un notu: Damat Ferit'e şans tanı

mıyoruz, ama onu elden geldiğince yüreklendirmeliyiz.) -

Hohler: Damat Ferit bize karşı büyük bir dürüstlük ve dost

lukla davrandı; bu günlerde kendi ülkesi için elinden geleni 

yaptı... Halk savaştan tamamıyla yorgundur, ama M.Kemal, 

çetesiyle... Kongreler yapmakta... birbiri ardısıra kentlerin 

yönetirnini eline almaktadır. 

Ferit son dakikaya dek... bir güç göndermek için çok 

istekliydi; onun bu isteğini önledik. Sonuçta, gerçekten 

M.KemaPe yardım etmiş olduk... -lan Smith: Her iki yan

dan da saldırıya uğradık... Ulusçular, biz İngilizlerin kendi

lerini silâh gücüyle yere sermek için ortaya çıkmayacağımı

zı çok iyi biliyorlar... İzmir, halkın İngiltere'ye olan güveni

ni sarstı; çünkü buna, açık davranışlarıyla İngilizlerin ken

dileri yol açtılar. Damat Ferit, kendi ülkesi için Mustafa Ke-

(185) 23., 30.9,3., 6., 8., 10.10. (Br. IV No. 521,529,533,534,538,543). 
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mal kadar çalışmıştı; ama ülke tümüyle hiç böyle düşünme
mektedir; onun, Müttefiklerin bütün istelderini kabule ha
zır, zayıf bir kimse olduğu görüşünde bulunuyor, özellikle 
İngiltere tarafından tutulan, İngiltere ne söylerse onu yapan 
biri olarak görüyor... Ferit, Milli Hareketin gerçek ağırlığın
dan habersizdir. Kendi hesabına, Sultan'ı yanlış yönlendir
miştir (186)... 

- Ferit Paşa, İngiltere'ye ve Fransa'ya gitmeyi istemek
tedir. (Curzon: Türkiye ile hesaplaşılmcaya değin, ne Pa
ris'e ne de Londra'ya hiçbir itirazımız yok)- Hükümet deği
şikliği... bu ülkenin politik durumunda tam bir değişiklik 
ifade eder... Ferit Paşa'mn durumu, kendisinin sandığmdan 
çok daha umutsuzdur. Benim kendisine, Fransız meslekta
şım ve General Milne ile damşmadan soma, M.Kemal Paşa 
ile doğrudan doğruya ilişkiye geçmesinin daha doğru olaca
ğı konusunda yaptığım anıştırmayı coşkuyla kavradı. Bir
denbire ülke içinde düşüncesini belirtti. Tasarısı, bizim dü
şündüğümüzden çok daha büyüktü. Ancak olaylar öyle hız
la değişti ki, güç gösterisinde bulunmak düşüncesine geri 
döndü; Eskişehir'e gönderilecek 2000 kişilik güç, Ulusçula
rı frenleyecek ve sonunda İstanbul'un tehlikeye düşmesini 
önleyecekti (!). Ferit Paşa'mn umutlan, ne yazık ki, çok 
yükseklerde dolaşıyordu. Onun asker gönderme önersini 
destekleyemezdik... (29 EylüPde kendisine haber verildi)... 
Ferit Paşa hükümetine son ölüm vuruşu vurulmuştu... Ulus
çular, eylemlerini Konya'ya değin uzatmışlardı. Onların en 
büyük düşmanı olan Vali (Cemal Bey), 24 Eylül'de oradan 
kaçmak zorunda kaldı." 

(186) Simavi II257: "Mehmet VI. ... eniştesinin elinde bir alet-i şer (kö
tülük aracı) oldu." - Türkgeldi II244: "Padişah tarafından okunabilecek gazete 
Sabah gazetesi, bir dereceye kadar îkdam gazetesidir." 
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Yeni Ali Rıza Paşa Kabinesi, Sivas Kongresi kararla

rıyla düşündeş görünmeye ne denli çabalarsa çabalasın, iç 

ve dış politikada düşünce ayrılıkları bulunduğu, çok geçme

den ortaya çıktı. 

Salih Paşa ile Amasya'da yapılan görüşmeden de anla

şılacağı gibi, Mustafa Kemal Paşa bu kabineye boyun eğ

meyi kabul edemezdi. Bu kabine de, Damat Ferit gibi, İtilaf 

Devletlerinden herhangi biriyle savaşa girişmenin olanak

sızlığına inançlı bulunuyordu: "Pek açıktır ki, İtilaf Devlet

lerinden herhangi birine karşı bugün silâh gücüyle bir başa

rı elde edilmesi düşünülemez; bu gibi davranışların... devle

ti her bakımdan yeni bir takım zorluklara sokacağından kuş

ku duyulamaz (187)." 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nm dosyaları, Sivas'ta 

Mustafa Kemal Paşa'ya karşı İngiliz politikasımn gelişme

sini ve evrelerini gösterme bakımından çok ilgi çekicidir. 

Damat Ferit Paşa'nm "Türkiye'nin İngiltere'ye, ama yalnız 

İngiltere'ye bağlı olması için 8 Eylül'de yinelediği öneriye 

karşı, kendisine "yalnızca bu öneriyi geri almasını salık ver

dim," diyen Webb, Türk halkının, Müttefiklerden acımasız

ca ve adaletsizce davranış gördüğü inancıyla başbaşa bıra

kılmaması gerektiğf'ne (188) inanmış bulunuyordu. Burada 

söz konusu, yalnızca bu kanıya kesin olarak aykırı banş ko

şullan değil, aynı zamanda Ulusçuların karşısma bir Britan

ya kıtasının çıkanlamayağma göre, dolayısıyla onlan başka 

yollardan zarara sokmamaktı. Basra Körfezinde Britanya si

yasal temsilci vekili Yüzbaşı Edward Noel'in çalışması, işte 

(187) Cemal Paşa'mn 1.11.1919 tarihli telgrafı (Bıyıklıoglu 32,45). 
(188) Br. Iv No. 506-507; bk. yu. böl. I not. 13, 82. 
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bu bağlamdadır (189). Bu kişinin, 21 Temmuz'da ziyaret et

tiği Hohler şunları yazmaktadır: "Noel buraya Bağdat'tan 

geldi; sevimli bir insan, ama aşın mı aşın: Kürt havarisi... 

korkanm ki, altmdan bir Kürt Albayı Lawrence çıkacak... 

Türklere karşı entrikalara girmeyi düşünmüyoruz." Noel, 

Malatya'daki başarısızlığı yüzünden Kahire'den Haleb'e 

dönme emri aldı. Mr. Ryan'm 19 Kasım tarihli muhtırasın

da şöyle deniyor: "Noel, Kurdistan durumunu öğrenmek 

üzere isteklere... özerklikle ilgili konulan için gönderilmişti. 

Ne yazık ki, Malatya'da Galip Bey'e rastladı... Diyarba

kır'ın Türk komutanı... Bedirhânîleri ve Noel'i tutuklama 

enirini vermişti. Noel protesto etti (Osmanlı Hükümet'inden 

tavsiyesi vardı). Sivas'ta Ulusçulan ezmek isteyen Damat 

Ferit ile bir Kurdistan yaratmak isteyen Hain Albiyon (İn

giltere) arasında bir anlaşmanın bulunduğunu anladılar. Bu 

saçmaydı." 

Acaba öyle miymiş? Bu konuda, Sèvres Sözleşme-

si'nin 62-64'üncü bentleriyle, D.Ferit'in, 1920'de Kürtleri 

Mustafa Kemal aleyhine kullanmak için yaptığı öneri (ki 

bunda "Mustafa Kemal'den nefret ediyorsunuz... o halde 

birlikte Kürtleri Mustafa Kemal aleyhine kullanalım (190)" 

deniyordu) karşılaştınlsm... 

İkinci bir olay, Eskişehir yöresi komutanı Kaymakam 

Atıf'm 7 Eylül'de tutuklanmasıdır (191). Milne, Türk Ulusal 

gücünün askerleriyle bir çarpışma olasılığından çekindiği 

için, ayın 17'sinde İngiltere Savunma Bakanlığı 'na sormuş-

(189) N. I 83, 94 v. dd., 216, III No. 56 v. dd.; Br. IV No. 451,464, 523, 
616; Ryan 140. 

(190) Br. XIII No. 103. 109. 
(191) N. 1121; Cebesoy 185; Br. IV No. 513, 542, 567. 
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tu: "Her ne denli ulusal devinim açıktan açığa Müttefiklere 

karşı yapılmamaktaysa da, gizliden gizliye Müttefikler aley

hine çalışıldığına eminim... Haşmetli Kral Hükümeti'nin, 

Anadolu demiryolunun üstündeki vilâyetlerde ilân edilen ha

rekâta katılmamı isteyip istemediğinizi bilmek isterim: Türk 

sivil yönetimini destekleyeyim mi, yoksa desteklemeyeyim 

mi? Eskişehir ve Karahisar'da iki Hint taburu var... Gerekirse 

güç kullanarak hat boyundaki sivil yönetimi destekleyip des

teklemeyeceğim konusunda bir karar verilmesini istiyorum... 

Durum hızla gelişebileceği için, bu konuda ivedi yanıt veril

mesini rica ederim." Amiral de Robeck, ingiltere Dışişleri 

Bakanlığı'na bu yazımn bir kopyasmı, şunları da ekleyerek 

gönderdi: "Şu üç hedefi bağdaştırmak pek güçtür: 1- (Sulta

nın) yasal hükümetini desteklemek, 2- Bnakışma koşulları

nın sıkı sıkıya uygulanmasını sürdürmek, 3- Ulusçuların git

tikçe artmakta olan kin ve öfkeleri karşısmda yansız kalarak 

edilgin davranmak..." Dikkat çekicidir ki, dosyalarda yalnız 

Curzon'un, 26 Ekim (!) tarihli şu yönergesi vardır: "War Of

fice; Hat boyundaki sivil yönetimin desteklenmesi için güç 

kullamlmamasınm ve bütün müfrezelerin (bunların burada 

tutalması Ulusçulara açıktan açığa düşmanlığa girişme teh

likesi yaratıyorsa) geri çekilmesinin, General Milne'e bildi

rilmesini istemektedir." Bu aralık, M.Kemal 25 EylüPde Es

kişehir'de General Solly-Flood'a, Amiral de Robeck'e veril

mesini kendisi rica ederek şunları yazmıştı: "7 Ağustos ve 

11 Eylül 1335'te (1919) toplanan Erzurum... ve Sivas Kong

relerinin ilânlarında, ulus, yasal amaçlarım dünyaya bildir

meyi istemektedir; ... kimi kötü niyetliler, ulusal vicdandan 

fışkıran eylemi, Müslüman olmayan kimselere yönelik gibi 

göstermeye çalışmaktadırlar. 
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18 Eylül 1335'te genelge niteliğindeki resmî bildiriler

de, Padişah'm uyruklannm tümünün aynı haklara sahip bu

lunduklar, bütün vilâyetlerle bağımsız livalara bildirilmiş

ti... Dolayısıyla ülkemizde dinginliğin sürmekte olduğunun 

bir olumlu emir olduğunu belirtir ve doğrularım. ... Heyet-i 

Temsiliye adına... Mustafa Kemal." 

Merzifon'un 20 EylüPde, Samsun'un da 25 Eylül-4 

Ekim'de boşaltılmaları, İngiltere'nin yansızlık politikasına 

hazırlık olarak görülebilir (192). Bu eğilim, Ali Rıza Paşa 

Hükümeti'nin yönetimi ele almasıyla doğal olarak güçlen

mişti. General Harbord'un kurmay başkanı General Mc 

Coy, Mr. Hohler'e, "Kuruluna iyi davranan Mustafa Ke

mal'in, kendisinde çok iyi bir izlenim bıraktığını", söyle

mişti. Hohler, "M. öyle ki, Mustafa Kemal ile konuşmalara 

girişmeye tamamıyla hazırlanmış bulunduklarını" anlatmış

tı. 10 Ekim'de Sultan Ahmet Camisi'nde "İzmir şehitleri" 

için, hiçbir engele uğramadan yapılan büyük gösteriler gibi 

ulusal bir eyleme karşı davramşlar ortaya yeni bir durumun 

çıktığının kamtıydı (193). Re Robeck, 18 Kasım'da (194), 

"...İzmir'in Yunanlılarca işgalinin, Türk yurtseverliğini bel

ki de "Umumi Harb"in (I. Dünya Savaşı) uyandırabilece

ğinden şiddetli olarak kışkırtabileceğini ve bu yurtseverli

ğin, Mustafa Kemal barış koşullarına direnilmesi kararını 

verirse, onun, Müttefiklere büyük sıkıntılar verecek bir güç 

(192) N. III No. 153; ASD IV 99; Coşar 245; Br. IV No. 533: "a sign of 
weakness": "bir zayıflık belirtisi". 

(193) Br. İV No. 549; US H 850: "the dignified and able chiefs of the Tur
kish National movement at Sivas and Erzurum" (Sivas ve Erzurum Türk Milli 
Hareketinin değerli ve işini bilen başlan): 11.10.1919 tarihli basm; GökbilginlI 
54. 

(194) Br. IV No. 598,616. 

78 



olarak ortaya çıkmasına yol açacağını" anlatıyor. 4 Aralık'ta 

da, "... bununla birlikte ulusal eylemin genel eğilimini ve 

varmak istediği hedefi ne denli kuşkuyla karşılarsam karşı

layayım, Yüksek Komiserliğin Türkiye'nin siyasetine karış

mama konusundaki politikasına karşı hesaplı bir harekette 

bulunmamak için kendimi dikkatle frenlemekteydim," di

yordu. Ancak bu kaçınma; kendisini tehlikede duyan Sul-

tan'ın kendisini korumaya, doğal olarak, engel olmadı. 

Webb, 8 Ekim'de: "Milli Parti'nin Padişah'ın tahttan indiril

mesi konusunda vereceği karan önlemek için bir girişimde 

bulunmanın olanaklı görülmediğini" bildirmektedir. 

Hohler'in bir muhtırasında (4 Kasım) şöyle deniyordu: 

"... şimdiki Sultan" ...de Robeck'in 29 Eylül'deki, "sağlık 

ve esenliğinin güvence altma alınması" sözüne karşın, "Yıl-

dız'da kaygılı bir titreyiş içinde oturmaktadır (195)". 

Bununla birlikte, Londra'da Venizelos'un siyasetçe 

desteklenmesi sürdürüldüğü sürece, Mustafa Kemal ile 

Milne aralarında ancak bir tür mütarekenin söz konusu 

olabileceğini her iki taraf da doğal görmekteydi. Milne, 20 

Ekim'de şunu bildiriyordu (196): "Ulusalcı eylemi, Türki

ye kamuoyunu güçlendirdi ve bu eylemi destekleyenler, 

Türkiye'de iktidan eline geçirdiler; bugün daha da çoğunu 

yapacaklardır...; önderleri silâhlı direniş düşüncesine yö

nelmektedirler...; bunlar ateşle oynuyorlar. Bundan dolayı 

asker gücüne gerek duyulabilecek bir duruma karşı seyirci 

kalmak uygundur." Ertesi gün de, Cemal Paşa'ya şöyle ya

zıyordu (197): "General Ali Fuat'ın, Ankara-Bilecik do-

(195) Ayn.yer. No. 538, 578; bk. yu. böl. I not 27. 
(196)Br.IV998. 
(197) HTVD 1065,1068. 
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lavlarında ulusçu çeteler için yeni üyeler topladığı, Refet 

(!) Bey'in de Konya ve Beyşehir yöresinde aynı amaçla 

bunları kayıda geçirerek silahlandırdığı konusunda bilgi 

edinmiş bulunuyoruz. Gerek düzenli ordu ve gerekse si

lâhlı çeteler için üye toplatılmasının, bırakışma hükümleri

ne aykırı olduğu ve vilâyetlerde huzursuzluğa yol açabile

ceği hesap edildiği için, bu işe bir son vermek üzere bu 

kimselere emir verilmesini rica etmek zorundayım." Cevat 

Paşa, bu yazıya, 21 Ekim'de, "Sessizlik ve güvenin yalnız 

Yunan işgalinin kaldırılmasıyla yeniden kurulabileceği" 

haklı yanıtını verdi. Bunun üzerine Milne, 3 Kasım'da, 

"Türk kıtalarının Milne hattının 3 kilometre gerisine çekil

mesini" emretti (198). Bu emrin zorla yaptırılabilmesi 

için, Milne'in emrine, o zamanlar elinde bulunan güçten 

çok daha büyük güçler verilmesi gerekliydi. Milne şunu 

da bilmekteydi: Zayıf kıtaları Anadolu demiryolunun ko

runması için günden güne daha da yetersiz kalıyordu. An

cak bu durum, Paris'te olduğu gibi İstanbul'da da anlaşıl

mak istenmiyordu. Sir Eyre Crowe ile de Robeck, bu kıta

ların kaldırılması aleyhinde bulundular: "... Hat boyundan 

çekilmek (Milliyetçilerce) zafer olarak değerlendirilebile

ceği gibi... barış koşullarının onlarca kabulüne karşı mu

halefetlerini de artıracaktır... 

Mustafa Kemal eyleminin bastırılması, kuşkusuz, iste

ğe son derece uygundur; ama bunun için çok büyük güce 

gereksinme vardır." (Ama, İngiltere'nin yeniden savaşa gir

mek gibi bir isteği asla yokta!) (199). 

(198) Bk. yu. böl. IVI not. 115. 
(199) Br. rVNo. 610, 624, 638: 29.11., 11. ve 26.12.1919 tarihli yazılar. 
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E.. Ankara 

Curzon, yeğeni Rawlinson'a, "Mustafa Kemal'i yeni
den görüp Kemalistlerin nasıl barış koşullan (olanaksız gö
rülmüş olan Misak-ı Millî koşullanndan başka) kabule hazır 
olduklanm, elden geldiğince kesin olarak anlamaya çaba 
göstermesi için" yönerge verirken ne düşünmüş olabilir? 
(200) Mustafa Kemal'in çoktan beri Sivas'ta bulunduğu bi
lindiğine göre, yeğeni bunu Erzurum'da nasıl araştıracaktı? 
26 Aralık 1919'da yeniden Erzurum'a vardığmda, Mustafa 
Kemal'in "ulusal devrim hükümetinin baş karargâhını An
kara'da kurduğunu" haber aldı. Kâzım Karabekir Anka
ra'dan bu konuyu sordu ve 8 Ocak 1920'de şu yanıtı aldı: 
"Ravvlinson, hükümet yetkililerinden, Heyet-i Temsiliye'yle 
(Temsilciler Kurulu) görüşme konusunda yönerge almış 
yetkili bir kimseyse, bir an önce Ankara'ya gelmesi yararlı 
görülmektedir." İki hafta soma bunu şu yönerge izledi: "İn
gilizler... Rauf Bey'i tutuklarlarsa karşılık olarak Anado
lu'da da İngiliz subayları tutuklanacaktır. Dolayısıyla... 
Rawlinson'u kaçırmamak için şimdiden önlemler alınması
nı rica ederim (201)". Gerçi Ravvlinson sürekli olarak şifreli 
telgraflarla Milne ile ilişkide bulunduğu ve kendisine resmî 
bir haber verilmediği halde, yakında kanşıklığm bir kanlık-
lık çıkacağını duyumsamakta hiç güçlük çekmemişti...; 
Türk makamlannm onayıyla, 2 Mart'ta (grubundan beş ki
şiyi)... kıyıya gönderdi...; yanm saatlik bir sürede... her an 
geleceğini tahmin ettiği İstanbul'dan dolaylı bir işaret ortaya 
çıkar çıkmaz, hemen aynhnak üzere... her türlü hazırlıklan-

(200) Rawlinson 251,282 vd. 
(201) Karabekir 415,417,449. 
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E.. Ankara 

Curzon, yeğeni Rawlinson'a, "Mustafa Kemal'i yeni

den görüp Kemalistlerin nasıl barış koşullan (olanaksız gö

rülmüş olan Misak-ı Millî koşullarından başka) kabule hazır 

olduklannı, elden geldiğince kesin olarak anlamaya çaba 

göstermesi için" yönerge verirken ne düşünmüş olabilir? 

(200) Mustafa Kemal'in çoktan beri Sivas'ta bulunduğu bi

lindiğine göre, yeğeni bunu Erzurum'da nasıl araştıracaktı? 

26 Aralık 1919'da yeniden Erzurum'a vardığında, Mustafa 

Kemal'in "ulusal devrim hükümetinin baş karargâhını An

kara'da kurduğunu" haber aldı. Kâzım Karabekir Anka

ra'dan bu konuyu sordu ve 8 Ocak 1920'de şu yanıtı aldı: 

"Rawlinson, hükümet yetkililerinden, Heyet-i Temsiliye'yle 

(Temsilciler Kurulu) görüşme konusunda yönerge almış 

yetkili bir kimseyse, bir an önce Ankara'ya gelmesi yararlı 

görülmektedir." İki hafta soma bunu şu yönerge izledi: "İn

gilizler... Rauf Bey'i tutuklarlarsa karşılık olarak Anado

lu'da da İngiliz subayları tutuklanacaktır. Dolayısıyla... 

Rawlinson'u kaçırmamak için şimdiden önlemler alınması

nı rica ederim (201)". Gerçi Ravvlinson sürekli olarak şifreli 

telgraflarla Milne ile ilişkide bulunduğu ve kendisine resmî 

bir haber verilmediği halde, yakında kanşıklığm bir kanlık-

lık çıkacağını duyumsamakta hiç güçlük çekmemişti...; 

Türk makamlannm onayıyla, 2 Mart'ta (grubundan beş ki

şiyi)... kıyıya gönderdi...; yanm saatlik bir sürede... her an 

geleceğini talimin ettiği İstanbul'dan dolaylı bir işaret ortaya 

çıkar çıkmaz, hemen aynlmak üzere... her türlü hazırlıklan-

(200) Rawlirıson 251,282 vd. 
(201) Karabekir 415, 417,449. 
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m kendisi yaptı; ancak o bir haber bekleyedursun, 16 

Mart'ta tutuklandı (202). Acaba onu ve Konya'daki Yüzbaşı 

CampbeH'i, olayların telâşı içinde unutmuşlar mıydı? 

Curzon, 1919 Mayısında "Üç Büyükler"ce gafil avlan

mışken, bu kez 1920 Martında, düşünüp taşındıktan soma 

İstanbul'un "güvencesini sağlamak üzere işgali" ve millet

vekillerinin meclisten alınarak tutuklanması gibi, İngiltere 

demokrasi tarihinde eşi görülmemiş, pek kötü sonuçlar ve

recek bir karar aldı. M.KemaPin, olağanüstü örgütleme ye

teneği sayesinde Erzurum ve Sivas Kongrelerinde açık anla

tımım ve 16 Mayıs 1919'dan beri büyük bir güç olarak bü

yümüş olan "ulusalcılık" düşüncesinin Londra'da küçük gö

rüldüğü besbellidir. Ezici seçim zaferinden ve İstanbul'da 

12 Ocak'ta son Osmanlı meclisinin açılışından soma, ya 

Mustafa Kemal ile bir uzlaşma yolu aranması ya da onunla 

açık bir savaşa girişilmesi gibi iki şıktan birinin yeğlenmesi 

gerekiyordu; ancak ne yazık ki ikinci şıkta karar kılındı. 

Commander Sir Harry Luke de, 25 Aralık 1919 tarihli 

raporda şöyle yazıyordu (203): "Türkiye'yi ağır bir barışı 

kabule zorlamak istersek... dövüşmek zorunda kalacağız." 

4 Ocak 1920 tarihli ünlü muhtırasında da önemli görüşler 

vardır (204): "Kemal'in Anadolu'daki ulusçu partisi, kırıl

ması olanaksız sert bir cevizdir; ama İstanbul'da Sultan ile 

bir ulusal parti olursa... bu daha da kaygı verici bir sorun 

olacaktir." Şubat tarihli Londra Konferansındaki sözler, da

ha anlaşılmaz bir durumdadır. Cambon, 14: "Sultan Anado

lu'ya gidecek olursa ulusal partinin basma geçecektir; ulu-

(202) Rawlinson 286 v.d., 359. 
(203) Br. IV No. 647. 
(204)Ayn.No. 646 s. 999. 
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sal ordunun da başına geçecek ve sonsuz karışıklıklara yol 

açacaktır." -Curzon, 28: "Mustafa Kemal'in son günlerde 

Erzurum vilâyetine atandığını haber aldım". -Cambon, 3 

Mart: "İlk aşama, ulusal önderlerin tutuklanmasıdtr. Türk

ler, bütün Doğulular gibi, kendilerine yumuşak davranılırsa, 

küstahlaşnlar. Dolayısıyla Sultan'a bu adamları tutuklaması 

söylenmeli; buna gücü yetmezse, o zaman bunu biz kendi

miz yapmalıyız." -Lloyd George, 5 Mart: "Devinimsiz kal

mamız, bütün dünyayı düşlemkırıklığma uğratacaktır... 

Mustafa Kemal, sıradan bir haydut ya da eşkıya reisi değil

dir (!), ama kendisine sempati gösterdiği, Türk Hükümetin

ce doğrulanan bir vali bulunmaktadır: Erzurum Valisi." 

İstanbul ulusçularına karşı zor kullanarak M.Kemal'in 

barış koşullarını kabule zorlanabileceği sanısının, Lond

ra'da gerçekten bulunduğuna inanmak güçtür. Hiç olmazsa 

İstanbul'da olsun "güvenliği sağlamak" istendiğiyse apa

çıktır (205). Webb, 17 Ocak'ta verdiği bir raporda, "Def-

rance'm, Anadolu'da müttefik subaylarına misillemeye ya

pılabileceği gerekçesiyle, Cemal ve Cevad'm tutuklanma

larına karşı olduğunu" bildiriyordu. Bu yüzden, üç mütte

fik komiser, ayın yirmisinde, "ortak bir nota"yla her iki 

Nâzır'm istifalarını istemekle yetinmişlerdi. De Robeck, 6 

Şubat'ta (Maraş olayından ve Gelibolu'da bir mühimmat 

yığmağının çapulundan soma), "İç işlerine karışmama si

yasetini bnakmayı, aşın ulusçulara düşman gözüyle bak

mayı ve karşı olanlara, kabul edilir banş koşullanmn Müt

tefiklere karşı kesinlikle boyun eğmenin ve onlarla işbirli

ğinin bir ödülü olarak ileri sürülmesini (!)" salık verdi. 

(205) Br. VII47, 300,362,411; Lloyd George 1286 v. dd. . 
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Curzon, "Britanya Hükümeti 'nin, kıtalannı çizilen sınırla

rın dışındaki bölgelerden çekerek İstanbul'da toplamak ni

yetinde olduğunu, ayın 25'inde De Robeck'e bildirdi. De 

Robeck ise, ayın 29'unda şöyle yazmaktaydı: "Yüksek 

Müttefik Komiserleri, Hükümet'in denetimi dışında olan 

ulusçu örgütçe alaya almıyorlar... Ben ulusçu aşırıların 

haklarından gelmek için Padişah'm çevresinde ılımlı bir 

blok oluşturulmasını hedef tutan bir siyaset güdülmesin! 

öneriyorum... Yüksek Müttefik Komiserleri, bu blok siya

setinin, yumuşak bir barış olmazsa boşa çıkacağı üzerinde 

ısrarla durmuştur." Lloyd George 3 Mart'ta, "Türkler ancak 

karşı konulamaz güçler aracılığıyla akıl yoluna sokulabilir

ler" demekteydi. Ayın 4'ünde, de Robeck ile Defrance, 

"Müttefikler barışı zorla kabul ettireceklerse... durumlarım 

tek olanaklı olan yerde, yani İstanbul'da güçlendirerek di

renişçilere üstün gelip onları zayıflatmak zorunda oldukla

rı" konusunda düşün birliğine varmışlardır. Lord Derby de, 

"İstanbul'da alınması önerilen önlemlerin, Fransa Hüküme-

ti'ni huzursuz ettiğini, gerçi birleşik bir eyleme hazırlan

makla birlikte Türkiye'nin geri kalan bölgelerinde baştan 

başa çıkacak sonuçlarından da korktuklarını... kapsamını 

hiç kimsenin bilemediği, sonunu önceden düşünemedikleri 

bir savaş olasılığını dehşetle gördüklerf'ni, ayın 5'inde bil

diriyordu. Curzon, "Kentin sivil yönetimini, De Robeck ile 

Defrance'm üstlenilmesini, ulusçu önderlerin tutuklanıp 

Türk meclisinin kapatılmasını... salık veren benzer telgraf

lar gönderdiğini", ayın 10'unda Konferans'a bildirdiği za

man, Scialoja: 

"Mustafa Kemal'in, Anadolu'nun bir yerinde toplanan 
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ve çok daha tehlikeli durumlar yaratan resmi örgütünün, çe

kirdek olarak da olsa varlığına rastlanabilir! (206)" demişti. 

Buna göre, sonuçlan açıkça görülebilecek olmasına 

karşın, 16 Mart'ta zora başvurmakla Müttefiklerin "baş

kentte herhangi bir ciddî başkaldın eylemi tehlikesi olmaya

cağı" düşüncesi doğru çıkmışsa da, böylece, M.KemaPin 

ekmeğine de yağ sürülmüş oluyordu. Calthorpe'un basma, 

15 Mayıs'ta İzmir'de geldiği gibi, bu kez de Milne, uğursuz 

etkilerini kuşkusuz sezmiş olduğu askerî işgal gibi nankör 

bir görevle karşı karşıya bulunuyordu. Halide Edip (Adı-

var), "İstanbul'da şiddet eylemine başvurmakla, ulusal dire

nişin saygınlığım büyük oranda arttırdığından dolayı (M.'e) 

teşekkür için her türlü nedenimiz vardır," diye yazmakta 

haklıydı. Padişah ise, çok zavallıca bir rol oynuyordu. Rauf 

Bey, tutuklanmasmdan bir iki saat önce, bir Parlamento ku

rulu eşliğinde kendisini ziyaret ettiğinde, "Misâk-ı Millf'yi 

(28 Ocak) anıştırarak, "Ulusun sizden istediği, Meclis kara-

n olmadan herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamamak

tadır. Yoksa, geleceği çok karanlık görüyoruz," dediği ve ri

cada bulunduğu zaman, Padişah ayağa kalkarak "Rauf Bey, 

bir ulus var, koyun sürüsü. Buna bir çoban gerek; o da be

nim" demişti (207). 

Müttefikler, 16 Mart'ta (1920) İstanbul işini sona erdir

dikten soma, Mustafa Kemal'e karşı eyleme geçmekte du-

raksadılar. Mareşal Wilson, 3 Mart'ta, "Bu smokinli kimse-

(206) Br. IV No. 662,663 not 4,681, VII No. 27,45 App. 2,55, VIII No. 
2, XIII No. 10,11,20.: N. 1260 v.d.; Ili No. 239,240; Bıyıklıoglu 56 n. 83. (Ak
baş!). 

(207) Robert W. Graves, Storm Centres (1933), 329; (Adıvar), Ordeal 64; 
499; Luke II 71 v.d.; Söylemezoğlu III 327; TV 3800; Gaillard 145, 156; Pech 
116; Churchill 375; N.1298 v.d. 
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lerin (yani, Meclisi Âli'nin (Yüce Meclis)üyelerinin) dü

şünce ve davranışlarrnm bilgisizce, ürkek, farfara ve verim

siz" olduğunu söyleyerek (Meclis üyelerim) alaya almakta

dır. Genel Kurmay'm 15 Mart tarihli bir bilgirgesinde, Tür

kiye'deki durum şöyle anlatılmaktadır: "Siyasal güç ulusçu

ların eline geçmiştir... Ulusun tümü savaştan kesin olarak 

bıkmıştır; ancak halk... topraklarının parçalanarak Rumlar 

ve Ermenilere teslim edilmesini önlemek üzere amansız bir 

biçimde savaşa hazır bulunmaktadırlar... Direniş, işgal edi

len bölgede çekilen acılarla oranlı olarak artmaktadır... 

Türkler olağanüstü dövüşçüdürler... 

Zaman Mustafa Kemal'in lehinedir. Ağır bir sözleşme 

sunmanın olası sonuçlan: a) onaydan... kaçınma; b) Mec-

lis'in Anadolu'ya kaçmasıyla, orada yeni bir hükümetin ku

rulması..." (208). 

Fevzi Paşa, 27 Nisan'da Büyük Millet Meclisine katılır

ken şöyle demişti (209): "... içtenlikle diyordum ki, korku

tarak bir şey yapamazsınız. Bizi tatmin ederseniz, bize ya

şama hakkı verirseniz, biz her şeyi yapmaya hazınz... Bir ri

camız, ters etki yaparak hergün kabineye nota bombardıma

nına yol açtı." Gerçekten, yalnız 17 Şubat'tan 31 Mart'a de

ğin Bâb-ı âli'ye beş nota verildi; ama bu notalar Foreign Of-

fice'in dosyalarının XIII. cildinde eksik olarak vardır. 

Londra Konferans'ı'nda Berthelot, 17 Şubat'ta, "Fransa'nın, 

Türk Hükümeti'nin ulusçuların savaşımlanm durdurmak 

zorunda kalacağı düşüncesinde olduğunu" açıklamıştır. 19 

tarihinde de Robeck, "Hükümet'in, sırf ulusçu eylemin iç

güdüsel bir refleksi gibi düşünülebileceği" üzerinde dur-

(208) CaüVell JJ 229; Br. XIII No. 23. 
(209) ZC191. 
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muş, "Mime hattına uyulmasını" yeniden istemiştir. Safâ 

Bey, "Hükümet'in şimdi dahi ulusçu eylemden tamamıyla 

farklı bulunduğu (210)" yanıtını vermişti. Kara Vâsıf, 3 

Mart'ta, "Kuvâ-yı Milliye'nin... cephesinin üç kilometre ge

riye alınması konusunda onbeş gün önce itilaf temsilcilerin

ce verilen notaya, Hükümet red yanıtı vermişti. Dün sert bir 

nota verilmiş olmasından dolayı, Hükümet(in) bugün... isti

fa etmiş" olduğunu bildiriyordu (211). Ali Rıza Paşa'mn is

tifasından soma, aym güçlüklerle karşı karşıya kalan Salih 

Hulusi Paşa da, Ryan tarafından 16 Mart'ta verilen notaya 

(212), aym gün şu yanıtı veriyordu: "Müttefik güçlerin bol 

olduğu ve bir karışıklığın önlenebileceği istanbul'da, böyle 

bir karışıklık olmadığı gibi beklenemez de.. Anadolu ey

lemleri; Yunan işgaliyle, bu işgalin sonucu olan dehşet ve 

nefretten kaynaklanmıştır. Bu eylemlerin daha da genişle

mesi, Büyük Ermenistan ve Pontos Yunan Devleti yaratıl

ması niyetinin söylenti olarak dolaşmasından ileri gelmiş

tir..." Fevzi Paşa, 17 Mart'ta General Shuttlevvorth'a, Şehza-

debaşı'nda insan boğazlanması olayını, gönderdiği bir notla 

protesto etmiştir (213). 

Bundan soma Yüksek Komiserler, iki notayla (birincisi 

26 ve ikincisi 31 Mart'ta) "Kuvâ-yı Milliye eylemlerinin 

resmen red ve mahkûm edilmesi"ni istemişlerdir. Salih Pa

şa, buna 29 Mart'ta, bu eylemlerin "yasal hakların savun

ması" olduğu yanıtını vermiş olup, De Robeck bu yanıttan, 

Mustafa Kemal'in red ve mahkûm edilmesi değil, tam tersi-

(210) Br. VII No. H, VJH No. 6. 
(211) N. İÜ No. 424; Pech 114. 
(212) Br. XJII No. 24,27 (tam metni basılmamıştrr); Pech 118; Ziemke 482. 
(213) HTVD 499. 
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ne onaylandığı anlamını çıkarmıştır. 1 Nisan'da da, "uzun 

bir nota"yla "kuvâ-yı işgaliye"ce (işgal güçleri) yapılan hu

kuka aykırı işlemler protesto edilmiştir (214). 

Artık Damat Ferit Paşa'nın dönemi gelip çatmıştı. Me-

bûsân Meclisi Başkanvekili Hüseyin Kâzım Bey'in, "Ferit 

Paşa'mn Sadarete getirilmesinin ülke ve saltanat için dahi 

felâket olacağf'nı belirtmesi üzerine, Hünkâr (Padişah) öf

keyle, "Ben istersem Rum Patriğini de, Ermeni Patriğim de 

getiririm, Hahambaşıyı da getiririm," demiş (215). Damat 

Ferit, "İngilizlerin ısrarcı olduklarını ve bunun karşısında 

Hâriciye Nâzın sıfatıyla fetva ilân etmeyi kabul ettiğim ve 

bu konuda güvence verdiğim" ileri sürmüştür. Foreign Offi

ce dosyalarında bu savı destekleyebilecek hiçbir şey yoktur. 

"Fetva'nın yabancı ısran değil, kin ve ahmaklıktan doğduğu 

bilinmektedir (216)" diyen Ahmed Reşit (Rey), büyük ola

sılıkla, haklıdır. Damat Ferit, bir İngiliz subayının (!) hazır 

bulunduğu toplantıda, Sadrâzam olarak atanmasıyla ilgili 5 

Nisan tarihli hatt-ı hümâyununu okuttuktan soma, "yalancı 

ulusçuluk davasıyla kişisel tukulanna yurt ve ulusu feda 

edenlere karşı", 11 tarihli bir muhtıra çıkardı. "Haydutların 

... nass-ı kerîm (Kur'ân hükümleri) gereğince öldürülmele

rinin gerektiği"yle ilgili Şeyhülislam Dürrîzâde Abdullah'ın 

aynı zamanda çıkan fetvası, kuşkusuz tehlikeli bir silâhtı; 

çünkü, dindar halkın "Halife-i İslam'a karşı bağlılık" gös

termesi, pek doğal bir göreviydi; Mehmet Rıfat'ın karşı fet

vasında bildirdiği gibi, "Halife-i Müslimîn'i (İslamların ha

lifesini) kurtarma ve Memâlik-i Osmaniye'yi (Osmanlı ül-

(214) Br. XIII No. 36,42; inal 2124; Gaillard 165; Pech 120. 
(215) Türkgeldi U 260; inal 2053. 
(216) Rey 284; İnal 2056. 
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kesini düşmandan temizlemek" de aynı öyle bir görevdi. Bir 
yanda, hanedanının gücü tükenmiş görünen, sallantıda bir 
hükümdarın hiç ilgisiz sempatizanları; bunların karşısında 
da M-Kemal'in, genel olarak maneviyatı çok yüksek olan 
yandaşları bulunduğuna göre, bu dinsel çatışmada kesin so
nuçtan kuşku duyulamazdı (217). 

De Robeck'in 7 Nisan'da "Britanya işbirliği konusunda 
hiçbir umut olmadığı"m bildirmesinin, Sultan'm verdiği 
"paşa" rütbesiyle Balıkesir valiliğine yükseltilen Çerkeş 
Anzavur'un 16 tarihinde ağır bir yenilgiye uğramasının, 18 
tarihli kararnameyle kurulan "Kuvâ-yı lnzibâtiye"nin (hal
kın ağzında: Hilâfet Ordusu) Sapanca çevresinde 14 Hazi-
ran'da öldürücü bir dayak yemesinin ve hemen bunu izleye
rek İzmit'te İngilizlerce silâhlarının ellerinden alınmasının 
ve hepsinden de ağın olmak üzere, İngilizlerle bütün dostça 
işbirliği düşlerine ansızın son veren Paris'te 11 Mayıs'ta be
lirlenmiş banş koşullarını öğrenmesinin, Damat Ferit için 
acı dolu sürprizler dizisi oluşturduğu açıktır. İngilizler; 
ulusçu güçlerle çarpışma durumunda olarak..., banş koşul
larının hemen hemen birleştiğim düşündükleri bütün Türk
lere karşı yeni bir savaşm sürdürülüp sürdürülememesi ko
nusuyla, birdenbire karşı karşıya geldiler. Damat Ferit, 
"Anadolu'da ulusal eylemi bastırmak üzere, 7 binden 50 bi
ne dek silâhli güç oluşturulması önerisini ileri sürmüştü. 
General Milne, "Böyle bir gücün oluşturulmasmdan önce 
Hükümet'in banş anlaşmasını imza etmesi" gerektiğim bil
dirmiş, Curzon da bu görüşü paylaşmıştı (218). 

(217) İnal 2051; Siavi ü 265 v. dd.; Br. IV No. 509,578, Xni No. 50; Ka-
rabekir 638; Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele II82 v. dd. 

(218) Br. XHI No. 48,54, 81-85; TİH ü 2,79, VI42,75,79 v.d.; HTVD 
1178; Bıyıklıoğlu 58 n. 88; London Gazette 7.1.1921, Suppl. 165. 
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Kendi aralarında hâlâ birçok anlaşmazlık bulunan üç 

İtilaf Devleti Yüksek Komiserleri'nin gözleri önünde, 22 

Mayıs'ta, Sultan Ahmet Meydam'nda barış koşullan aleyhi

ne etkili bir miting düzenlendi; "papalaşmış" olan Sultan 

ise, "Kuvâ-yı lnzibâtiye"nin 16 savaşçısma 5. rütbeden Me

cidiye nisam vermesi, bir savaş mahkemesinin 11 Mayıs'ta 

verdiği idam hükmünü ayın 24'ünde onaylaması ve 22 Tem

muz'da barış diktasına imzalanmasını onaylayarak (219) 

saygınlığını ve onurunu hiçe indirdi. Bu sırada, "Yüksek 

Şûra" tarafından "görevlendirilmiş" olan Yunan Ordusu, za

ferden zafere koşuyordu (8 Temmuz'da Bursa, 25'inde Edir

ne). "Ankara'ya bir kol gönderilmesi" için Paraskevopo-

ulos'un önerisiniyse, Milne, bu planın Yunan kıtalarını 

Anadolu'nun içinde tehlikeye düşürebileceği ve bu yüzden 

onlan tehlikeden kurtarmak için (!) İngiliz yardımına gerek 

göstereceği "askerî nedenler"iyle reddetti. 

Damat Ferit'in "M.Kemal'e karşı Kürtlerin kullanılma

sı" önerisini de İnglitere Krallık Hükümeti, teşekkür etmek

le birlikte, kabul etmedi. Ferit, de Robeck'i 16 Temmuz'da 

ziyaret ettiği sırada, "Anlaşmanın son derece ağn olduğunu, 

bununla birlikte genel felâketi önlemek için "imza edilmesi 

gerektiğini, bunun kendisi gibi akılcı insanlarca anlaşılmış 

bulunduğunu kabul ediyordu; ama ne çâre ki, ülke sorum

suz çılgınlarla dopdoluymuş. Yunanlılar Ankara'ya, hattâ 

Sivas'a gönderilecek olurlarsa, bu ilerleyiş bir askerî gezinti 

(!) niteliğinde kalacak, Erzurum'a yaklaşılmcaya değin hiç

bir sıkıntıya uğramhnayacaktı (!)." 4 Ağustos tarihli "Ana

dolu başkaldınsı" aleyhine bir başka muhtıradan soma, Da-

(219) Br. XIII No. 64; TV 3852,3911; Basın: 24.5. ve 24.7.; Milli Nevsal 
1181;Gaillard205;İnal2062;TİHII2,394;N.n 103; Anatolical 143. 
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mat Ferit geçici olarak çöktü. "Tam düşüş herhangi bir za

manda olabilirdi... Her yandan düşmanlarla çevrilmiştir.. 

(220)" 

Sevres Sözleşmesinin imzası (10 Ağustos), Milne'e İs

tanbul'daki konumunu bir başkasına bırakmak için başvuru

da bulunma fırsatını verdi (19 Ağustos). Kendisine nasıl 

nankör ve umutsuz bir görev yüklenmiş olduğunu çoktan 

anlamıştı. Mustafa Kemal'in şiddetli bir adam (hotspur) ol

madığı, emrindeki başıbozuk alayının bağlantıdan yoksun 

bir güç olduğu, Müttefiklerin talihsiz Ermenistan dışında 

başka her konuda anlaşmayı zorla kabul ettirebilecek güçle

ri bulunduğu... Yunanlıların dâvalarından emin oldukları 

(The Times: 22.5.1920) konularında ingiltere'de hâlâ da 

yaygın bulunan düşüncelerin tersine, Milne, ingiltere'nin 

Venizelos'un düşlemsever düşümcelerinin uygulanması için 

kendisini ortaya atacak yeterli gücü bulunmadığını ve bu 

konuda istekli de olmadığını pek iyi bilmekteydi. Milne, 

Mustafa Kemal için, bir zamanlar Alfred Rawlinson'un ki

tabının ikinci bölümünün önsözünde yazdığı gibi, "silâh ve 

mühimmatlarının toplanmasını bırakışma koşullarına uygun 

olarak düzenlenmesi konusundaki yetkin yapıtı, Yunanlıla

ra İzmir'e asker çıkarmaları ve şimdiki ünlü Mustafa Ke

mal'in vilâyetlerde Sultan'm etkisini sürdürebilmek için 

sahneye çıkması üzerine anlamını yitirdiği" düşüncesinde 

olabilir. Ancak bu çifte olaydan beri, durumun İngiltere 

aleyhine olarak sürekli kötüleşmiş olması, aslında onun su

çu değildir. 

(220) Br. XÜI No. 99,101-103,109,121; HTVD 1178; TV 3921; Bıyık-' 
lıoğtu 62.- D.Ferit 3.7.'de Ankara'da idama mahkûm olundu: Millet Yolu (Bur
sa), 5.7. 
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O elinden gelen herşeyi yapmış ve bundan dolayı (Lord 

sanıyla) feldmareşalliğe yükseltilmeye hak kazanmıştır. Ar

dılı olan Korgeneral Sir Charles Harington, 26 EylüPde ata

narak 8 Kasım'da İstanbul'a gelmiş, tamamıyla değişmiş bir 

durumla karşılaşmıştı. O zaman Mareşal Wilson'un kendisi

ne somadan ne derecede iyi bir tavsiyede bulunduğunu pek. 

iyi anlamıştır: "Türklerle dost oluncaya dek, hiçbir zaman 

yararlı bir iş yapmış olmayacağız (221)." 

6. Ankara ve İstanbul Hükümetleri 

Arasında İngilizlerin Artan Kararsızlığı 

Mustafa Kemal'in "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-

kümeti"ni kurduğunu bildiren, kendi eliyle imzaladığı 30 

Nisan 1920 tarihli mektubu İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na 

vardığı zaman (222), bu konu pek ciddiye alınmış değildi. 

Son Osmanlı Meclisi Mebusam'nın kısa zaman önce (11 

Nisan) kapatılmış ve ortadan kaldırılmış olmasının ifade et

tiği anlam, Sevres Antlaşması'mn imzasından soma ayırdı-

na varıldı; çünkü anayasanın 7. maddesine göre, gerekli 

olan "Barışla... ilgili... anlaşmaların imzasında Meclis-i 

Umumînin (Meclis'in) onayı..." alınamamıştı. Dikkat çeki

cidir ki, Müttefikler Sultan'ın Hükümetini "geçici bir onaya 

yanaştırmak" için aylarca çalıştı (223). îlkin üç Yüksek Ko-

miser'e Sultan ile "resmî niteliği varmış gibi" "özel" (i) 

(221) Br. XXIII No. 167; The Times 5.11. (C. C. 3.); Rawlinson 109; Ha-
rington 87. 

(222) Br. XXIII No. 58; D. E. Webster, The Turkey of Atatürk (1936), 86; 
Echo de I'îslam (Paris) No. 10, 10, 7. 1920; Gaillard 172; Y. Nadi No. 52; Hâ-
kimiyet-i Milliye 9. 5.; İzmir'e Doğru 19. 5. 

(223) Bk. aşağ. böl. VIII 3. 
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ilişkiler kurulması için yetki verilmişti. 21 Ağustos 1920'de, 

Sultan bu ilk bağlantı fırsatmdan "derdim yanmak" için De 

Robeck ile görüşmek konusunda yararlandı. Ona bu fırsa

tın, "daha mutlu bir gelecek için hayırlı fal olduğunu umdu

ran parlak bir etken olduğunu (!)" söyledi. Bununla "Büyük 

Britanya ile dostluğu" kastetmiş olduğu apaçıktı. Bu dostlu

ğu kazanmak için, M. Kemal'in eylemini şimdiye dek oldu

ğundan daha açık olarak reddetmeyi uygun görüyordu. 7 

Eylül tarihli irâde-i seniye ile Kemal'in rütbesini kayma

kamlığa ve efendiliğe indirdi (224). 

Bununla birlikte, onunla M. Kemal arasında gerçek 

güç oranı bakımından hemen hemen kuşku duyulamazdı. 

Ryan, 23 Eylül muhtırasında, "İstanbul Hükümetinin he

men hemen iflas etmiş" olduğunu söylüyor; ancak, "Ulus

çuların da., iç tartışmalarla zayıfladığı"nm sanıldığını da 

ekliyordu. Bu inanış, kimi İngilizlerin hâlâ "Başkomutanlık 

Muharebesi"ne dek sarıldıkları bir saman çöpüydü. Buna 

karşın, Yunan-Türk savaşının bu iki yıl içindeki gelişme yö

nü; müzâkereye girişmek kendilerine çok ağır gelmekle bir

likte yavaş yavaş "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Hüküme

tini bir gerçek olarak kabul etmeye onları zorladı. Venize-

los'un sürpriz oluşturan düşüşü üzerine, yalnız Fransa değil, 

İngiltere'de de mânevi hava değişti. Bununla birlikte, Damat 

Ferit, Sir Adam Block'un salık vermesi üzerine daha önce 

16 Ekim'de istifa etmişti. Sir Horace Rumbold'un, 1 Ka

sım'da "Türkiye ile olağan diplomatik ilişkilerin yeniden 

başlamasma dek Yüksek Komiser sanıyla Büyükelçi" ola

rak atanmasıyla amirallerin yerine deneyimli bir diplomat 

(224) Bk. yu. böl. I not 20; Br. XIIINo. 114, 123; Luke II195; TV 3949. 
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geçmiş oluyor idiyse de amirallerin en güç koşullar altında 

olağanüstü beceri göstermiş oldukları da yadsınamaz. Rum-

bold ulusçulara tavır ve davranışlarının tehlikelerini açıkla

mak üzere, Fransa Hükümetince önerilen (20 Ağustos) ve 

başlangıçta bir şehzadenin başkanlığı ve müttefik diplomat

ların ona eşlik etmeleriyle bir "Osmanlı Kurulu"nun gönde

rilmesini uygun görmüştü; ancak, Hükümetin bu kurul yola 

çıkmadan önce anlaşmanın onaymı... reddettiği için, kuru

lun gitmesi ertelendi. Aslında, İzzet Paşa Kurulumun tam 

başarısızlığa uğrayacağı önceden kestiriliyordu. Bu nedenle, 

Londra'da gerçekler daha çok hesaba katılarak, "Mustafa 

Kemal Paşa'nm (!) ya da Ankara'nın kendilerine gereken 

yetkiyi verdiği temsilcilerin, Osmanlı Kurulu temsilcilerinin 

yanısıra bulunmaları" koşuluyla İzzet Paşa Kurulu, Londra 

Barış (Antlaşması Maddelerini) Değiştirme Konferansma 

çağrılmak zorunda kalındı. Konferansın dramatik akışı bi

linmektedir (225). 

Dikkate değer olan ve daha az bilinen konuysa, İngiliz

lerle Sultan'm Ankara Hükümeti'ne karşı olan farklı anla-

yışlandn: 10 Kasım 1920'de, Rumbold "Kemalistler Erme-

nistanı istila ettiler...; eylemlerinde başarılı olmaya olan gü

venleri, her zamankinden daha büyüktür... Müttefiklerin İs

tanbul'daki kıta kontenjanlarının sürekli olarak indirilmesi 

beni ciddî olarak huzursuz ediyordu..." demekteydi ve 20 

Ocak 1920'de, Rumbold, "...M. Kemal, artık bir çete reisi 

gibi görülemez. Ankara Hükümeti, bütün devlet işlevlerini 

yerine getirmektedir. Türkiye'nin durumu tüm olarak he

men hemen içinden çıkılmaz bir hal almıştir. Çıkar yolun... 

(225)Br.XfflNo. 113,128,139, 142, 144Encl., 149, 158, 172; N. E 87. 
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Padişah'ı esas destek olarak almak, ona tam bir gönülle ke
sin yardımda bulunmak, bugün (bizi) Kemalist Hükümeti 
tanımak zorunda bırakacak seçenekten kaçınıp... derece de
rece yeni durumu geliştirerek mümkün olabileceğini" söy
lüyordu. Bu seçenekse, gelmekte gecikmedi. 16 Mart'ta 
Britanya Hükümeti, Ankara ile ilk uzlaşmasını yaptı; bu 
göz altına alınanlarla ilgili Vansittart-Bekir Sami Mübadele 
(karşılıklı olarak alıp verme) Uzlaşması'ydı(226). 14 Hazi-
ran'da Churchill, Avam Kamarası'nda Türkiye ile gerçek ve 
sürekli bir banş yapılması lehinde konuştu. Aym 23'ünde, 
benzer biçimde müdahalede bulunan Austen Chamberlain 
de, "müttefik devletlerin servislerinin Yunan hükümetine 
önerildiğinden... dıştan müdahale ya da tavsiye kabul edil
memek... sorumluluğun Yunanhlar üzerinde kalacağını" bil
dirdi (227). Peki ama bir Yunan yenilgisi, İngiltere için de 
bir felâket olmaz mıydı? O zamanlar İstanbul'da her şeyden 
önce Boğazlar bölgesinin yansızlığının düşünülmüş olduğu 
görülüyordu. Harington, 26 Mart'ta İzmit'te bulunan Yunan 
fırkasına "şimdiki Türk-Yunan savaşında Müttefiklerin sıkı 
yansızlığını doğrulamak amacıyla (228)" başkomutanlığı 
bıraktıktan soma üç Yüksek Komiser, 13 Mayıs'ta Boğaz
larda dört yansız bölgenin saptanmasını kararlaştırdılar 
(229). 

Rumbold, 18 Mayıs tarihli raporunda belirtmiş olduğu 

(226) Br. XmNo. 174; Corresp. VI No. 23. T.B.M.M. 20.1.1921'de geçi
ci: Anayasayı kabul etti (Kanun No. 85); bk. aşa. böl. VH 2. 

(227) The Times 15., 24.6.1921. 
(228) Corresp. \T No. 8; Pech 194; Harington 100, 107; The Times 

19.4.1921. 
(229) The Times ve Türk basını: 19.5 tarihli, (ilâm: 18); Ziemke 158 (me

tin); Echo de I'İslam IH 307 (Harita); Graves 330 (Derince'de sınır çizgisi). 
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gibi, iki tarafının da yenemeyeceği umudunu (çünkü tam bir 

Yunan zaferi, ulusçuların zaferinden daha az felâketli ola

caktı) 7 Eylül'de Kemalistlerin (Yunanlılar kadar) güçsüz 

kaldıklarını Sakarya Muharebesi şuasında yinelemişti. Cur-

zon da, 14 Kasım'da zafersiz bir banş istiyordu. Buna kar

şın, (barış koşullarım) yeniden gözden geçirmek için Pa

ris'te toplanan Barış Konferansı'nda, Kemalistlere bir yıl 

öncesine göre daha büyük izinler vermek zorunda kaldı. 

Bekir Sami, 1921'de Roma üzerinden geziye çıkmış ve 

Sforza'nm aracılığıyla Londra'ya çağn almıştı; 1922'de de 

İngilizler İzmit'ten İstanbul'a Yusuf Kemal'in emrine özel 

bir tren verdiler. Gerçi Harmsworth, Avam Kamarasında 7 

Mart'taki bir açıklamasında, yanıt olarak "Sultan ile banşm 

yapılması gereklidir" demişti, ama bu yamt Montagu'nün, 

"Tann esirgesin! Bırakan da İngiliz halkı olaylan öğrensin!" 

diye çığlık atmasına neden olmuştu. Ama Chamberlain, 10 

Mayıs'ta, "Ne yazık ki Müttefiklerin şimdi Kemalistlere 

karşı etkili bir önlem alacak bir durumda olmadıklannı" 

açığa vurmuştu. Savaşın, yenen ve yenilen olmadan biteceği 

düşüncesi, görülüyor ki, 1922'de İngiltere'de çok yaygındı. 

Dahası, Harington 3 Haziran'da İngiltere Savunma Bakanlı-

ğı'na şu raporu göndermişti: "M. Kemal ile arkadaşlan, her 

zamankinden daha çok direnmekte, akılcı koşullan bile ka

bul etmemektedirler... şimdiki durum bir çıkmazda. Taraf

lardan birinin ötekini bir karara zorlaması olasılığı yoktur... 

Kemalist ordu, derlenip toparlanmış değildir... ve çok olası

dır ki, büyük çoğunluk savaştan yorgundur... Britanya'nın 

saygınlığı, İstanbul ve çevresinde bugün çok yüksek bulu

nuyor". Henderson, 25 Temmuz'da şunlan bildirdi: "M. Ke

mal yardımcılarıyla Enver'ci hizipciler arasında (!)... Rauf 
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Bey'e aracısı gözüyle bakıyorlar... Ulusal Pakt'ın asıl ruhu

nu oluşturan (230) cümlesi (M. Kemal'in nutkunda) ince bir 

ibaredir". Başkomutanlık Muharebesi, onu bu yanlış düşün

cesinden pek çabuk uyandıracaktı. 

Harington, gerçeği öğrenmek ve doğru kararlar almak 

konusunda savaşım verirken hizmetlerin en yükseğini gör

müştür. Ama başkaları da durumu daha iyi görmeye başla

dılar. Bu arada Rumbold 18 Eylül'de şu raporu veriyordu: 

"Amiral de Brock bana Yunanlıların eylemlerinden (birçok 

yerde Müslümanları camilere toplayarak yakmak gibi) şid

det ve nefretle söz etmişti." "Harington'un, bir konferans 

toplanmcaya dek (Asya ve Avrupada, gerisinde duracakları 

sınırlan Türk ve Yunanlılara karşılıklı tanıtma konusunu 

düzenlemek için) Mustafa Kemal'le buluşmak üzere Mu

danya'ya gideceğini", Curzon Poincaré'ye (ayın 22'sinde) 

söylemişti. Ronaldshay bu olayı "İngiliz-Fransız görüşmele

rinde dönüm noktası" olarak adlandırmıştır. Ertesi gün Po

incaré, Curzon ve Sforza, silâh bmakışma anlaşmasını imza

lamak için Mudanya'yı buluşma yeri olarak önermeyi 

(231)kararlaştırdılar. O günlerde Londra'da egemen olan 

büyük sinirlilik havası içinde, Rumbold'un (23'te) yaptığı 

akıllıca bir öneri olmuştu ki, İngiliz Kabinesi de bunu ayın 

25'inde kabul etti: "Zorunlu olarak, durum günden güne de

ğişmektedir. Krallık Hükümeti 'nin genel yönergelerine uya

rak, Amiral de Brock, General Harington ve benimle birlik-

(230) Corresp. VII No. 45, VIII No. 38, X No. 47,159; Turkey 197; The 
Times 8. 18.3., 11.5.1922; OMI403; N. II230 v. dd.; ZCXXI431 (20.7.1922): 
Başkumandanlık sıfat ve yetkileri...: "Misâk-ı Millîmizin ruh-u aslîsi ile müte-
râfik netice-i kat'iyyeye vâsıl olacağımız güne kadar devam eder (Ulusal Andı
mızın asıl ruhuyla bağdaşan kesin sonuca ulaşacağımız güne değin sürer)." 

(231) Corresp. Turkey I No. 571, 595; Rolandshay III304. 
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te bu sorunla, bütün yeteneğimizi kullanarak ve tam bir öz

gürlükle ilgilenmemizi öneriyorum." Harington, ayın 

27'sinde Mustafa Kemal'e yazdığı bir mektupta, "Yunan 

güçlerinin, konferansın toplanmasından önce gerisine çeki

lecekleri hattı saptamak üzere Mudanya ya da izmit'te ken

disiyle buluşmayı" öneriyordu. Mustafa Kemal, aym 28'in-

de şu yanıtı verdi: "Şimdi bulundukları yerde kalmaları ve 

olayların çıkmasına meydan verilmemesi için kıtalarımıza 

emirler verdim. Gerçi Ankara'ya dönüyorum... ancak ilk 

fırsattan yararlanarak sizinle buluşmak onurunu bekleyece

ğim." Aym 29'unda, Harington'a (Curzon'un karşı çıktığı) 

bir kabine kararı bildiriliyordu; bu kararda, "Çanakkale 

Türk komutanına bir ültimatom göndermesi, kıtalarım H.'m 

belirlediği zamandan soma çekmezse Britanya güçlerinin 

Türklere ateş edeceklerini bildirmesi emrediliyordu. Verile

cek çekilme süresi kısa olacak"tı. Harington, bu ültimatomu 

cebinde tutmaya karar verdi; ama bunu yapacak yerde, 

Mustafa Kemal'e bir telgraf çekti: "iletinizi Amiral Dumes-

nil ile General Pelle aracılığıyla aldım... Kıtalarınızı güvenli 

bir uzaklığa çekmenizi önemle rica ederim" demişti. Musta

fa Kemal, barışın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 

kıtalarına istenen emri verdi. Mudanya görüşmelerinde de, 

her iki tarafta barış isteği üstün geldi. M. Kemal, Haring

ton'a: "ismet Paşa ile Ekselansımz arasmda karşılıklı olarak 

var olan içten takdir duygulan için" teşekkür etti. Churchill, 

(gücü, soğukkanlılığı ve sabnndan dolayı) Harington'ı öv

mekte elbette haklıydı (232). 

(232) Ayn. yer. No. 614,654; The Times 2.10 (C. C. 30.9.); Omrchill 435; 
Harington 127; Türkgeldi 1158 v. dd.; ASDIV No. 462,463,468,476; Bıyıklı-
oğhı, Trakya 1443 v. dd.; Nicolson 272 v. dd.; Harington 158. 
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1918-1922 yıllan arasında, Mustafa Kemal'e karşı yü

rütülen İngiliz politikası konusunda birçok genel düşünceler 

arasmdan kimilerim buraya alalım. Curzon: "Yunanlılar İz

mir'e çıktıktan soma, yaşayan her Türk bir tek duyguya sa

hip olabilmiştir: Mustafa Kemal'in temsil ettiği yurtseverlik 

dâvasına karşı derin sempati". Henderson (amlannda): "Pa

dişah Hükümetini yapay olarak ayakta tutmak için gösterdi

ğimiz çabada gerçeğe hiçbir zaman uymayan bir durum var 

gibi geliyordu bana; oysa ki, Anadolu'da gerçek Türkiye'nin 

tamamı, M. Kemal'in arkasında sapasağlam duruyordu." 

Sonunda Graves: "Mustafa Kemal ile Türkiye'de kalan bü

tün öteki mert unsurlara karşı talihsiz Sultan Vahdettin ile 

onun saf sadâzamı Damat Ferit'e yardım ederken, kuşkusuz 

ki yanlış ata oynadık (233)." 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dosyalanndan anlaşıldığı 

gibi, Sultan'ın M. Kemal'e karşı durumu üzüntü verici bir 

bölüm oluşturur. Mustafa Kemal'in, kendisine verilen göre

vin tam tersini yapmasından dolayı ona hazırladığı düşlem-

kınklığmdan doğan acılan anlaşılsa bile, gene de gerçekten 

ulusal duygulan bulunan bir hükümdarın, ulusunu VT. Meh

met'ten daha iyi anlaması gerekirdi; özellikle de, ulusçula-

nn kesin zaferinin ancak bir zaman sorunu olduğunu, hiç 

değilse en geç 1922 ilkbahannda anlamalıydı. Sultan, Mus

tafa Kemal'in, "Zât-ı Şâhâne'nin (Padişahın), Türkiye Bü

yük Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir hatt-ı hümâyunla 

ilân buyurmalarını" istemesiyle 28 Ocak 1921'de kurduğu 

"altın köprü"ye, hünkâr, Tevfik Paşa aracılığıyla verdiği ya

nıtta, "İstanbul'un tamamıyla İtilaf Devletlerinin eline geç-

(233) Bk. yu. böl. IV not 107; SirNevile Henderson, Water Under the Brid
ges (1945), 105; Graves, Storm Centres 330. 
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meşinden" korktuğu ve Mustafa Sabri'nin de yazdığı gibi, 

"Ankara'da başka, yeni bir hükümet ve saltanat kurmanın 

Halife'nin kutsal haklarına müdahale demek olacağı" yanı

tını vererek ayak basmadı (234). Oysa Rumbold 9 Şubat'ta, 

"İstanbul Kemalist yandaşlanyla dopdolu," diyordu. Sultan, 

Rumbold'u 21 Mart'ta kabul ettiği sırada, "Bir avuç eşkıya, 

tam bir etki kurmuşlar... Ankara'nın önderleri bu ülkede di

kili bir ağacı olmayan, kan bağı ya da bir ilgisi bulunmayan 

kimseler... M. Kemal, kökeni belli olmayan bir Makedonya

lı devrimci...daha çok bir Sırp'a benziyor (!)... onların ara

sında gerçek bir Türk yok... Gerçek Türk, özüne bağlıdu, 

ama kendi tutsaklığımn öyküsü gibi düşlemsel, yanlış be

timlemelerle aldatılarak yıldırıcı yöntemlerle korkutulur. 

Bunlar öyle haydutlardır ki, kendilerine teslim olacak av 

ararlar." 

23 Mayıs'ta Rumbold ile Ryan'ı özel olarak huzuruna 

kabul ettiğinde, "Yunanlılar yok etme siyaseti izliyorlar; An

kara önderleri kişisel amaçlama bağlı olarak, fesatçılığı des

tekliyorlar. Masum halk, her ikisinin de kurbanıdır. Kendi 

ülkesi, çılgın düşünceli halkla dolup taşıyor. Onlar Bolşevik 

yardımına güveniyorlar... Herşeyden önce, güdülecek siyaset 

Türkiye'yi ve soma da dünya barışını tehdit eden tehlikeyi 

gidermek amacıyla Bolşevikleri Kafkasya ötesine atmak ol

malı; Doğu ve Batı Trakya yansızlaştınlmalı... ve Avrupa ile 

Asya arasmda tampon bölge oluşmalı (!). Ne Atina, ne de 

Ankara saldırmayacak... gereken, aracılık değil, devletlerin 

adaletli baskı güçlerinin eyleme geçmesidir." (235) 

(234) N. II 89 v. dd.; Peyâm-ı Sabah 9, 2.1921; ZC VII412. 
(235) Corresp. VI No. 57, 71, VHNo. 51. 
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Yusuf Kemal, Şubat 1922'de, İstanbul üzerinden Pa

ris'e gittiğinde, Sultan tarafından; İzzet Paşa'nm ileri sürdü

ğüne göre Sultan'm kendisini çağırması; Tevfik Paşa'nm 

söylediğine göre ise, kendisinin istekte bulunması üzerine 

kabul edildi. Tevfik Paşa, "Sultan'm, Yusuf Kemal'in göre

vi konusunda şu ya da bu yoldan bir düşünce ortaya atmış 

olduğu"nu yadsımaktadır. Yusuf Kemal, 6 Mart'ta Türkiye 

Büyük Millet Meclis'ine, kendisinin Sultan'dan "Meclis'in 

tanınmasını" istediğini, ama ne yazık ki belirsiz ve olumsuz 

yamt almış olduğunu bildirmiştir (236). VI Mehmet, böyle

ce son fırsatı da kaçırmış oldu. Padişah, 6 Nisan'da Rum-

bold'a, "Ankara'nın askerî devrim örgütü, yalnızca eski İtti

hat ve Terakki Fnkası'nın yeniden dirilmesi olup, Yunan is

tilasının uyandırdığı duygulan işleterek göz boyamaya ola

nak veren ulusçuluğun maskesi altında gİ2:lenmiştir. Halkın 

% 90'ı Ankara'nın gidişine yürekten karşıdır; ancak onla-

nn baskı yöntemleriyle başkaldırmalan önlenmiştir," de

mişti. Rumbold ekliyor: "Ben, Müttefiklerin Türkiye'de iki

li sistemin karşısında olduğunu söyledim. Onların umutlan, 

Anadolu'nun boşaltılmasını hesaba katan bir banş anlaşma

sının Ankara'yı varlık nedeninden yoksun kılacağı nokta

sında toplanmaktadır. Sultan, Anadolu'nun Kemalistlerin 

yürüyüşlerine uygun olmayacak biçimde boşaltılmasını rica 

etti". Ryan'a gönderdiği bir haberci aracdığıyla, aynı ricayı 

10 Nisan'da da yineledi: "İşgal edilen topraklar merkezî hü

kümete teslim edilmelidir; yoksa, Kemalistlerin etkisi ola

ğanüstü çoğalacaktır (237)" İzzet Paşa, 17 Temmuz'da Hen-

derson'a, "Mustafa Kemal ordusunun askerleriyle Anadolu 

(236) Ayn, yer. X No. 57; N.II 154; ZC XVIII 63; Karabekir 1094, 1109. 
(237) Corresp. X No. 92,94. 
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köylülerinin sayılarının birdenbire kabardığı görüşünü be

lirttikten sonra, "Bu kampanya durmalıdır. Barışa da, dev

letlerin merkez hükümetiyle doğrudan doğruya bir çözüm 

yolu konusunda anlaştıktan soma varılabilir... Sultan, dev

letlerin Türkiye'ye ayrıca bazı izinleri vermeleri durumunda 

bu barış tasarısının Ankara'ya hükmetmek gücünü kendisi

ne vereceği umuduna kapılmaktadır," demişti. 20 Hazi

ran'da, gene İzzet, "Merkezî Hükümet'in; yalnızca kendisi

nin dışta tutulacağı Müttefik Devlet temsilcileriyle ulusçu

lar arasında bir buluşma düşüncesinden pek çok kaygı duy

duğunu" açıklamıştı. Sultan, 7 Ağustos'ta (karşısında Rum-

bold oturduğu halde) ulusçu önderlere karşı ağıza alınmaz 

aşağılayıcı sözler savurdu; "Bunlar," dedi, "Bir devlet değil, 

belki asiler ve devrimciler topluluğudur; İttihat ve Terakki 

Fırka'sınm yeniden ortaya çıkışıdır. Bunlar, çeşitli adlarla... 

kendi bencilce amaçlan için bu ülkeye egemen olmaya ça

lışmışlardır... Bunlar bolşevikten başka birşey değildir." 

Rumbold yamt verdi: "Ne yazık ki, Ankara bir çözüm yolu 

bulma konusunda hesaba alınacak bir etken olduğu gibi, gö

rebildiğim kadar, yok etmenin yolunu bilmediğimiz bir güç

tür de.." Sultan, bunu izleyerek, uzun konuşmalar yaptı ve 

bu arada şunlan söyledi: "Kendisi ve Hükümet'i banş yap

maya ve bu hedefe ulaşmak için özverilerde bulunmaya ra

zıdır... Asıl koşullarsa, bansın Türkiye'nin bağımsızlığının 

ve İslam dünyası içinde yaşamasının sağlanması olmalıdır. 

Şimdi Ankara'da uyuşmazlıklar vardır. Müttefikler, enerjik 

bir davranış yolu tutmalıdırlar. Ulusçuların gücü abartıl-

maktadn. Yunanlılar çıkmalı, ancak boşaltılan topraklar ya

vaş yavaş yasal hükümete devredilmelidir... Kemalistler ya

sadışı davranışlanm sürdürmekte ısrar ederlerse, o zaman 
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barış, İstanbul Hükümeti'yle yapılmalıdır... Âsileri yok et

mesi için yasal hükümet desteklenmelidir (238)." 

Ulusal ordunun İzmir'e girişinden (9 Eylül) soma, Tev-

fik Paşa kabinesi Mustafa Kemal'e bir kutlama telgrafı gön

dermeye karar verdi (10 Eyl.); ancak Sultan bunu hoş gör

medi. Rumbold aym 12'sinde şu bilgiyi veriyordu: "Ulusal 

coşku ve özgüven, becerikli örgütçülerce ve ulusçu basınca 

(son yollarda) dikkatle alevlendirilmişti. Çok büyük bir ka

labalık (10.9. akşamı), "Hürriyet-i Ebediye tepesi"ne doğru 

yola çıktığında, bu coşku doruğa ulaşmıştır... İzzet Paşa, üz

gün görünmeyi sürdürüyor. Padişah, Ankara'nın, yeni du

rum karşısında Türkiye'nin tek hükümeti olduğu konusunda 

daha da gururlanacağını duyumsamaktadır. Padişah, Kemal-

ci önderlerin sürekli olarak düşmanı olduğu için, bu düşün

ce İzzet'i çok etkilemiştir. O, (14.9) hükümetin ısrarına kar

şın, Padişah'm Mustafa Kemal'e kutlama telgrafı çekme

mekte ısrarlı bulunduğunu doğrulamıştır (238a). İzzet Paşa, 

23 Eylül'de de, M. Kemal'in "Yeni bir hanedan kurma" pe

şinde olduğunu söylüyordu (239). 

(238) Corresp. Turkey I No. 3, 63, 65, 140. 
(238a) Belgelerle Türk Tarih Dergisi 1, 1967, 6. 
(239) Corresp, Turkey 1 No. 413, 593; Le Journal d'Orient, no. 1310. 
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VI. 

İTTİHATÇILIK VE YENİ TÜRK ULUSÇULUĞU 

Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşta yıkılışıyla birlikte, 

Genç Türklerin, türdeş (mütecanis) bir siyasal devlet (Os

manlıcılık) kurmak, zorunluluk durumunda azınlıkları türk-

leştirmek, Mısır gibi bir zamanlar yitirilen topraklan, Müs-

lümanlan dayanışmaya çağırarak yeniden kazanmak (Panis

lamizm) ve son olarak da yabancı ülkelerde bulunan "Türk 

kardeşleri, elden geldiğince" ana ulusla birleştirmek düşleri 

de yıkılmıştı. 1918 yılında, bu sonuncu hedefi yani Pantür-

kizm'i ya da Turancılığı kısmen de olsa gerçekleştirmek 

için, sürpriz yaparcasına bir fırsat çıktı (1). Mondros bıra

kışması koşullan ilân edilince, devleti 14 Ekim 1918 günü

ne (yani izzet Paşa kabinesi kurulana) dek yöneten Enver, 

Talât ve Cemal Paşalar, birkaç politikacıyla birlikte, 1-2 Ka

sım gecesi kaçtılar (2). Osmanlı ittihat ve Terakki Cemiyeti, 

5 Kasım'da "Teceddüt Fırkası (Yenilik Partisi)" adım alma 

(1) G. Jaschke, "Der Turanismus der Jungtürken" u. "Die Republik Aser-
beidschan": Die Welt des Islams 23,1941,1-69 da. 

(2) Kapt- Ltn. Baltzer: Mitteil, des Bundes d. Asienkampfer No. 11, 10. 
11.1933. 
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ve 175 maddelik yeni bir program yapma kararma vardı; "a. 

İç ve dış siyaset yeni esaslara dayanarak ittihat ve Terak-

ld'ninkinden büsbütün ayrı bir yol izleyen bu fırkayla ittihat 

ve Terakki Cemiyeti ileri gelen üyelerinin ilişkileri kesile

cektir... b. Mahkeme edilenlerle edilecekler..." Tunaya'ya 

göre "Teceddüt Fırkası, istanbul'da verimli bir çalışmada 

bulunamamıştır." Ancak bu partinin resmen hiçbir zaman 

yasaklanmamış olduğu görülmektedir. M. Kemal, bu parti

ye katıldığım kesin olarak yalanlamıştır (3). 

ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin eski hedefleri artık söz 

konusu olmamakla birlikte, yerine aym derecede zorunlu 

bir hedef geçmiştir: Türkiye'nin ulusal sınırları içinde ko

runması. Lloyd George ile Wilson da, 5 ve 8 Ocak 1918 ta

rihindeki demeçlerinde buna söz verdiklerinden, bu noktada 

yapılacak propaganda umutsuz görünmemekteydi. Ancak 

Müttefiklerin gizli savaş sözleşmelerine dayanarak Türki

ye'yi çıkar bölgelerine ayırmayı, Ermenilerle Rumlara sahte 

istatistikler düzenleyerek büyük topraklar vermeyi tasarla

dıkları çok geçmeden anlaşıldı. O zaman Adana, izmir, 

Edirne, Trabzon ve Erzurum gibi, özellikle tehdide uğrayan 

yerlerde ulusal savunma eylemleri ortaya çıktı. Göz doktoru 

Esat Paşa ile Âyân Reisi Ahmet Rıza, oluşturdukları "Milli 

Kongre" ile "Vahdet-i Milliye (Ulusal Birlik)" kurullarını 

birleştirmeye çabaladılar (4). M. Kemal, hangi "Cemiyef'in 

uygulama bakımından en önemli olduğunu biliyordu: "Vilâ-

yât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukûk-u Milliye Cemiyeti (Doğu 

illeri Ulusal Haklan Savunma Derneği)". Kendisi, ta işin 

(3) Tunaya 407,412 v.'dd.; bk. yu. böl. V. not 17, Zaman 6.11.1918. 
(4) Ayn, yer. 417,429,478,481,484,489,506; Bıyıklıoglu, Trakya 1 124, 

H No. 22; İsmail Arar, Atatürk... ile ilgili kitaplar (1960), 701 v. dd. 
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başından beri bu dernekle birlikte çalıştı (Süleyman Nazif) 

(5). Bırakışmanın ilk aylarında, bütün ulusal birlik ve grup

larda ne denli doğru ve iyi düşünceler ileri sürülürse sürül

sün, uygulamada sonuç pek önemsiz olmuştu. Halide Edip, 

kendisinin de katıldığı bu çabaları (Wilson Birliği) şu söz

lerle alaya almakta elbette haklıdır: "İşleri görüşmek üzere 

mecliste toplandılar, oturdular, konuştular ve dağıldılar." 

Mandacılığım (Koruyuculuğu) sağlamak için Sivas kongre

sinde bile çabalanan Amerika konusunda, doğru olarak şun

ları söylemişti: "Sempatisi tamamıyla Ermenilere yönelik 

olan Amerika... yardımcı olmaktan çok, tehlikeli görünmek

tedir (6)". Bununla birlikte Ahmet Rıza, Ahmet Rüstem 

(Bilinski), Galip Kemâli (Söylemezoğlu), Hüseyin Râgıp 

(Baydur), Cami (Baykurt) (İzmir Müdâfaa-i Hukûk-u Os

maniye Cemiyeti), Dr. Nihat Reşat (Belger) ve başkalarının 

Avrupa'da ve özellikle Fransa ve İtalya'da, Türkiye'nin he

men hemen yalnızlığa terkedildiği bir zamanda, Rumlarla 

Ermenilerin türlü propaganda yazılama karşı gösterdikleri 

direnişin etkisi küçümsenmemelidir. Bu çalışmalar, örneğin 

Pierre Loti, Claude Farrere, Berthe-Georges Gaulis'in ve 

hattâ Aubrey Herbert, General Townshend General J. B. B. 

Dickson, Kennworthy gibi "Türk dostu" İngilizlerin sözle

riyle ortaya çıkmalarına hizmet etmiştir. Bu arada Şükrü 

(Saraçoğlu) ve Mahmut Esat'ın (Bozkurt) da içlerinde bu

lunduğu, Lausanne'daki öğrenci grubu da anılmalıdır. 

"Millî Müdâfaa Partisi (Ulusal Savunma Partisi)"nin 

hedefleri daha az belirgindir. Rumbold bu parti için, 31 

Mart 1919'da, Bern'den şu bilgiyi veriyordu: "İki buçuk ay 

(5) N. 12 v. d.d., HI No- 7; Dursunoğlu 17, 33,143 v. dd. 
(6) (Adıvar), Ordeal 16,20. 
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önce, Mahmut Muhtar Paşa Münih'e giderek orada Cemal 

ile Talât'la buluşmuş; bunlar İsviçre'de Türkiye elçiliğiyle 

(7) işbirliği yaparak 'Millî Müdâfaa Partisi' adıyla bir ko

mite oluşturmuşlardır ki, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ka

mufle edilmiş şeklidir. Türk elçisinin yardımıyla Mart ayı

nın 25'inde, Cenevre konsolosluğunda bir toplantı yapılmış; 

halifeliğin Türkiye'den ayrılmamasına... ve var olan bütün 

partilerin Türkiye'nin toprak bütünlüğü için çalışmak üzere 

bir tek ulusal parti olarak birleştirilmesine karar verilmiştir." 

Balfour'un 1 Nisan 1919'da Curzon'a yazdığı da buna ben

zemekteydi: "Müdâfaa-i Hukûk-u Osmaniye Cemiyeti ge

nel merkezi; Mahmut Muhtar, Salih Münir Paşa'larla, Muh-

tar-el Kevkebi, A. Cevdet (İkdam gazetesi sahibi), Reşit 

Saffet'den (Atabinen) oluşmuştur." 

Askerî ataşe Deedes' in emrindeki Binbaşı G. G. 

Barker'in, 14 Mart tarihinde bir tramvay arabasında bul

duğu ve Calthorpe'un 26'da Londra'ya gönderdiği bir 

kitapçık çok daha dikkat çekicidir: "Arkadaşlar! Kendi

mizi savunma günü geldi. Masum Alman ve Rus ulusları 

eyleme geçmişlerdir... Wilson, Clemenceau, Lloyd Geor

ge ve benzerleri "Cemiyet-i Akvam (Kavimler Toplulu

ğu)" adı altında pek etkili bir kandırma aracı çıkardılar... 

Gözlerinizi açınız; hedefiniz... mutluluğun yayılması

dır... Komiserlerimiz... sizi eşekler gibi kullanan 'bey'le-

rinizden kurtaracaktır; yaşasın kutsal ve büyük Bolşe-

vizm!" (8) (!) 

(7) Bırakışmanın imzalanmasmdan önce, Türk göçmenlerinin isviçre'de
ki eylemleri için krş. Belleten XXXI113. 

(8) Görünüşe bakılırsa "Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası"nın öncü-
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Bu yeni ulusçuluğu, uzun süre, yalnız İttihat ve Terakki 

Cemiyeti'nin yeniden dirilişi olarak gören ingilizlerin duru

mu, dikkati çekecek denli belirsizdir. Başlangıçta, hemen 

hemen bütün Türklerin İngiliz'lerin dostluğunu kazanmak 

için göze çarpan isteklerde bulunmaları karşısmda, İttihat 

ve Terakki Hükümeti'nin (yani İzzet Paşa kabinesi) silâh bı

rakışması hükümlerinin uygulanmasına ve sonuç olarak ba

rış koşullarına boyun eğerek gururlarının kırılmasına (!) dek 

iktidarda kalmasını yeğliyorlardı (9). General Staff'm (Ge

nel Kurmay) mtelligence'inin (haber alma bölümünün) 28 

Kasım 1918 tarihli bir raporunda, Türk ulusu 3 gruba bö

lünmekteydi: 1- İttihat ve Terakki; 2- Ülkenin refahını iste

yen ve 3- Asıl amacım barış ve güvenlik içinde yaşama il

kesine bağlayan siyasal görüşten yoksun halk.. Bunlardan 

ikincisinde olanlar, Türkiye'nin bağımsızlığını istemekte

dirler, ama kendi hallerine bırakılırlarsa Türklerin yönetim

de bütünüyle yeteneksiz olduklarını bilmektedirler. "Memur

lukların çoğunda, hâlâ eski İttihat ve Terakki Fırkası'nm 

üyeleri bulunduğundan, "Edirne'de Askerî Denetim Subayı" 

olan Yarbay L; L. R. Samson genel hizmetin bozulmasını 

önlemek için memurların ancak uzun bir sürede ve yavaş 

yavaş değiştirilmelerini önerdi. 

Milne, ulusçuların Fransız-Ermeni ve İtalyan amaçlama 

karşı koymalarından, 3 Ocak 1919 tarihli bir raporunda söz 

etmiş görünmektedir: "Vilâyetlerde ve özellikle Adana ve 

Antalya'da, İttihat ve Terakki Komitesi'nin eylemli bir pro

paganda yapması kararlaştınlrmştır." Curzon, 25 Mart tarihli 

muhtırasında, "Türk ulusçulamdan ve hâlâ da eylemli ola-

(9) Br. İV No. 741 not 3; Belleten XXX 118; bk. yu. böl. I not 80: Balfo-
ur'un Calthorpe'a 9.11.1918 tarihli mektubu. 
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rak, Paris'deki gecikmeler yüzünden yüreklenmeye başlayan 

İttihat ve Terakki Komitesi'nin geride kalan üyelerinden" söz 

etmektedir (10). 19 Nisan tarihli The Times, VVebb'in 7 tarih

li raporuna araştırmada bulunarak şunları söylemiştir: "Tür

kiye'de huzursuzluk sürekli artmaktadır. İzmir'de durum hiç

bir olumluluk göstermemekte, Türklerle Rumlar en önemsiz 

kışkırtmalar karşısında birbirlerinin üstüne atılmaya hazn bu

lunmaktadırlar... İttihat ve Terakki Komitesi, örgütünü, gücü

nün en son sınırına dek gizlice kurmak için kesin soluk ala

cak zaman ve fırsat bulmuştur. Ülkenin içinde pek çok kişi, 

İtilaf Devletlerinin zaferini kabul etmez görünmektedirler. 

Odesa, Mısır ile başka yerlerde geçen olaylar, sansürün sıkı 

baskısına karşın öğrenilmektedir (11)." "Tam bir Türk sefer

berliği ve güçlü bir Jön-Türk örgütü karşısında bulunuldu-

ğu"nu, karaya çıkan Yunanlılar saptamışlardır (12); ancak, 

Yunan ileri hareketine karşı çıkan ulusal eylemi, Calthorpe 

bile, yalnızca İttihat ve Terakki Komitesi yandaşlarının bir 

eylemi olarak görmüştür: "Genel güvenlik, gittikçe daha kö

tüye gidiyor... ulusal eylemin yayılması, haydutluğa taze bir 

şiddet vermiştir; bir Haçlılar seferi için toplanan güçler, özel

likle Türk bağımsızlığının savunulması içindir... M. Kemal 

Paşa ve onunla birleşenler... etkilerini yerel memurlara zorla 

kabul ettirmektedirler... eylem, kendiliğinden olma değil... 

ama İttihat ve Terakki Komitesi'nin önderlerinin yüreklendir-

mesiyle, hâlâ var olan örgütün de yardımıyla bir gereklilik-

miş gibi ortaya çıkmış görünmektedir (13)." 

(10) Nicolson 78; Cmd. 1614 (1922). 
(11) Bk.yu. böl. IV not 29: Yunan Kızılhaçı hakkında. 
(12) General Nider'in21.6.1919tarihliraporu: Karacebe 115; SelekI223. 
(13) Calthorpe'un 30.7.1919 tarihli rapora: Br. IVNo. 470. 
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Sultan, Enver Paşa ve yandaşlarına karşı derin bir kin 

beslemekte ve bunların cezalandınlmalanm isteyerek İngi

lizlerin sevgisini kazanmak düşüncesindeydi. Bunun için, 

The New York Herald gazetesinden William Elis'e 1919 yı

lının Mart ayında şu açıklamada bulunmuştu: "İttihatçılara 

savaş açtım. Onları sonuna dek izleyeceğim." (14) Sultan, 

Yunan propagandasına karşı koymak için İzmir'den (19 

Mart) ve Trabzon'dan gelen (27 Nisan) kurulların kabulü sı

rasında, İzmir çıkarmasından sonra oluşan "Patriyotik 

(Yurtsever) Komiteler" için Damat Ferit'in göstermiş oldu

ğu anlayışın tıpkısını gösterdiyse de, M. Kemal bu karşı 

koymayı örgütlemeye başladığı zaman, bunu, tıpkı İngilizler 

gibi Yeni İttihatçılık; Mustafa Kemal'i de "âsi" olarak dam

galadı. Nitekim Sultan, Ahmed Reşid'e şunları söylemişti: 

"Bu da İttihatçılığın yeni bir gelişmesidir... bunlara eskilerin 

yardakçıları demiyorum, bunları aynı yolun yolcuları olarak 

görüyorum." (15) Damat Ferit de. 30 Temmuz'da Hohler'e: 

"Komiteler gene 9 başlı yılan kafalarım kaldırıyorlar ve ka

binesi üyeleri çekilmek için, ondan (M. Kemal'den) emir 

alıyorlar (16). 

Ulusal eylemin, İttihat ve Terakki Komitesi'nin bir diri

lişi olduğu konusundaki sürekli karaçalmalar, Mustafa Ke

mal'i Sivas Kongresi üyelerini, 5 Eylül'de, şöyle ant içmeye 

yönlendirdi: "Saadet ve selâmet-i vatan ve milletten başka 

hiçbir maksad-ı şahsî takip etmeyeceğime, ...İttihat ve Te-

(14) Simavi II222; bk. yu. böl. I not 12. 
(15) Rey 256; bk. yu. böl. IV not 24; İkdam 28.4.1919; bk, yu. böl. V not 

145. 
(16) Br. IV No. 471; krş. 467 (Calthorpe'un 27.7.1919 tarihli raporu: "Bun

lar filvaki (gerçekten) İttihat ve Terakki'yi tamamen ve canlı bir şekilde dirilt-
mişlerdir." 
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rakki Cemiyeti'nin ihyasına çalışmayacağıma ve mevcut fı-

râk-ı siyâsiyeden hiçbirinin âmâl-i siyâsiyesine hadim ol

mayacağıma vallahi ve billahi (Yurdun mutluluk ve esenli

ğinden başka hiçbir kişisel amaç gütmeyeceğime... İttihat 

ve Terakki'nin yeniden dirilmesine çalışmayacağıma ve var 

olan siyasal partilerden Mçbirine siyasal emellerine yardım

cı olmayacağıma vallahi ve billahi)" (17). M. Kemal ayrıca 

General Harbord'a, 22 Eylül'de şunları söyledi (18): "... biz 

eylem ve hedeflerimizi... yurt ve ulusun varlığı, erinç ve 

mutluluğu için daha önce tanımladığımız sınırlar içinde tut

mayı gerekli görüyoruz (19). Turanizm'in zararlı bir görüş 

olduğuna gerçekten inanmış bulunuyoruz. Srmrlarrmızdan 

uzaklarda bulunan bu gibi kuruntu ve düşlemleri geçerli 

saymıyoruz. Biz yalnız yurdumuzun yüreği ve varlığımızın 

bağı olan başkenti ve hilâfeti savunmak istiyoruz". Bununla 

birlikte, Damat Ferit yine de bundan soma bile, M. Ke

mal'in çıkış noktasının doğrudan doğruya İttihat ve Terakki 

olduğunu söyleyerek suçlamalarım sürdürmüş ve İttihat ve 

Terakki localarının yeniden açılacağım ileri sürmüştür. (20) 

Hohler, Amerikalı General Mc Coy'a, 14 Ekim 1919'da de

miştir ki: "Biz yurtseverliğe (o Mustafa Kemal'in bu niteli

ğini pek övmektedi) karşı çıkacakların en sonuncusuyuz; 

ama, korkarım ki o da İttihat ve TerakM'nin ruhunu miras 

almış olmasın!" Sir Eyre Crowe, Curzon'a 29 Kasım'da, 

"M. Kemal'in eylemi, aslında İttihat ve Terakki Komite-

(17) n. 163; İrâde-i Milliye No. 1; Vehbi Cem Aşkun, Sivas Kongresi (Si
vas 1945), 127; İğdemir 18. 

(18) US 1919 E 883; Report Harbord, Exhibit C. 
(19) Erzurum ve Sivas Beyannameleri, Madde 6. 
(20) Br. IV No. 513, Nicolson 117. 
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si'nin eyleminin aynıdır; Rum, Ermeni ve Kürtlerin yoğun 

bulunduğu bölgeleriyle tüm Türkiye'yi, bütün yabancı de

netimlerden uzak tutma hedefim gütmek anlamında emper

yalisttir." (21) 

1921 yılı yazında, Kemalist düşmam merkezlerde M. 

Kemal ile Enver Paşa arasındaki tartışmalardan pek çok şey 

umuluyordu. Rattigan'm 8 Haziran tarihli bir raporunda 

şöyle denilmektedir: (22) "Ulusçular grubunun Kemalist ve 

İttihatçı kısımları arasmda bir anlaşmazlığın ortaya çıktığı 

söyleniyor; bunların her ikisi de saldırgan ve aşın ulusçu

dur." Bu sıralarda "İttihatçılığın korkutucu hayaleti", İstan

bul'da çevrede dolaşıyor. 11 Eylü'de, Harington 23 İttihatçı

nın teslimini istemişti. Bunlar, söylendiğine göre, müttefik 

işgal güçlerinin güvenliğini saldırmak konusunda girişimde 

bulunmuşlardı (23). 5 Kasım tarihli "The Times", Batum'da 

İttihat ve Terakki Ahâli (Halk) Sovyet Fırkasına dönüşen; 

Enver, Halil, Küçük Talât ve Dr. Nâzım taraflarından imza

lanan bir muhtırayı söz konusu etmektedir (24). Rumbold 

29 Kasım'da, tam bir ulusçu olan M. Kemal ile Enver Paşa 

yandaşlan arasındaki bir savaşımdan; Henderson da, daha 

25 Temmuz 1922'de M. Kemal ile Enverciler arasmda Rauf 

Bey'in aracılığından söz etmiştir (25). 

(21) Br. IVNo. 549 Encl. 1, 610. 
(22) Corresp. VH No. 61. 
(23) 13.9.1921 tarihli basın. 
(24) Kış. Sami Sabit Karaman, istiklâl Mücâdelesi ve Enver Paşa (izmit 

1949); Karabekir, Enver 222; Türk Yurdu No. 301. 26 v.d. 
(25) Corresp. DC No. 40; bk. yu. Böl. V not 230,237,238. 
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VII 

"SAVAŞ CANİLERİ'' 

1- İstanbul'da 

Türk "savaş suçlularının" izlenmesi konusunda, Horati-
us'un "Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (Bir dağın 
doğumu beklenirken, gülünç bir fare doğdu)" dizesi (Ars 
Poetica (Şiir Sanatı)) anılabilir. Bu suçluların bu işten ko
layca sıyrılmaları, M. Kemal sayesinde mümkün olmuştur. 

Enver, Talât ve Cemal Paşa'lann kaçmalarından soma 
"Orta Avrupa Devletleri ile olan ilişkilerin Türkiye tarafın
dan kesilmesi zorunluğunun" tünüyle kapsayan Bırakış-
ma'nın 23'ncü maddesine karşın, Büyükelçi Rifat Paşa, bu 
Paşaların teslimini 11 Kasım 1918 sözlü notasıyla istemişti 
(1): "Türkiye büyükelçiliği, hükümetinin yönergesi gereğin
ce Talât, Enver ve Cemal Paşaların, Dr. Nâzım, Bedri, eski 
vali Azım (Azmi!) ve Bahaettin Şâkir'in Türk makamlarına 
verilmelerini Almanya Hükümeti'nden rica etmekle onur 
duyar. (2) Bu kimseler... büyük miktarda devlet parasını 

(1) Fuat Selim'e (Bern) 27.11.1918 tarihli yazı; Calthorpe'un 9.1.1919 ta
rihli raporu. 

(2) Regierung des Rates der Volksbeaufttagten (10.11.1918). 
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yanlarına aldıkları gibi Ermeni sorununda başrolü oyna
makla da suçludurlar. Osmanlı Hükümeti, İstanbul'daki Al
man makamlarının bunların kaçmalarına da yardım etmeleri 
dolayısıyla, bunların verilmesinden kaçınmayacaklarım um
maktadır." Alman Dışişleri Bakanlığı, 16 Kasım'da şu yamtı 
verdi: "... Almanya Hükümeti... onları geri vermeye, 11 
Ocak 1917 Geri Verme ve Teslim Sözleşmesi hükümleri ye
rine getirilirse, memnuniyetle hazndır. Dolayısıyla, her şey
den önce 5. bentte öngörülen hukuksal belgelerin, yani ilgili 
mahkemenin tutuklama emrinin verilmesini rica eder..." Ri-
fat Paşa, sözleşmeden öngörülen formalitelerin yerine geti
rilmesini hükümetinden telgrafla rica ettiğini, ancak şimdi
lik suçlu kimselerin, 7. bent gereğince kaçmalarına engel 
olunmasını ayın 18'inde yanıt olarak bildirmiştir. Buna, Dı
şişleri Bakanlığı, 2 Kasım'da bu kimselerin geçici olarak tu
tuklanmaları için gereken önlemlerin hemen alınacağı yanı
tını vermiştir: "Yapılan geçici soruşturmaya göre... Enver 
Paşa Almanya'da bulunmamaktadm ...Talât Paşa'ya gelince; 
Osmanlı İmparatorluğu Hükümeti, Almanya'nın Ermeni so
rununun cereyan ettiği bütün zamanlardaki düşüncesini bil
mektedir (3). Osmanlı tarihinin bu üzücü olaymda Talât Pa-
şa'nm oynadığı rol konusunda bir yargıya varmak, Alman 
Hükümetinin yetkisinde olmadığı gibi, Hükümet onu savun
mak istememekle birlikte, ortaya çıkan vahşice insan kırı
mında, bu kınım yapanlan bilerek kışkırtmak ve yüreklen
dirmekte ne derece ilgili olduğunu belirleyecek gücü olma
dığını da sanmaktadır. Belki de, bunlar siyasal nitelikte suç
lar olduğu için, bu suçlan işleyenlerin geri verilmeleri, 3. 
bent gereğince olanaksızdır. Hırsızlık ve rüşvet konusuna 

(3) Deutschland und Armenien 1914-1918, yayınl.: Johannes Lepsius 
(1919). 
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gelince de; Talât Paşa'nm özyapısı, namusu ve eğilimleri 
göz önünde bulundurulursa, kesinlikle gerçekdışıdır... Pa
şa'nm iktidar konumunda bulunduğu sürece servet toplama-
dığınm herkesçe bilinen bir gerçek olması, onun hükümet 
zararına zengin olmayı asla düşünmediğini kanıtlar...(4)' 
Calthorpe, 11 Ocak 1919'da bildiriyordu: "Bu kişiler, bu 
konuda cezalandırıcı önlemlere özellikle önayak oldukian 
için Enver, Talât ve Bahattin Şâkir v.b.'nin tutuklanmasıyla, 
bir ibret dersi olacak yolda cezalandırılmaları kadar hiçbir 
şey yararlı değildir. Bu konunun ilk aşama olarak başarıl
ması olanağının sağlanmasını ummak isterim." Balfour da, 
bu kimselerin geri verilmelerinin Almanya Banş Sözleşme
sinde de öngörüldüğünü, 25 Şubat'ta yanıt olarak bildirmiş
tir. Damat Ferit de, Clemenceau'ya gönderdiği 30 Haziran 
tarihli bir mektupla, Talât... Paşalann, Versailles sözleşme
sinin 228-229'ncu maddeleri gereğince geri verilmelerini 
"insansal bir işlem" olarak istemişti. Sir Eyre Crowe, 10 
Temmuz'da Curzon'a, "Talât ve arkadaşlanmn... listede bu 
lunmalan gerektiğini bildirerek, bu konudaki formaliteleri 
hazırlamakla Sir E. Pollock'un görevlendirilmesini" rica et
ti. Curzon; Talât Paşa'nm Ağustos'ta, Berlin'de, Britanya 
askerî kurulunun bir üyesine, "İngiltere Kraliyet Hükümeti, 
kendisi ve arkadaşlanyla işbirliğine razı olursa Türkçe ko
nuşulan topraklar üzerinde birlik olarak bir Türkiye'nin ku
rulabileceğini" söylemiş olduğunu duyduğu zaman, çok öf
kelenmişti. 6 Ekim'de Paris, Washington ve Roma büyükel
çilerine, "Krallık Hükümeti'nin, teslimi istenmek üzere olan 
bu adamla herhangi bir yolla görüşmelerde bulunmasının 
son derece yakışıksız bir iş olacağı görüşünde olduğunu ve 

(4) Talat Paşa hakkında krş. Atay 13 ve Enver Bolayır, Talat Paşa'nm Ha
tıraları (1946). 
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böyle bir önerinin, bundan sonra reddedilmesi gerektiği-
ni"de anlatmıştı. 5 Aralık'ta De Robeck'e de şu yönergeyi 
verdi: "... Enver, Talât, Cemâl, Nâzım, Bahattin Şâkir, Az
mi, Bedri... listeye alınmalıdır. İsmail Hakkı Paşa*mn da bu 
listeye alınmasını öneriyorum. Başka bir öneriniz var mı?" 
De Robeck, ayın 12'sinde buna, "Önerilecek başka bir adı 
bilmediği; yalnız Azmi adından, herhalde Trabzon Valisi 
Cemâl Azmi'nin kastedildiğini; İstanbul Polis Müdürü Az
mi 'ninse Antalya'ya geçen alçağın biri olduğunu herkesin 
bildiği" yanıtını vermişti. Bunu Webb de, 28 Ocak 1920'de 
şu sözlerle tamamlamıştı: "Azmi, Kasım'da erkenden Bur
dur'a gitmiş, ulusçu güçlere hizmetini sunmuşsa da redde
dilmiştir; o zaman Antalya'ya dönmüş, ama oradan da Ro
dos'a gönderilmiştir." Liste 10 Şubat'ta Berlin'de sunulmuş, 
ama Curzon'un 6 Aralık 1919'da Pollock'a gönderdiği ve 
"siyasal önemi olanların en büyüklerinden" diye nitelediği 
"yediler", buna karşın teslim edilmemişlerdir. Bu kimseler, 
bu sıralarda bir savaş mahkemesince, 5 Temmuz'da İstan
bul'da yokluklarında (gıyaben) idama hüküm giymişlerdir. 
Sultan, özellikle nefret ettiği Enver Paşa'yı daha önce 1 
Ocak 1919'da bir emriyle ordudan çıkartmıştı (5). 

"Savaş Canileri" konusunda, İstanbul'da geçen birçok 
dâvayı anlatmak, burada uzun sürecektir. Ancak tarihsel 
önemi dolayısıyla bir iki olayı anmak yerinde olacaktır. Dâ
valar, 25 Aralık 1918 tarihli bir kararnameyle "tehcir"den 
(zorunlu göç) dolayı "adalet makamlarına" havale edildik
ten soma, 8 Ocak 1919 tarihli Padişah iradesiyle özel "Di-
vân-ı Harp"ler (savaş mahkemeleri) oluşturuldu (6). Sultan, 

(5) TV 3407, 3436, 3597. 
(6) Ayn. yer. 3430, 3445; Düstur XI 81. 
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istediğimiz (yani mgilizlerin istediği) her bir kimsenin ce

zalandırılmasına hazır olduğunu; yalnız geniş ölçüde bir ey

leme geçilirse bunun bir ayaklanmayı kamçılayamayacağın-

dan korktuğunu, kendisinin tahtından atılacağı ve belki de 

öldürüleceğini... Sert davranması durumunda Müttefiklerin 

kendisi için yardımlarını sağlayıp sağlayamayacağını bil

mek istediğini (7) belirtti. Tevfik Paşa Hükümeti, 30 

Ocak'ta 27 ittihat ve Terakki önderlerini tutuklattı ki (8), 

Calthorpe bunu "çok iyi bir başlangıç" olarak niteliyordu! 

Calthorpe, aynı gün verdiği raporda, "Bu kimselerden kimi

lerinin tehlikesizce hapsedilmeleri için Türkiye dışma gön

derilmeleri kesinlikle gerekli görülürse, Malta'ya göndere

bilir misiniz?" diye Londra'dan sorması üzerine, 5 Şubat'ta 

şu yönergeyi aldı: "Bu kimselerin: 1- Bırakışma hükümleri

ne uymada kusurda bulunmak; 2- Bu hükümlerin yerine ge

tirilmesine engel olmak; 3- Britanyah üstleri (âmir) ve su

bayları aşağılamak; 4- Tutsaklara kötü davranmak; 5- Gerek 

Türkiye'de ve gerekse Azerbaycan (Mâverâ-yı Kafkas) Er

meni ya da başka ırkların üyesi olan uyruklara saldın ve 

taşkınlıklarda bulunmak; 6- Emlâkin yağma, çapul ve ben

zeri yollarla tahribine katılmak; 7- Savaş yasa ve yöntemle

riyle ilgili konulara uymamak... gibi nedenlere dayanılarak 

size ya da en yakın müttefik üste ya da memura sizin ya da 

üstün görüşüne göre teslim edilmeleri için hemen girişimde 

bulunmalan konusunda Türk Hükümetine yönerge veriniz. 

Kafkasya'da, Irak ve Suriye'de işgal altında bulunan toprak-

(7) Calthorpe'un 10.1.1919 tarihli raporu. 
(8) Milne'in 31.1.1919 tarihli raporu; Türkgeldi JJ 187; İnal 1721, 1724: 

Müttefikler 36 kişinin tutuklanmasını istemişlerdir; Türkçe İstanbul, 31.1., 2.2.: 
adlan; Pech29; Selek 178. 
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larda savaş yasa ve yöntemlerine karşı bu gibi konularda 

suç işleyen Türklerin yargılanmaları için askerî mahkemeler 

oluşturulmaktadır. Krallık Hükümeti, Osmanlı İmparatorlu

ğu'nun müttefiklerin işgalleri dışındaki topraklarında, yu

karda adı geçen suçlarla suçlandırılan Türklerin Türk ma

kamlarınca yargılanmaları ve cezalandırılmalarını kabul 

edemez. Dolayısıyla, bu gibi suçluların Malta'daki toplama 

kampma götürülmek, müttefiklerin bunlar için somadan ve

recekleri karara uygun olarak yargılanmak ve cezalandırıl

mak üzere bize teslim edilmeleri için ısrar ediniz. Bunları 

yargılama yöntemleri konusunda henüz bir karar verilme

miştir; ancak, bu konuda Paris'te görüşmeler yapılmakta

dır." Calthorpe, 9 Şubat'ta bildiriyordu: "Tutuklamaların et

kisi, her bakımdan çok iyi olmuştur; öyle sanıyorum ki, İs

tanbul'da İttihat ve Terakki komitesini, belki biraz olsun yıl-

dırmıştır. Reşit Bey... ayın 6'sında intihar etmiştir." (9) 

Franchet d'Esperey, 11 Şubat'ta Calthorpe'a suçluların ce

zalandırılmaları konusunda kendisiyle aynı düşücede oldu

ğunu, ama "Osmanlı İmparatorluğu'nun, işgal altında bu

lunmayan kısımlarında suçluları ortaya çıkarmak, onlara 

karşı dâva açmak ve cezalandınlmalarrm sağlamak yetkisi

nin, doğal olarak, müttefik askerî makamlarının tam bir gö

zetimi ve denetimi altında olmak koşuluyla, Türk makamla

rında bulunduğunu" yazmıştır. 

General, ertesi gün Milne ya da Calthorpe'un haberi 

olmadan (!) Sait Halim Paşa, Hayri Efendi, eski Ayan (Se

nato) başkanı Topal Rıfat, Ali Münif, Câvit, İbrahim, Şük

rü, Ahmet Nesîmi, Halil, Hoca Ali Galip, Ömer Naci ve 

(9) 26.1., 7.2.1919 tarihli basın. 
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Yunus Nâdi'nin tutuklanmalarını Tevfik Paşa'dan istedi, 

Webb, ayın 13'ünde diyordu ki: "Bu, kesin bir askerî işga

le doğru büyük bir ilerleyişin belirtisi gibi görünmektedir. 

Bu isteğin dayandığı ilkenin müttefik hükümetlerce kabul 

edildiği konusunda bilgim yoktur. Ancak bunlar, (5.2. ta

rihli) yediler grubunda bulunmamaktadırlar." Calthorpe 

ise, daha önce aym l'inde "Britanya, savaş tutusaklarma 

kötü davranışta ve eziyette bulunmakla ilgili 23 kişinin 

Britanya askerî makamlarına teslimini istemişti ki, Reşit 

Paşa buna yanıt olarak, aym 16'smda, bunun "doğrudan 

doğruya egemenlik hakkına karşı" olduğunu bildirmişti. 

Lord Derby ise, aym 19'unda Fransa Hükümeti'nin; Calt

horpe'a verilen 5 tarihli yönergeyle ilgili şu açıklamada 

bulunduğunu bildirmiştir: "Suçluların, doğal olarak bu gi

bi dâvalar için yetkili olmayan bir yargıçlar kurulunca yar

gılanmak üzere, Türkiye'nin dışına gönderilmesi konusu... 

kendi düşüncesine göre böyle bir girişim... bir tür öç alma 

izlenimini uyandırma tehlikesi yaratacağından ve kimi 

Türk memurlarının, bu suçlarından sıynlmamakla birlikte, 

tam tersine halkın sevgisini kendilerine daha çok çekmele

ri sonucunu da verebileceğinden, uygun değildir... Fransa 

Hükümeti, suçlu görülen bütün kişilerin tutuklanmaları 

konusunda... girişimde bulunulması için Calthorpe ile 

Milne'in, General Franchet d'Esperey'e ricada bulunmala

rını ummaktadır... ve bu dâvalar, daha düşünce aşamasın

dayken barış konferansı aynı türden suçlar işlemiş olan 

düşman subay ve memurlarının yargılanmaları için mütte-

fiklerarası bir mahkeme kurulmasına karar verecek olursa, 

bunların o mahkemeye devir ve teslim edilmeleri olanaklı 

olacaktır. Ancak Fransa Hükümeti, bugünkü durumda, ayrı 
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ayrı kişisel girişimlerle konferans kararma zarar verebile

cek davranışlardan kaçımlmasmı, Müttefiklerin ortak gö

revi saymaktadn." Curzon buna şu yanıtı (25 Şubat) veri

yordu: (10) 

"Amiral Calthorpe'a gönderilen 5 tarihli yönergenin 

hedefi, yedi kategoriye ayrılmış olan suçluların, yargılana

rak güvenli bir yerde tutulmalarıydı... Bu gibi suçluların 

yargılanmalarını ve cezalandınlmalannı, sanki bunlar askerî 

mahkemelerce yetkili olarak yargılanamazmış diye Türk 

makamlarına bnakmak, isteğe uygun değildir... Malta, mer

kezî bir durumda olduğu için seçilmişti... Fransa Hükümeti, 

Malta'yı istemiyorsa... seçilecek başka güvenli bir yeri, 

memnunlukla kabul ederiz..." Aynı günde, Balfour 5 Şubat 

tarihli yedi maddelik notanın verilmesi için ricada bulundu. 

Nota 5 Mart'ta Damat Ferit'e verildi. Paşa, Sultan'ın Ocak 

ayındaki, "İstediğiniz herhangi birini tutuklamaya hazırım" 

yolundaki sözlerim, bu vesileyle de yineledi. Dâhiliye Nazı

rı Cemâl, bunun üzerine, 9 Mart'ta 22 "Genç Türk"ü tutuk

lattı. Bunların yargılanmaları için, 8 günlü kararnameyle ye

ni bir savaş mahkemesi kuruldu (11). Webb, Franchet d'Es-

perey'nin kendi basma hareket etmesinden ve Türk Hükü

metinin uluslar hukukuyla ilgili karşı çıkmalarından dolayı, 

ayın 11 'inde şu açıklamayı yaptı: "Notaları Fransa'nınkiyle 

karşılaştırmak isterdim ki, tutuklama isteUerimizin birbiri

ne uymayan ayrı ayrı şeyler değil, belki birbirini tamamla

yan istekler olduğu görülsün. Ancak, ayrı ayrı ilkelerden 

(lO)Corresp.IINo. 18. 
(11) TV 3493, 3503; Düstur XI135; Türkgeldi II197; Simavi H 221; Hâ-

lit Ziyâ Uşaklıgil, Saray ve Ötesi (1941), IIIII; TIH1192; Liste: Söz 11.3.1919; 
Pech 29 (Enterne Liberale); İnal 1893. 
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yola çıkacak olursak, o zaman bunun bu isteklerin gerçek

leşmesi olanakb olmaz... Ancak, kendilerine suç yüklenen 

bu kimseleri bulup tutuklamak, Türk makamlarıyla uyumlu 

bir çalışma olmadan da olanaklı değildir, işte şimdi bu 

uyumlu çalışmayı sağlamış bulunuyoruz. Bunların bize tes

lim edilmeleri konusunda artık ısrarda bulunmakla, korka

rım ki istekli yörük at çok yorularak zınk diye durmasın! 

Böyle yapacak olursam, yeni kabine, durumunu olanaksız

lık içinde görür ve daha iyi, daha dürüst bir kabine umudu 

kalmaz. Öneriyorum: Şimdilik... tutuklananlann güvenli bir 

yerde koruma altında ratulmalarıyla yetinelim. Suçlu görü

lenlerin suç dereceleri çok, pek çok değişiktir ve insan kırı

mının kanıtlanması konusu da ondan daha az zor değildir. 

Bunlar konusunda bir yargıya varabilecek bir mahkeme de, 

kesinlikle Uluslar Birliği (Cemiyet-i Akvam) gibi bir kuru

luşça oluşturulabilecek gibi görünmektedir. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı hiç ivedi davranmamak, 

bana çok daha güvenli görihımektedir." Webb, 14 Mart'ta, 

savaş tutsaklarına kötü davrananların listesini vermiş oldu

ğunu, ama (ad değişiklikleri gibi) birçok yanlışa dikkati 

çekmek zorunluğunu duyduğunu bildirdi. Calthorpe, 6 Ni-

san'da Balfour'a şunları yazıyordu: "... örneğin, savaşa ne

den olmak gibi, yalnızca siyasal amaç uğruna hiç kimsenin 

tutuklanmasmı istemedim; oysa Franchet d'Esperey bunu 

yapmıştır... Ermenilere zulmetmekten suçlu bütün kişileri 

yakalamak içinse, Türklerin tümüyle idam edilmeleri gere

kirdi... Onayınıza sunulmak üzere tutuklanan kişilerin tes

lim edilmeleri yerine tutuklanmalannm sürdürülmesini öne

riyorum." 

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal için ilk idam hükmü 8 
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Nisan'da verildi. Hüküm 10 Nisan'da yerine getirildi. Calt-

horpe, bu idam hükmünün yol açtığı çok büyük tepkiyi, 

ayın 17'sinde şöyle anlatıyor: "Şimdi bize, Hükümet'in aynı 

şiddeti geniş oranda ve hem de yüksek konumlarda bulun

muş olan suçlulara uygulama cesaretim gösterebilip göste

remeyeceğini anlamak kalıyor. Kemal'in toprağa verilmesi, 

sempati gösterilerine yol açmıştı. Onun onurlu dâva uğruna 

ilk şehit ve kurban olarak görülmesi eğiliminin genişleme

sinde İttihat ve Terakki Komitesi'nin süregelen etkisinin bu

lunduğu görülmektedir (12). Sadrâzam, gösterilerin kor

kunçluğundan söz etmektedir... Hattâ onun yandaşlarından 

birçoğu, bu idam hükmünü, suçlulara uygulanan adaletli bir 

ceza olmaktan çok, İtilaf Devletlerine zorunlu bir ödün gibi 

görmektedirler." Edmons, "Türklerin binde biri bile, Hıristi-

anlann öldürülmelerinden dolayı asılmaya hak kazanan bir 

tek Türk'ün var olabileceğini düşünememeleredir... Şimdi, 

suçluların koruma altmda Türkiye'den kaldırılıp bir mütte

fik mahkemesinin emrinde tutulması bizim için bir kazanç

tır;... Sadrâzam... suçluların devir ve teslim edilişinden ötü

rü memnun olabilir." Buna karşılık Kidston da yazmıştır ki: 

"Ancak, Barış Konferansı bu sorunda ne yapılacağı, bir 

müttefik malıkemesinin kurulup kurulmayacağı... ya da ku

rulduğunda da yetkisine ne gibi suçların gireceği konusunda 

bir karara hâlâ varmış değildir. Padişah, Kadıköy gösterisin

den öyle korkmuştu ki, kendisinin isteği üzerine, Mustafa 

Sabri'nin vermiş olduğu ama kendisinin yeter görmediği 

fetvaya bir ek koydurmak istedi: 

(12) Bir görgü tanığı (Yüzbaşı E.La Fontaine, denetim subayı, Kadıköy) 
12.4. tarihinde "masum İslam şehidine ithaf sözlerini taşıyan çelenkler kondu
ğunu bildiriyordu.' Krş. Pech 46. 
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"Savaş mahkemesince idama hüküm giydirilen Ke
mal'in yargılanması hakka ve adalete uygun olarak yapıl
dıysa (!), verilen idam hükmünün evraklarda yazılı fetva ve 
şeri hükümlere uygun olduğu arz edilir." (13) 

Webb, bu kişiler için yargıcın verdiği hükme karşı Da
mat Ferit'e kaygısını belirttiğinde, Ferit, "Şimdi güvenebile
ceği bir mahkemeye sahip olduğundan dolayı güven içinde 
bulunduğu" yanıtını vermişti; ama ayın 27'sinde İttihat ve 
Terakki Cemiyeti'ne karşı açılan mahkeme İngilizleri tat
min etmediği gibi, kendisine inanç da vermemişti. Özellikle 
Ziya Gökalp'ın, 17 Mayıs'ta, "Ulusumuza iftira etmeyiniz. 
Türkiye'de bir Ermeni katl-i âmı (bir ulusu yok etmeye yö
nelik toplu öldürme eylemi) değil, bir Türk-Ermeni mukate-
lesi (birbiribi öldürme) vardır. Bizi arkadan vurdular; biz de 
vurduk," (14) diye verdiği ifadeden hiç hoşlanmamış olsa 
gerektir. Damat Ferit, 19 Mayıs'ta, "Kısmen Müttefiklerin 
istekleri, kısmen de Türk hükümetinin girişimiyle, türlü ne-
denelerden dolayı tutuklanan kimselerin mahkemelerinin 
gelişmesi konusunda düşlemkınklığma uğradığını; suçlama 
nedeni bulmanın çok zor olduğunu; kanılara dayanarak dav-
ranmanm ondan da zor olduğunu anlamış... onun için bun
ların şimdi Malta 'ya gönderilip gönderilmeyeceğini" 
Webb'den sormuştu. Bunu bildiren Webb, şunları da ekle
mişti: "Yukardaki görüşler tamamıyla bir yana, son olaylar 
(İzmir!) bu kişilerden tümünün ya da kimilerinin serbest bı
rakılmaları için... girişimde bulunulacağını olası göstermek
tedir... (15) Böyle girişimlerin engellenmesi gereğinin apa-

(13) Türkgeldi 202 v. dd. Padişah hükmü 9.4.1919'da onayladı. 
(14) 18.5.1919tarihli basın; İş Mecmuası XXI157; Şapolyo, Ziya Gökaîp 

137; Gaillard 175: "...yansız devletlerin gerçeği araştırmak için yardımda bulun
malarım isteyen nota". Curzon, bu gibi kurullardan edinilen kötü deneyimlerden 
dolayı bu isteği reddetti (Edmonds'un 25.2.1919 tarihli sayfa kenarı notu). 

(15) Şevket Turgut Paşa, Bekirağa Bölüğü'ndeki tutukluların serbest bıra
kılmasından, daha 23 Mayıs'da kaygı duymaktaydı: (Adıvar) 35; krş. Atay i 14. 
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çık olduğu, kendisine danıştığım General Milne'in de onları 
Malta'ya göndermek üzere taşıt buluncaya dek teslim al
mak için hazırlıklı bulunduğu.." Aynı gün Mi İne'e bir liste 
gönderdi ve bu listede "daha önemli kişiler" diye kırmızı X 
işaretiyle gösterilmiş olarak Rahmi, Yunus Nâdi, Ubeydul-
lah Efendi, Ziya Gökalp ve Sait Halim Paşa vardı. 

22 Mayıs'ta, sabah gazeteleri tutuklanmış olan 41 kişi

nin Türk Hükümeti'nce serbest bırakıldığım haber verince... 

VVebb'in huzuru tümüyle kaçtı... hemen General Duncan ile 

görüşmeyi görev bildi... General, Fransız ve Britanya asker

lerinden oluşan bir muhafız kıtasına (hapishanenin kapısını 

tutmak üzere) emir verdi. Ayın 30'unda bunu rapor eden 

Caîthorpe, şunları ekliyordu: "Suçlular kaçacak olursa, bun

ların, özellikle başkentte yalnız şimdiki hükümetin değil, 

aynı zamanda Müttefikler'in de hem maddî hem de manevî 

çıkarlarına aykırı olarak karışıklıklar çıkarmasından korku

lan İttihat ve Terakki Komitesi'nin aşın yandaşlanmn hepsi

nin hemen çekirdeğini oluşturacaklan da apaçıktı. Bundan 

başka, gerçi bu adamların, bir panik çıktığmda ya da halk 

arasında çıkan kanşıklıklar sonucunda, hükümet tarafından 

serbest bırakılmalarından korkmak için nedenler olmasa bi

le, bunların mahkemeleriyle ilgili işlemler öyle ağıraksak ve 

öyle önemsizdir ki, maskaralık (farce) bile onun yanında 

küçük kaim Bu adanılan, bu gibi durumlarda kaçamayacak-

lan ama yetkin ve olgun bir adaletin sınırlan içine almacak-

îan bir yere sürüp uzaklaştırma konusundaki (bundan üç ay 

önce (5.2.) İngiltere Krallık Hükümeti'nce de onaylanan) 

düşünceye hemen geri dönmek gereği doğmuştur. Bu amaç

la Kırallık donanmasının hizmet gemisi "Princess Ena"yı 

bu işe ayırma olanağını bulduğuma göre, rastlantı da bu ge-
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reği desteMemiştir. Tutuklular, sorunun ivedi çözümü konu

sunda tamamıyla duyarlı olan Britanya askerî makamlarıyla 

uyumlu olarak 28 Mayıs'ta gemiye alınıp, hemen o gece yo

la çıkıldı (16). Calthorpe ayın 28'inde Hâriciye Nezâreti'ne 

gönderdiği bir notada, şunları yazıyordu: "Dileğim üzerine 

Milne... Müttefiklerce sonunda kararlaştırıldığı gibi, yargı

lanıp cezalan verilinceye dek tehlikesizce bir hapishaneye 

yerleştirilmek üzere... 67 kişiyi... teslim aldı." İstanbul'da 

eleştiriler yükselince, "Times" habercisi şunlan bildiriyordu 

(17): "Eleştirenler, bunların ülkeden uzaklaştınlmalannm 

en sonnuda yapılacak yargılamaya bir zaran olmayacağını 

unutmaktadnlar. Türkiye ile yapılan banş sözleşmesinin hü

kümlerinde, olasılıkla bunlar arasında müttefik devletlere 

karşı suç işleyenlerden ya da adam öldürenlerden kimileri

nin Türk mahkemeleri dışında yargılamnalan koşulu bulu

nacaktır... Bunların sürülmeleri... sakınma önlemi olarak 

düşünülmelidir." 

Hemen, yalnızca savaş kabinesi üyelerinden on iki kişi 

de Robeck'le Sir Harcy Luke'un 9 Eylül'de ziyaret ettikleri 

Mondros'ta gözaltına alındüar. Sir Harry Luke, özyaşamöy-

küsünde diyor ki: "Amiral ve ben, onlan görmek üzere kıyı

ya çıktık; açık söyleyeyim ki, Prens Sait Halim ve erkek 

kardeşi Abbas Hilmi'yi (Halim?) arkadaşlarıyla dikenli telle 

çevrili küçük bir çadır içinde görerek üzüldüm... Üzüntülü 

görünüyorlardı... yaka ve boyunbağlan olmayan istanbulin 

setreleri (istanbulin denen kumaştan yapılmış uzun etekli 

ceket) içinde yakışıksız bir kılıktaydılar. Hapislerinde göste-

(16) Simavi II237; Y.Nâdi No. 109; Türkgeldi 218; inal 1911: "Mevkuf
lar (tutuklular) beş İngiliz otomobiline vük gibi dolduruldular." 

(17) The Times 5.6.1919 (C.C. 31.5.) 
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rilen gereksiz şiddete karşı bir tek sözle de olsa yakınmadı-

lar; bizi sanki, kendi selâmlık dakelerindeymişçesine bir in

celikle, şanlarına uygun bir biçimde selâmladılar..." (18) 

Aym 18'inde, belki de, de Robeck'in olası aracılığı üzerine, 

bunlar da Malta'ya getirildiler. 

Milne, 28 Haziran'da Bekirağa Bölüğümde göz hapsi

ne alınmış olan öteki 112 kişinin iyi korunmamalanndan 

yakındı. Gerçekten, Halil Paşa 8 Ağustos'ta kaçmayı başar

mıştı (19). Damat Ferit, İstanbul'da arkası kesilmeyen tutuk

lamaların yerine "tehlikeli kimselerin" "sürülmesini istiyor

du. Böylece, Ahmet Emin (Yalman) ile göz doktoru Esat 

Paşa, üç ay süreyle Kütahya'ya sürüldüler (20). İstanbul'un 

16 Mart'ta resmen işgali üzerine, Müttefiklerce tutuklama

lar yapılmasının hukuksal sakıncaları da ortadan kalktı. 

Şimdi tutuklanma sırası M.Kemal'in yandaşlarına gelmişti; 

bunlar da Malta'ya getirildiler (21). Mustafa Kemal de karşı 

önlem olmak üzere Erzurum'da Rawlinson'u, Konya'da da 

Campbell'i tutuklattı (22). İstanbul'da son olarak Yakup 

Şevki Paşa 21 Nisan'da tutuklanarak, 6 Mayıs'ta Malta'ya 

getirildi (23). İngiltere'ye hoş görünmek isteyen Damat Fe

rit, yeni sadrazamlığı sırasında ayrıca bir "zorla göç ettirme 

mahkemesi" kurdurdu. 

Bayburt Kaymakamı Nusret, 20 Temmuz'da ölüme 

mahkûm edilerek 5 Ağustos'ta asıldı (24). Enver Paşa'nm 

(18) Luke II 51. De Robeck II. 9.da İstanbul'a geldi (basın 12.) 
(19) Calthorpe'un 6.7. tarihli raporu; HTVD 947; Tarik 12.8.: TV 3731. 
(20) Br. IV No. 478; A.E.Yalman, Turkey in My Time (1956), 85 v. dd. 
(21) HTVD 575-577, 637, 651, 653. 
(22) Rawlinson 287; Karabekir 529. 
(23) TİH1171: Bıyıkhoglu 36,47. 
(24) 6.8. tarihli basm; ZC III 170; TV 3924; Kanun No. 80,271; Bıyıkh

oglu 62. 
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daha sonra 1921'de Almanya'dan uzaklaştırılması, Damat 

Ferit için zayıf bir avuntu olmuş olabilir (25). 

2- Malta'da 

Türkiye ile banş sözleşmesi beklenedursun, İngiltere 

Savunma Bakanlığı, 17 Aralık 1919'da "Law Officers of the 

Crown" (Kırallık Hukukçulan) ile yaptığı damşmadan son

ra, 5 Şubat tarihli telgrafta sözü edilen "ilk üç suçu işleyen 

suçlulann (bu suçlar yalnız işgal edilen topraklarda ya da 

Mâverâ-yı Kafkas'ta işlenmişlerse)" askerî mahkemelerce 

yargılanmmalan gerektiği konusunda İstanbul, Kahire ve 

Bağdat Başkomutanlıklarına yönerge verilmesini İngiltere 

Dışişleri Bakanlığı'na önerdi. Öteki suçlular, "uluslararası 

bir mahkemede yargılanmalanm beklemek üzere Malta'ya 

gönderileceklerdi. De Robeck, 6 Aralık'ta üç liste gönderdi: 

"A (16 ad): Britanya savaş tutsaklanndan başka kişilere kar

şı zulmeden suçlular: 1. Ahmet Agayeff, Azerbaycan dele

gesi, propagandacı ve gazeteci... 16. Ziya Gökalp, Ergani 

mebusu; B: İktidarda bulunmalan sırasında yapılan zulüm

lerden sorumlu (17 ad): ... 21. (22 ad): Zulüm yapmaktan 

sorumlu olduklan pek bilinmeyenler: ...42'inci Hüseyin Ca

hit Bey..." Milne 20 Ocak'ta şunlan söylüyordu: (26) "Mal-

ta'daki kimselerin) banş imza edilinceye dek orada tutulma-

lan düşüncesindeyim. Gerçi bunlann mahkemeye gönderil

meleri düşünülmemişse de, ben kişisel olarak, bunlann Sü

veyş hatlan dolayısıyla serbest dolaşmalannı, buradaki Bri

tanya ordusunun çıkan ve esneliği için tehlike yarattıklannı 

(25) Corresp. VIII No. 5: Lord d'Abernon'un 5.7.1921 tarihli raporu. 
(26) Webb'in 27.1.1920 tarihli raporu. 
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ve onların tatuklanmalanm haklı çıkarmak için geniş mal

zeme sağlandığını düşünmekteyim." Sevres antlaşmasının 

imzasından kısa bir zaman önce, Mr. Fitzmaurice İngiltere 

Dışişleri Bakanlığı Haberleşme Dairesi'ne (Intelligence 

Service) 21 Temmuz'da şu raporu verdi: 

"Bunların çoğu Türk Hükümeti'nce... hapsedildikten 

soma bize verilmiştir. Bunlar, Türkiye'de Almanlar lehine 

savaş yönetimini ve soma da Kemalci ulusçuluğu temsil et

mişlerdir. Banş hükümlerine karşı direnmeleri yüzünden 

hapis süreleri uzamıştır... Şimdi bunlann salıverilmeleri... 

(Türk Hükümeti'nin) saygınlığını azaltacağı gibi... Kemal -

ciler için de bir zafer gibi yorumlanacaktır... A sınıfı: Bri

tanya savaş tutsaklanna kötü davranmaktan, bnakışma ko

şullarını bozmaktan, Rum ve Ermenilere saldında bulun

maktan ve daha birçok konulardan suçludurlar... tutuklu 

olarak elde rutulmalan gerekir: (64 ad)...; De Robeck bunla

rın... banş sözleşmesinin yürürlüğüne dek tutuklu bulunma

ları şiddetle salık verilmektedir.... Sımr dışına çıkanlan bu 

kişilerin masraflan A ve B sınıflannda yüzün altmda olup, 

Sultan Hükümeti banş hükümlerini, muhalif ulusçulara zor

la kabul ettirmek durumuna geçer geçmez olabildiğince 

azalacaktır (27)." "Law Officers of the Crown" Gordon He-

wart ile Ernest M.Pollock, 4 Ağustos 1920'de bir muhtıra 

vermişlerdi; burada şöyle denilmekteydi (28): "Üç sımf var

dır: 1- Siyasal suçlular; 2- Zorla göç ettirme (tehcir), gasp, 

yağma ve adam öldürmeyle suçlananlar; 3- Savaş tutsaklan

na kötü davrananlar; yine kimi kişiler daha vardır ki, bunla

rın tutuklanma nedenleri saptanamamıştır... Üçüncü grup 

(27) Br. XIII No. 100. 
(28) Ayn. yer. No. 122, Encl. 
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kişilerin kinniMerini saptamak, Türk adlanmn birbirlerine 

benzemelerinden dolayı güç olmaktadır." 

Malta'da gözaltı süresinin umulmayacak denli uzaması, 

af mlekçelerinin sunulmasını bu kişilere anımsatmıştır. Bu 

dilekçeler daha önce de verilmiş, ama hiçbiri kabul edilme

mişti: (28a) 

1- Sait Halim Paşa: Malta'lılann ünlü hukukçulanndan 

Dr. L.F.Mizzi, hapishanede tahtakurulanndan yakınan Sait 

Halim Paşa'nm göz hapsi altmda kendi evinde yaşaması 

için girişimde bulunmasını Calthorpe'dan rica etmiş (23 Ni

san 1919) (29). Bu konuda "mavi kitap"ta, onun hakkında 

hak tanırlık göstermiş olan Sir Louis Mallet'i "tanık" gös

termişti. 

Calthorpe ise, "Türkiye'nin, iki sadık dostu (!) İngilte

re ile Fransa'ya karşı ülkesini bilerek, herkesin gözleri 

önünde savaşa sürüklenmesine izin verirken, o hükümetin 

başında bulunan ve ayrıca Ermenilerin dehşet uyandıran öl

dürülmelerinde, bir süre de olsa sadrâzam olan bir kimse 

için kendisine müdahale talebinde bulunulmasına karşı şaş

kınlığını" belirtti. Dr. Mizzi, "Sait Halim'in, hükümetinin 

en isteksiz üyesi olduğunu ve geçen olayların önlenmesi 

için elinden gelen herşeyi yaptığı" söyleyince, Calthorpe 

mazeretinin gülünçlüğüne işaret etti. Malta valisi Lord Plu-

mer, 4 Kasım 1919'da 2755 numaralı savaş tutsağı Sait Ha-

lim'den aldığı bir dilekçede, "kendisinin savaş tutsağı olma

masına karşın, 30 Mayıs'tan bu yana Mondros'ta, 21 Ey-

(28a) Malta'da tutuklu bulunan 114 Türk, 22.1.1921 tarihinde Londra, Pa
ris ve Roma Dışişleri Bakanlıklarına dilekçeler göndermiştir. (Echo de l'Islam, 
15.2.tarihliNo.22). 

(29) Krş. Yunus Nâdi, Samsun'da 10. 
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lül'den sonra da Polverista tutsak kampında tutulduğunu be

lirterek kentte bir otelde kalmasına izin verilmesini" rica et

tiğini bildiriyordu. De Robeck, onun bu dilekçesini 6 Ara-

lık'ta, "kendisine niçin ayrıcalıklı davramlması gerektiğinin 

nedenini anlamadığı"nı (30) belirten sayfa kenarı notuyla 

Londra'ya havale etti. 

2- Ali İhsan Paşa: İngilizler Ali fiısan'ı Haydarpaşa'ya 

geldiği 2 Mart 1919 tarihinde tutuklamışlardı (31). Paşa, 

hemen Milne'e başvurdu: "Ben Nusaybin'deyken... Halep'te 

General McAndrew'ya serbestçe ve ivedi seyahat etmekli-

ğim için bana bir Britanyalı subay ve bir miktar asker eşli

ğinde özel bir tren verilmesini rica ettim ve bu isteğim de 

kabul edilmişti. Ben buraya Britanya askerlerinin koruman-

lığı altında getirilmedhn; tersine bana yardım eden arkadaş

larla birlikte... Britanya'nın geleneksel adaletinden böyle bir 

davranışı asla beklemezdim... Ben Bakanlığın bana verdiği 

emri yerine getirdim." Webb, 18 Mart tarihli şu raporu veri

yordu: "O şimdi burada askerî hapishanede, kısa bir zaman 

sonra da, Malta'ya gönderilecek. Ben onun suçunun 5.2. 

günlü ve 233 No.'lu telgrafınızın 1. maddesine bağlanması 

gerektiği görüşündeyim." Ali İhsan, 3 Nisan'da Malta'dan 

Londra'daki İsveç ortaelçiliğine bir mektup gönderdi. 

Mektubu alan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Onun 6. 

Ordu'dan alınması için verilen emir dışında, Türk Hüküme

tince mtuklanması ve ülke dışma sürülmesiyle ilgili bir ka

rar alınıp alınmadığmm, lütfen bildirihnesi"ni isteyen sayfa 

kenarı notuyla, ayın 25'inde Calthorpe'e havale etti. Webb 

buna, ayın 28'inde: "Hayır, o sırf Britanya makamlarınca 

(30) Kış. ama yu. not 18 (Mondros'da ziyaret) 
(31)Bk.yu.böl.IInot.33. 
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götürülmüştür," diye yanıt verdi. Sir Eyre Crowe, 13 Ma-

yıs'ta Curzon'a, "Onun Malta'da tutuklu olarak tutulmasnun 

nedenleri konusunda yazılı bir bilgim yok; ancak Malta'da 

tutulmasına karar verilmesi konusunu size ve İngiltere Sa

vunma Bakanlığına bırakmak düşüncesindeyim." Bunun 

üzerine War Office, ayın 14'ünde Kahire'ye şu telgrafı çek

ti: "Ali İhsan Paşa'dan bir çok yakınma aldık... Onun hak

kında yeğlenecek tavsiyeniz varsa, ayrıntılı olarak bildiril

mesi." Foreign Office dosyasında da şu kayıt vardır: "War 

Office bize, onun İstanbul'a geri gönderilmesini önermek

tedir....; bir yanlışlık yapıldığı sonucuna varıldığı anlaşıl

maktadır." Allenby, 21 Mayıs'ta, "Onun hakkında engelleyi

ci dadandığından başka bir tercih hükmümüz yoktur; her

hangi bir emir ona verilmezse, kendisinin İstanbul'a geri 

gönderilmesine karşı çıkmayacağımı, daha önce de mektup

la Calthorpe'a bildirmiştim," diye yanıt verdi. Ama yine de 

tutuklu kaldı. 

3- Cevat: (İstanbul'un eski merkez komutam): General 

Townshend, onun serbest bırakılması için 25 Temmuz'da 

şöyle bir ricada bulunmuştu: "Görevi sırasında Büyükada'da 

tutsaktım. Ondan her zaman saygılı ve incelikli davranış 

gördüm. Enver karşıtı Türk grubunun özel hışmına uğramış 

olduğunu sanıyorum... Bu sözlerimin onun serbest bırakıl

masını sağlayacağmı umuyorum." 

4- Hayri Efendi: Durumu, Yüksek Komiserliğin 21 

Ağustos 1919 tarihli toplantısında söz konusu oldu: "Malta 

valisi, onun dizanteriye yakalandığını, salınıp salmamayaca-

ğmı sordu. Defrance, ilke olarak ayrıcalık yapılmasına karşı 

olduğunu söyledi... durumun Damat Ferit Paşa'dan sorulma-
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sı isteniyordu." Webb'in yanıt vermesi kararlaştırıldı: "Ha

pisten salıverilmesi pek hoşa gitmez." 

5- Rahmi: Granville, 16 Ocak 1920'de Rahmi'nin şu 

dilekçesine gönderdi: "...Ekselansınız bana 22 Kasım 

1917'de, 'Hükümetimin ve bütün Britanyalılann, ekselansı

nızın Aydın vilâyeti içindeki Britanya uyruklarına göster

dikleri sempatiden ve güçlü yardımdan dolayı sonsuz ve de

rin teşekkürlerimi sunarım' diye yazmıştınız. Bu sonsuz te

şekkürlerin, benim Malta'ya sürülmemde sonutlaştığını gö

rünce şaşkınlığım çok büyük olmuştur." Bu dilekçeyle ilgili 

olarak, Edmonds'un verdiği yanıt şöyledir: "Rahmi Bey'in 

salıverilmesi Kıralhk Hükümeti'nden bu zamana dek birçok 

kez istenmiş olmakla birlikte... tutuklu kalmasının birçok 

nedeni (31a) vardır." Bu ve bunun gibi çoğu durumlarda, İs

tanbul'u "İttihat ve Terakki Komitesi'nin öz öğelerinden" 

korumak isteği, sürgünlerin Malta'da tutuklu bulunması için 

yeterli nedeni oluşturmaktaydı (32). 

6- Liman von Sanders: Durumu özellikle acıklıdır. 

1913-1918'de Türk Ordusu MareşaPinin gözaltına alınma

sıyla, Türkiye'nin de ulusal onuru zedelenmiş oluyordu. Bu 

baş suç, Franchet d'Esperey'nin üzerinde toplanmaktadn. 

Fransız Generali, bir Rum Ortodoks papazının incelenme

yen iftirası üzerine, Mareşal'in 29 Ocak 1919'da yola çıkışı 

sırasında, Amiral Calthorpe'un serbestçe uğurlanacağı ko

nusunda verdiği sözün İngilizlerce bozulmasına yol açmıştı. 

Mareşal, 25 Şubat'ta tutuklanarak Malta'ya götürülmüş ve 

(3la) Br. XIII No. 100: "Rahmi... İzmir Britanya kolonisine karşı hesaba 
dayanan bir yücegönüllük göstermiş olmakla birlikte, şiddetli Rum düşmanıy
dı." 

(32) Bk. yu. not. 15. 
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önceleri kendisine bir suçlu gibi davranılmıştı. Bıkıp usan

madan verdiği dilekçelere karşın, bırakılması en sonunda 

Feldmareşal Henry Wilson'un kişisel olarak Foch'a başvur

masından sonra, ancak 21 Ağustos'ta gerçekleşti. General 

irrwait.es, 1 Ağustos'da Curzon'a şöyle yazıyordu: "...Tu-

tuklanmasmm yüzkarası, Mareşali ülkesine geri vermekten 

başka bir isteği bulunmayan Britanyalılann üzerinde kal

maktadır." 

3- Tutukluların Karşılıklı Olarak Geri Verilmesi 

Gözaltına alınanların karşılıklı olarak geri verilmesi 

düşüncesi, ilk önce TBMM'nin 18 Temmuz 1920 tarihli tu

tanağıyla ortaya çıkıyor. Toplantıda, Rawlinson'un Kâzım 

Karabekir'e gönderdiği bir mektubu okundu. Mektupta şöy

le deniyordu (33): "... tutsakların karşılıklı olarak geri veril

mesiyle ilgili herhangi bir öneriye, kurul üyeleri onay vere

ceğinden, ben size bildiriyorum ki, Meclis-i Âli'ye (Yüce 

Meclis'e) bu türden her türlü öneriyi göndermeye tamamıy

la hazırım..." Ali Şükrü (Trabzon): "Malta'ya gönderilenler

den bir çoğunu kurtarabiliriz" düşüncesini belirtti ("Hepsi

ni!", diye haykırışmalar). Hâriciye Vekili Muhtar' ın isteği 

üzerine, tasarı, üzerinde çalışması için kendisine verildi. 

Curzon 20 Ağustos'ta de Robeck'e (34): "Haklarında dâva 

açılması düşünülmeyenlerin, ilk uygun fırsatta salıverilmesi 

için; haklarında dâva açılacakların da adlarının seçilmesi 

için, bu tutsak ve sürgünlerin listesi, başsavcı tarafından 

gözden geçirilmelidir. 

(33) ZCII335. 
(34) Br. XIII No. 122. 
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Albay Rawlinson ve Yüzbaşı C.L. Campbell (Kon

ya'da) ile (16 Mart'tan bu yana tutuklu olarak tutulan öteki 

rütbelilerden küçük bir bölüm) kimi Türk tutsaklarla değiş-

tnebilir" diye yazıyordu. Kısa bir süre sonra, Foreign Offi-

ce'e şaşırtıcı bir öneri geldi. Sir Harry Luke (Tiflis), Azer

baycan Hâriciye Komiseri Hüseyinov'un 6 Eylül'de kendisi

ne verdiği bir telgraf kopyasını göndermişti. Telgrafın anla

mı şuydu: (35) "Moskova'da Çiçerin'e: Bunu Litninov'a 

gönderin (36): ...Azerbaycan Sovyetler Şûrası Hükümeti, 

Baku'da tutuklu olarak tutulan İngilizlerin, İstanbul'da tu

tuklu Kemalci Türklerle değiştirilmesine onay verir... 28.8". 

Curzon, yetkisizlik yönünden bu tartışmaları reddetti ve 27 

Nisan'da Baku'daki Kızıl Ordu'nun eline düşmüş olan İngi

lizlerin Tiflis'teki Britanya Elçiliği aracılığıyla Kasım'da 

serbest bırakılmalarım sağladı (37). 

Curzon'un, Rawlinson'un serbest bırakılmasını (ki 

Curzon buna çok önem veriyordu) sağlamak için ilk girişi

mi Milne'i atlayarak yapmış olduğu görülüyor. De Robeck, 

15 Ekim'de şu raporu verdi (38): "Tutsaklarımızı ulusçula

rın ellerinden kurtarmayı ne denli istersek isteyelim, ne ya

zık ki, bu iş şimdilik uygulama olanağından yoksun bulun

maktadır... Mustafa Kemal (askerî makamlarla) konuşmayı 

reddetti. Ankara'ya giden istanbul kurulu, müttefik eleman

larını içererek hesaba katacak olursa, o zaman temsilcileri

miz konuyu ulusçu önderlerle birlikte ele almaya yetkili kı-

(35) Luke II188,191. 
(36) 12.2.1920 tarihli Kopenhag uzlaşması gereğince (Cmd. 587; The Ti

mes 10.3.1920). 
(37) Luke II196; The Times 10.5., 19.6., 13.8., 23.9., 11.11.1920. 
(38) Br. XIII No. 156,164 (Curzon 26.10.: Evet!); bk. yu. böl. V not 225. 
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lınabilirler." De Robeck, izzet Paşa'dan, kendisi 3 Aralık'ta 

yola çıkmadan önce askerî ve sivil Britanyalı savaş tutsakla

rının salıverilmesini sağlamak için elden gelenin yapılması

nı rica etti: "Ben ona bir liste gönderdim... Bunların serbest 

bırakılmaları... Türk Hükümeti'nin gözümüzdeki saygınlığı

nı arttıracaktır". Bu liste, Genel Savaşta Almanya impara

torluğu ile Müttefiklerince savaş yasaları ve savaş töreleri 

gibi konularda işlenen suçlar konusunda inceleme yapılarak 

rapor verilmesi için, Başsavcı tarafından daha önce 1 Kasım 

1918'de oluşturulan komitece hazırlanmıştı. 

Rumbold'un 20 Kasım tarihli raporuna göre, "Ulusçu

ların olası istekleri, ülkeden askerî nedenlerle uzaklaştırılan 

çok önemli siyasal tutsakların Anadolu'daki Britanya tut-

saklanyla değiştirilmesi olsa gerekti (39)"; izzet Paşa'nın 

daha önce Ankara'daki başansızlığmdan soma, bu konunun 

tartışılması için Londra'nın barış koşullarını değiştirme 

konferansmdan yararlanılacağı akla yakın görülüyordu. 19 

Şubat tarihli "The Times"da, Tuğgeneral Campbell'in bir 

mektubu çıkmıştı; bunda, "Oğlum Yüzbaşı C. L. Campbell 

de bunların arasındadır. Geri çağrılma emri ona varmamış

tır... yalnız 22 Mayıs tarihli bir mektup eline geçmiştir... 

(40) ... Ulusal geleneğimiz, insafsızca yakalanmış olan Bri

tanyalı subay ve kişilerin önceden salıverilmesi koşulu ol

madan bir Britanya Hükümeti'nin ulusçulardan oluşan bir 

kurulu kabulü olumlamasmı gerektirmektedir." Ancak bu, o 

denli basit değildi. Aslında, Müttefiklere karşı zor durumda 

(39) Br. XIII No. 177, 189. 
(40) Rawlinson ancak 1.8.1921'de bir mektup gönderebilmişti; bu mektu

bu bir Bulgar subayı, bir sigara içinde ele geçirmiş ve Ekim'de Harington tara
fından belgelendirilmişti (Rawlinson 342,350). 
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olan Bekir Sami, tutsak değiş-tokuşunda da boyun eğmeye 

kendisim zorunlu görmüştü. Böylece, 16 Mart 1921'de aşa

ğıdaki uzlaşmaya varıldı: 

TUTSAKLARIN HEMEN SALIVERİLMESİ 

İÇİN ANLAŞMA 

Madde 1 - Kendi istekleri dışında Türkiye'de alıkonu

lan Britanya savaş tutsakları ve başka Britanya yurttaşları 

ya da Britanya güçlerinin öteki üyeleri hemen salıverilerek 

İstanbul'a gönderileceklerdir. Bu gibi kimselerin gönderil

meleri işi, bu tutsakları şimdi ellerinde tutan Türk makam

larınca, harcamaları da bunlarca sağlanarak yapdacaktir. 

Madde 2 - Şimdi Britanya makamlarının elinde bulu

nan Türk savaş tutsaklanyla gözaltına alınmış olan sivillerin 

ülkelerine geri verilmelerine hemen başlanarak, bu iş elden 

geldiğince hızla sürdürülecektir. Ancak bu madde, savaş du

rumunun sürdüğü sürece, 1 Ağustos 1914'te Türk İmpara

torluğunun parçasını oluşturan topraklarda yapılan savaş 

yasası ve göreneklerini (customs) bozmaktan ya da adam 

öldürme suçundan dolayı yargılanmaları kararlaştırılan kim

selere uygulanmayacaktır. Britanya Hükümeti, barış duru

munun geri gelmesinden önce İstanbul'a gelmeyecek olan 

herhangi özel kimselerin tahliye edilmelerini de bu koşula 

bağlamakta ve bu koşula uyulmaması durumunda onları 

hapsetme ve tutuklama hakkını elinde tutmaktadır. 

Madde 3 - Bu anlaşma, imzası tarihinde yürürlüğe gi

recek ve en hızlı biçinde uygulanacaktır. 

Ek 1 - Türkiye'de istekleri dışında tutulmuş oldukları 

Kırallık Hükümetince bilinen ve birinci madde gereğince 
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tahliye edilecek olan kimselerin listesi. Bu liste kesin (me
tinde: münhasır) değildir. Bu listede adı geçmemiş olması, 
herhangi bir kimsenin tahliye edilme hakkım etkilemez: 

- Mr. John Medlicott, Kayseri'de (41). 
- Lieut- Colonel A. Rawlinson, Royal Garrison Artil

lery. 
- Captain C. L. Campbell, Argyll and Sutherland High

landers. 
- Özel 975075 H. Carter, 85'inci Makineli Tüfek Ko

lordusu 
- Özel 129401 AHillyer (aynı), 
- Özel 59194 R. Leadbetter (41a), (aynı). 
- Özel EMT 44405 T.J. Mahöney, 1158 Company Ro

yal Army Service Corps (42). (adı çizilmiş) 
- Lance-Corporal 135424 H. T. Ankers, 766 Company 

Royal Army Service-Corps. 
- Özel 33952 T. Galloway, 1st Gordon Highlanders. 
- Sepoy 1637 H.Hakumatmi, 24th Punjabis. 
- Sepoy 1896 Hakimsmah, (aynı). 
- Sepoy 2219 H.Katarsing, (aynı). 
- Sepoy 43279 C.D.Rsaijiway-Amr, (aynı). 
- Sepoy 43761 Gangapeshad (aynı). 
- 9069 Bhisti (adı bilinmiyor), Machine Gun Corps. 
- Bhisti Ramgoo, Royal Garrison Artillery. 
- Interpreter 897 Polskof (42a). 
- (aym) 766 Guragossian. 

- (aym) 930 Kudodoian. 

(41) Özgün metinde çizilmiş. M... 1920 Nisan başında Toroslar'da Fran
sız kıtaİanyla birlikte tutsak alındı: Br. XIII No. 164.. 

(41a) Rawlinson 372: Leadbeater. 
(42) Bir irlandalı: Rawlinson'a ihanet ettiği için bir Britanya savaş mah

kemesine verilmişti (Rawlmson 296, 360). 
(42a) Rawlinson 299: Polakoff. 
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Ek 2 - İngiltere Krallığı Hükümeti'nin 2. madde gere

ğince tahliye edilecek kimseler için hazırladığı liste: 2675 

Hüseyin Cahit Bey. - 2682 Tevfik Hâdi Bey. - 2684 Yusuf 

Rıza Bey. - 2689 Fethi Bey. - 2691 Rahmi Bey. - 2692 isma

il Cambolat Bey. - 2693 Mithat Bey. - 2697 Mümtaz Bey. -

2702 Atıf Bey. - 2703 Ferit Bey. - 2705 Hüseyin Kadri Bey. 

- 2708 Haydar Ahmet Bey. - 2709 Sami Bey. - 2713 Aziz 

Jehangirov. - 2715 Hassan Khan Jehangirov..- 2716 Mu-

hammed Bey Ali Bekov. - 2717 mrahim Bey Jehangirov. -

2718 Zekeriya Bey. - 2720 Mussa Bey Slaahkova. - 2721 

Yussuf Yussupof. - 2722 Dan Uddin Ha ya da Tauchitgan 

Mamlejeff. - 2725 Rachinski Matroi. - 2727 Muklis Maine-

dov. - 2728 Salâh Cimcoz Bey. - 2731 Ubeydullah Bey. -

2735 İbrahim Pirizade Sâhib Bey. - 2736 Ahmed Nesimi 

Bey. - 2739 Hacı Ahmet Paşa. - 2740 Hâmit Rıza Bey. -

2742 Zülfi Bey. - 2752 Fahri Paşa. - 2754 Abbas Halim Pa

şa. - 2755 Sait Halim Paşa. - 2756 Mithat Şükrü Bey. - 2757 

Hacı Âdil Bey. - 2759 Ziya Gökalp Bey - 2760 Halil Bey -

2762 Ali Münif Bey. - 2763 Ahmet Şükrü Bey. - 2764 Ah

met Agayeff, alias (takma adı) Ağaoğlu Ahmet. - 2765 Hü

seyin Tosun Bey. - 2767 Arif Bey. - 2770 Mürsel Paşa. -

2772 Cemal Paşa. - 2773 Cevat Paşa. - 2775 Esat Paşa. -

2776 Hüseyin Rauf Bey. - 2777 Şevket Bey. - 2778 Vâsıf 

Bey. - 2779 Mehmet Şeref Bey. - 2780 Edirneli Faik Bey. -

2781 Nûman Usta. - 2782 Ali Sait Paşa. - 2784 Süleyman 

Nazif Bey. - 2785 Celâl Nuri Bey. - 2786 islam Ali. - 2787 

Ahmet Emin Bey. - 2788 Mehmet Muammer Bey. - 2791 

Evis Avni Kudüs (doğrusu: Enis Avni "Aka Gündüz") -

2793 Kel Ali Bey. - 2974 Ali Seyit. - 2979 Abdüsselâmi Pa

şa. - 2803 Şevki Paşa. - 2805 Ali Cenâni Bey. 
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Ek 3 - Her iki tarafın onayı olmadan istanbul'a gelme

mek koşuluyla 2. madde gereğince tahliye edilmek üzere 

hazırlanan kimselerin listesi : 2772 Cemal Paşa. - 2773 Ce-

vat Paşa. - 2777 Şevket Bey. - 2803 Şevki Paşa. 

S.Bekir 

Robert Vansittart 

Mart 16, 1921 

10 Ağustos 1920 Sevres Antlaşması'nda (43) Versail

les Banş Sözleşmesinin 228-230. maddelerine benzer şu 

hükümler vardır: 

"Müttefik Devletlerin, savaş yasa ve göreneklerini boz

makla suçlanan kişilerle (226) bu müttefik devletlerden bi

rinin uyruklanna karşı suç işleyen kimselerin, ilk anılanla

rın kendi askerî mahkemeleri huzuruna, ikincilerinse o dev

letin askerî mahkemeleri huzuruna getirilmesi hakkı (227) 

öngörülmüştü ve sonunda Türk Hükümeti adam öldürme 

suçunu işlemiş ...kimseleri Müttefik Devletlere teslim et

meyi üstlenir... Müttefik Devletler bunlar için bir mahke

me... Milletler Cemiyeti'nce uygun bir zamanda (!) kurula

cak... bir mahkeme gösterme hakkını saklı tutmaktadır 

(230). Britanya Hükümeti, 16 Mart 1921 tarihli değiş-tokuş 

anlaşmasıyla, hiç olmazsa bu hükümlerden bir kaçını olsun 

saklı tutmak için girişimde bulunmuştu. "Law Officers of 

the Crown" (Kırallık Hukukçulan), Sevres Antlaşması'nın 

onayı pek kuşkulu bir durum aldığı için, bunların uygulana

bilirliği konusunda kaygı belirtmiş olabilirler. Mustafa Ke

mal onlan bu kaygılanndan kurtardı. Anlaşmanın tam met-

(43) Cmd. 964: Treaty Series No. II (1920). 
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nini öğrenince, Ravvlinson'un 16 Nisan'da Trabzon'dan Er

zurum'a getirtilmesini emretmişti (44): "Hükümetimiz, do

ğal olarak böyle bir sözleşmeyi kabul edip onaylayamazdı; 

çünkü böyle bir sözleşmeyi onaylamak, Türk uyruklanmn 

Türkiye içindeki harekâtı üzerinde, yabancı hükümetinin bir 

tür yargılama yetkisini onaylamak olurdu." (45). Curzon 

bundan dolayı çok öfkelenmişti. Çünkü sözleşme, 16 

Mart'ta imza edilmekle resmen yürürlüğe girmişti. Ancak 

Bekir Sami, (9 ve 12 Mart tarihli sözleşmelerde olduğu gibi 

(bk. aş. böl. LX)) yetkisini aşmıştı. Curzon, 9 Mayıs'ta Padi

şah Hükümeti'nin siyasal temsilcisi Reşid Paşa'ya (46), 

"Ankara Hükümetinin apaçık kötü niyetinden" dolayı ya

kınmada bulundu: "Öyle bir uzlaşma M, daha çok Türklerin 

lehine: 29 Britanya tutsağına karşılık... Malta'daki 40 

Türk'ü teslim etme isteğini gösterdik... Bekir Sami Bey, 

Roma'da ... Malta tutsaklanmn o ana dek teslim edilmedi

ğinden acı acı yalanmıştı. İyi niyetimizi göstermek isteğiyle 

o zaman bunların hepsim İtalya'ya gönderdik. Böyle olduğu 

halde, Britanyalı tutsakların tahliyeleriyle ilgili hiçbir haber 

duymadık." Reşit Paşa ona, Ankara Hükümeti üzerindeki 

etkisinin pek az olduğundan dolayı Dr. Nihat Reşat'la gö

rüşmesini salık verdi. 

M. Kemal, "Nutuk"ta şöyle söylüyor: "Bu sözleşmeyi 

onaylamamakla birlikte, İngilizler kimi Türk tutsaklarını 

serbest bıraktıklarından, biz de karşılık olarak elimizde bu

lunan İngiliz tutsaklarından bir bölümünü serbest bıraktık." 

Yusuf Kemal, 9 Haziran'da Hâmit'i atlayarak Bâb-ı âli'ye, 

(44) Rawlinson 327; Coresp. VHNo. 31; The Times 18.5.1921. 
(45) N. II110. 
(46)Corresp. VHNo. 31. 
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"II Britanya tutsaklannrn Trabzon'a gönderildiklerini, geri 

kalanların Malta'da tutuklu 24 Türk tutsağıyla değiş-tokuş 

edileceğini" (47) bildirdi. 

Sorun, Malta'dan salıverilen Edirne mebusları Faik ve 

Şeref Bey'lerin karşılanmaları dolayısıyla TBMM'de 25 Ni

san 1921'de söz konusu oldu. 27 Mayıs'ta, "Rawlinson ve 

benzeri İngilizlerin bu mağdur Türk çocukları teslim edil

medikçe geri verilmesini öneririz," denildi. Vehbi Efen-

di'nin (Konya), "Bu ülkenin felâketine yol açanlardan da 

orada adam var," diye karşı çıkması üzerine, Faik yanıt ver

di: "... biz bu adamlar için de adalet istiyoruz... bunlar da... 

bu ülkenin çocuklandn." İkinci başkan Dr. Adnan dedi ki: 

"Hükümet kendisi burada söyledi ki, (İngilizleri) bırakma

yacağız." Önerisi üzerine "takrir (önerge)" oylamadan soma 

Heyet-i Vekile'ye (Bakanlar Kurulu) havale edildi (48). 

Sir Charles Harington, Ravvlinson'un kitabının III. bö

lümünün "önsöz"ünde şunları söylüyor: "Buraya Kemalist 

Türkiye'sinde Albay R. gibi birçok (?) tutsaklarımız olduğu

nu bilerek geldim... (49) Bunların tahliyelerinin sağlanması 

için İngiliz Dışişleri Bakanlığı'mn bütün çabalan boşa gitti. 

Sonunda kimi haberler aldım (50). Bunun üzerine Foreign 

Office onlann tahliyesi için istediğim yola başvurmam ko

nusunda bana izin verdi. Böylece M.Kemal ile doğrudan 

doğruya bağlantıya geçtim. Gerçekten de, hemen hemen 

onunla buluşacaktım (!). Amacım, yalnızca tutsaklann tah-

(47) The Times 14.6 (C.C.12.); 4.7.. (C.C.2): Mr. J.Medlicott... teğmen 
Bowling ve diğer altı Britanyalı esir ile buraya... Antalya yolu ile gelmiştir. 

(48) ZC X77,329; HM 14.6.; Corresp. VIII No. 7. 
(49) Rawlinson 247. 
(50)Bk.yu.not.40. 
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üyesini sağlamaktı." Anlaşılan, Harington bununla, karan
lıkta kalmış olan, eski Binbaşı Henry olayım anıştırmış ol
malı. Mustafa Kemal, bu konuda "Nutuk"ta (51), "5 Tem
muz 1921'de Zonguldak'a gelen bir ingiliz torpidosu, Gene
ral Harington'dan bana bir mektup getirmişti," dedikten 
sonra Ajax savaş gemisinde buluşmak gibi fantastik bir 
öneriyi içeren mektubun Türkçe çevirisini veriyor, bunu da 
Henry'nin "yanlış anlaşılma"sına verdiği yamt izliyor: 

"Bu mektuba bir yamt gelmedi. Ancak Temmuz'un ye
dinci günü, İstanbul'da Hâmit Bey'i gören İngiliz İşgüderi 
(maslahatgüzar) M. Rattigan, bir tüccar sıfatıyla Anado
lu'ya gelen Binbaşı Henry'ye, General Harington'ın orada
ki İngiliz tutsaklarının yerlerinden ve sağlık durumlarından 
haber almaya çalışması için uyanda bulunduğunu... bildir
miş." Rawlinson'm serbest bırakılması konusundaki şaşırtı
cı girişimleri tamamlamak için Japon Büyükelçisi Ushida, 
General Harington'a "Britanya savaş tutsaklarının tahliyesi 
konusunda Türklerin üzerindeki bütün etki gücünü kullan
mayı" önerdi (52). 

Çıkmaza girmiş olan görüşmeler konusunda en etkili 
sözü İzzet Paşa'nın söylediği görülmektedir. Rumbold 1 
Ağustos 1921'de ona, "Ulusçular ılımlılık göstermekle çı-
karlannı(n nerede olduğunu) anlayacaklar," deyince, İzzet 
Paşa, "Tutsak değiş-tokuşunda hepe heple karşılık verilme
lidir," demişti. Rumbold birçok Türk'ün, Ermenilere zulüm 
yapmakla ve Britanya savaş tutsaklarına kötü davranmakla 
kesin olarak suçlandıklanna ve eninde sonunda yargılana-
caklanna işaret etmişti (53). Sabırlarının taşması yüzünden, 

(51) N. II152; Corresp. IX No. 55. 
(52) Ayn. yer. VIH No. 38: 6.9.1921 tarihli Rumbold'un raporu. 
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Malta'da gözaltına alınanlardan 16 kişi, aralarında Ali İhsan 
Paşa olduğu halde, 6 Eylül'de İtalya'ya kaçtılar (54). "Ti
mes" 5 Ekim'de İstanbul'dan (C.C.3.) şu haberi verdi: "Bri
tanya Hükümeti, Malta'da gözaltında bulunan 51 Türk'ün 
Anadolu'da tutuklu tutulan 17 Britanya uyruğuyla değiştiril
mesine karar vermiştir." Rumbold aym 25'inde "İlk çevir
men vekili Matthews'un Anadolu'daki Britanya savaş tut
saklarının değiş-tokuşunyla ilgili bir belgeyi Hâmit Bey'den 
almış olduğunu" (55) bildirdi. Belge şöyleydi: 

"Belgeye imzasını koyan ben Hâmit Bey, Anadolu'da 
bulunan her türden Britanya tutsağının Malta'daki her tür
den Osmanlı tutsaklanyla hepe hep ilkesine dayalı olarak 1, 
10 ve 21 Ekim tarihli muhtıralardaki koşullarla Haşmetlu 
İngiltere Kıralı'nm Yüksek Komiseri Ekselansın bana 4 
Ekim 1921 tarihinde verdiği mektup içeriğine uygun olarak 
değiş-tokuşunu Ankara'daki TBMM Hükümeti adına kabul 
ettiğimi belirtirim." 

İstanbul, 23 Ekim 1921 
(İmza) A. Hâmit 

Yusuf Kemal, aynı aym yirmisinde, değiş-tokuşun ine
bolu'da aym 30'undan soma yapılmasını önererek, bu arada 
"adı geçen üç çevirmen arasmda Rus uyruğundan ve Anka
ra'daki Sovyet Elçiliği görevlilerinden biri olan Poli-
akoff 'tan söz etmiş; doğal olarak, onun gönderilemeyeceği-
ni" de ekleyip, sonunda, "Ülkemizin şimdiki durumundan 
haberlisiniz. Bu değiş-tokuştan soma herhangi bir yerde 

(53) Ay. yer. No. 18: 6.8.1921 tarihli rapor. 
(54) A. 1. Sabis, Harp Hâtıralarım V 34; The Times 16.9., 4.10.1921. 
(55) Corresp. IX 14; The Times 26.10.1921: 59 Türk tutuklusu; N.II IH; 

Ryan 156. 
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Britanya uyruklu bir kişi bulunacak olursa, onun yola çık
ması için her türlü kolaylık sağlanacaktır. Bu konuda iyi ni
yetimizden kuşku duymak için hiçbir neden yoktur," demiş
tir. Bununla birlikte, somadan özellikle bulunamayan birkaç 
Hintli'den dolayı teğiş-tokuşun uygulanmasında güçlükler 
çıktığını, Ravvlinson'un anılarıyla Tuğgeneral Franks'm 4 
Kasım tarihli raporu da göstermektedir (56). Askerî Ataşe 
Albay Baird, 30.10'da Ravvlinson'la üç arkadaşını Trab
zon'dan alıp 1.11.'de değiş-tokuşun yapılacağı İnebolu'ya 
getirdi. Rumbold Franks'a, bulunamayan Hintlilerden vaz
geçilmesi için yönerge verdi. "Türk tutsaklardan 11 kişinin 
İstanbul'a dönmelerine izin verildi." Ötekiler (48) Anka
ra'ya gittiler (57). Franks, Hüseyin Rauf'un geri verilme
sinden önce onunla bir görüşme yapmıştı: "Pek iyi izlenim
ler edindim". Rawlinson, herhangi bir gazeteye İstanbul'da 
demeç vermekten kaçınmıştır. Başka bir zaman da, "Ülke
mizin kaçımlamaz siyasetinin, olabilirse, her zaman Türki
ye ile dostça ilişkiler kurmak zorunda olduğunu düşünüyor
dum ve hâlâ da aym düşüncedeyim," demiştir. Rawlinson 
böylece, askerlerinin de kendisiyle paylaştığı seçkin nitelik
leri bulunduğunu gösterdiği gibi, (Britanya askerlerinin en 
yetkin geleneklerim sürdürdüğünü de göstermiştir), siyasal 
öngörüsüyle de seçkinleşmiştir (58). 23 Ekim tarihli bu uz
laşma, İngiliz-Türk ilişkileri tarihinin en üzücü bir bölümü
nün kapandığı anlamına gelmektedir (59). 

(56) Corresp. IX No. 36: Rumbold'un 28.11.1921 tarihli raporu. 
(57) Açıksöz'cü (bir gazete) Hüsnü'nün "İstiklâl Harbinde Kastamonu" 

(1933) 105 adlı yapıtında 59 Türk'ün adlarım kapsayan liste. 
(58) Rawlinson 330, 355, 362. 
(59) 9.11.1921 tarihinde Curzon'un Lordlar Kamarası'nda verdiği söylev: 

"Rawlinson'un serbest bırakılmasım sağlamak için Türk isteMerini kabul etme
ye karar verdik". (The Times, 10.11). 
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VIII 

SEVRES 

1. Barışın Geciktirilmesi 

23 Ekim 1918'de, Earl Curzon, Austen Chamberlain'e, 

"Kabine her gün toplanmalıdır" diye yazıyordu. Earl of Ro-

naldshay ise, "Türkiye işini hemen ele almanın ve bütün Ya

kın Doğu sorununu çözümleme yoluna gitmenin önemi üze

rinde ilk olarak Lord Curzon 'un ısrarla durduğunu" haklı ola

rak söylüyordu (1). Buna karşın, Türkiye ile barışın ancak 

1923 yılında yapılabilmesinin birçok zincirleme etmenleri 

vardır. İlk önce, Almanya ile banş yapmanın çok daha önem

li sayıldığı, yere serilmiş olan Türkiye'nin ancak "verilecek 

hükmü bekleyen bir suçlu (2)" olduğu için artık askerî bir so

run olmaktan çıkmış olduğu düşünülüyordu. Churchill, Tür

kiye'nin, "Eski dostumuz dediği İngiltere tararından cezala-

drnlmaya" hazır olduğunu, ancak, "Türk ulusunun Britanya-

lılara değil, kuşaklar boyu nefret ve kin beslediği düşmanı Yu

nanistan'a boyun eğeceklerini anladıklan andan sonra denet

çi) Ronaldshay 10 260. 

(2) Br. IVNo. 439: Curam 4.7.1919. 
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lenemez duruma geldiğini (3)" yazmaktadır. Bununla birlik

te bu, tamamıyla doğru değildir. Aslmda, gizli savaş sözleş

melerinin ortaya çıkışından beri kendilerini bekleyen sonu se

zerek, geçici olarak uyumuş görünen ulusal bilincin yeniden 

uyanması için uğraşan Türkler vardı. Böylece bırakışmanın 

imzalanmasından hemen soma, özellikle en çok tehdide uğ

radığı tahmin edilen yerlerde ulusal birlikler doğmaya başla

dı (4). Başlangıçta silâhlı bir karşıkoyma elbette düşünülemez

di; ama savaştan sonra ''mandacılık" formülüne sokulması dü

şünülen bölme tasarılarıyla İngiltere ve Fransa'nın savaş yor

gunluğu sonuncunda hızlandırılan silâhsızlanma arasında, 

apaçık bir çelişki bulunduğu anlaşılmıştı. Anadolu'nun en bü

yük bölümünün yolsuz olması da ayrıca bir etmen oluşturu

yordu. 

Böylece, "Osmanlı İmparatorluğu'nu özellikle talihsiz 

Hıristiyan halkım oluşturan Ermeni ve Rumlara mutluluk ve

recek olan barışla ciddî ve kesin bir hesaplaşma" (5) tehdi

di, inanılır gibi görünmüyordu. Bu Hıristiyan uyruklarını 

"Türklerin kanlı zulümlerinden" kurtarmak için Paris'e ge

len Başkan Wilson, 30 Ocak 1919'da Lloyd George'un 

250.000-300.000 kişilik Britanya kıtalarının korunması için 

harcanan büyük masrafın azaltılması için yüklerin yeniden 

bölüşülmesini önerdikten soma, "Türklerin bu konuda İngi

lizlerin yerini Amerika Birleşik Devletlerinin almasına hiç

bir bakımdan karşı çıkmayacaklarını" söylemesi karşısında: 

"Bana göre, Birleşik Amerika Devletleri halkı için Asya'da 

askerî sorumluluk kabul etmek gibi az eğilim göstereceği 

(3) Churchil 367. 
(4) Bk. yu. böl. VI not. 4. 
(5) Balfour 9.11.1918: Böl. I not 30, krş.böl. m I. 
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başka hiçbir sorun yoktur (6)" demişti. Wilson'in daha son

ra 59.000 askere ve 756 milyon dolara gerek gösteren (7) 

Harbord raporunu aldıktan soma, Ermeniler lehine bir man

danın kabulünü nasıl olup da Senato'ya salık verdiği, bu ko

şullar altında pek anlaşılır birşey değildir. Feldmareşal Wil-

son'un, 4 Nisan 1919'da "Banş konferansmın şimdi karar-

lannı zorla uygulatacak durumda olmadığı, bu konuda gün

den güne daha da güçsüz kalacağı (8)" konusundaki raporu

nu alan Lloyd George'un düşüncesi daha da anlaşılamamak

tadır, îş böyleyken, Lloyd George ve Wilson, 14 Mayıs'ta 

"Dörtler Meclisinden" bütün Anadolu'nun manda bölgele

rine bölünmesiyle ilgili bir karar çıkarmışlardır (9) ki, görü

nüşe bakılırsa bu kararda Türklerle Araplar bir tutulmakta; 

onların bağımsızlıklannın tanınması Milletler Cemiyeti'nin 

Statüsü'nün 22. maddesine bağlanmaktaydı. 22. meddede, 

"Bir mandatecının tavsiye ve yardımlan bunlann (Suriye, Fi

listin ve Irak uluslan!) kendi kendilerini yönetebilecekleri za

mana dek sürecektir" denmektedir. Dahası, Osmanlı İmpa-

ratorluğu'nun kurtuluşunu bir İngiliz korumacılığında gören 

(10) en uysal politikacı Damat Ferit bile, 23 Haziran 1919 

muhtırasında (11), "Osmanlı halkı... imparatorluğun parça

lanmasını ya da türlü mandacılar eline verilmesini kabul et

meyeceği gibi, hiçbir hükümet, halkının isteğine aykın dav

ranamaz" diyordu. 

(6) US III806 v.d. 
(7) US 1919 n 866, 872 
(8) War Office'in 23.4.1919 tarihinde Foreign Office'e yazdığı not. 
(9) US V 622. 
(10) 303.1919 tarihli muhtıra: bk. yu. böl. /not 13. 
(ll)Br.IV426App. X. 



Ferit, İtalyan işgalini (28 Mart'tan bu yana) halka "dost
luk davranışı olarak" göstermeye çalışmakla birlikte (12) yi
ne de Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri üzerine başlayanmu-
azzam büyük başkaldırıya karşı duramamıştır. Lloyd Geor-
ge'la Wilson ve Clemenceau'nun, daha 6 Mayıs 'ta razı olduk-
îançtîaTi^ sözleşmesinin en önemli kararının öne alınması den
li hiçbir şey bu sözleşmenin sonu kestirilemeyecek bir zama
na atılmasına daha elverişli olmamıştır. Damat Ferit de, hiç ay
rımında olmadan Yunan çıkarmasını izleyen günde Mustafa 
Kemal'i Anadolu'ya -amaçlı olmayarak- göndermekle ban
sın daha çok gecikmesine yol açmış, ama sonunda, Lausan
ne 'da 1923 'te banşı kesin olarak sağlamış oluyordu. 

Türkiye ile barışın imzası için uzun ve güç tartışmaların 
yapılması zorunluğu Londra'da anlaşılrrken, Amiral Amet 20 
Kasım 1918 'de "Fransa ile Türkiye 'yi birbirlerine bağlayan es
ki dostluk bozulmayacaktır; banş yalandır" (13) diye güven
ce veriyordu. 

Ancak, 29 Kasım'da İsmet Bey'in (13a) başkanlığında ba
rış konuşmaîanna hazırlık kurulu kurulduğunda, acaba Har
biye Nezâretinde neler düşünülmüş olabilir? Bu kurulun ça
lışmalar, konusunda Bâb-ı âli belgeliklerinden daha çok bil
gi edinmek yararlı olurdu. Damat Ferit, 4 Mart 1919'da Hü-
kümet'in başına geçtiğinde İtilaf Devletleri'nin banş planla-
n konusunda önlemli davranarak bilgi istedi ki, Webb bunu 
kendi hesabına açıklama niteliğinde olarak 8 Mart'ta şöyle yo-
rumluyordu: "Konferans'm olası karan konusunda tam bir 

(12) TV 3554: 15.5.1919 tarihli genelge. 
(13) Le Moniteur Oriental 21.11.1918 
(13a) F.R. Unat, İ.İnönü (1945), 14. 
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gizlilik içinde, herhangi bir düşünce verebilecek olursanız, 

bunun kişisel olarak aydınlanmam için sonsuz bir değeri ola

caktır." Curzon, ayın 17'sinde yanıt verdi: "Konferans'm ve

receği olası karar konusunda bir düşünce verebilecek durum

da olmadığıma üzgünüm, ama isteğinizi Paris'e bildirdim." O, 

Balfour'dan da şu ricada bulunmuştu (13b): "Bana verebile

ceğiniz herhangi bilgiden dolayı, pek müteşekkir kalacağım." 

Balfour da 8 Nisan'da Webb'e şu yanıtı verdi: 

"Aziz Amiralim! Bilgi isteğinizi... sempatiyle karşıla

dım, ancak bu resmî nitelikte olamayacaktır; doğrusu resmî 

olmayan haberleşmelerse... Konferans'm tartışma ve kararla

rını tehdit eden belirsizlikler yararlı beyanları pek çok güçlü

ğe uğratacaktır. Kişisel düşüncem (ne derece değerlidir?), İs

tanbul'un Türklere geri dönmeyip, belki herhangi bir manda

ter yönetimi altında (Amerikan mandası olasılık dışı değildir) 

yansızlaştınlarak Milletler Cemiyeti emrine verilmesidir. Ana

dolu'nun Türk olan bölgeleri, elden geldiğince, umarım ki, 

Türk yönetimi altında kalacak. Türklerin yüzyıllarca kötü dav

randıkları Rum kıyı halkı için nasıl karar verilirse verilsin, 

Türklere denize ticarî bir çıkış sağlanmasında güçlük çıkaca

ğım düşünmemekteyim. Bütün bu konular, çok belirsiz şey

ler olduğu gibi, en sonunda hiçbiri doğru çıkmayabilir... Hiç-

kimse kendisini öngörüye kapıp koyveremez". 

Curzon, 8 Mayıs'ta Balfour'a şu telgrafı çekti: "Türklerin 

geleceğinin. Yüksek Şûraca yalanda görüşüleceğini sanırım. 

Calthorpe'un sık sık yinelediği dileğin anımsanacağını ve ki

mi kararların yayımlanarak ilân edilmesinden önce yeterince 

(13b) Kış. Curzon, Balfour'a 18.4.: "The first task: an early decision of... 
the main outline of the future limits of (Turkey)" (Corresp. II No. 37, Encl. I; Ro-
naldshay III 265: Nicolson 80.) 
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uyarmalara yer verileceğini ummak isterim. Türklere zorla ka
bul ettirilecek koşullan zamansız ortaya atarak ülkeyi heyecan
lara sürüklemek yüzünden yaşanılan tehlikeye girebilecek, ko
ruma ve yurtlarına geri verilme işleriyle ilgili pek çok Britan
ya'n görevli ve subay vardır." Curzon bunda yanılıyordu; bir
kaç gün soma Yunanlılar kimseye haber vermeden karaya çık
tıkları zaman, bir tek İngiliz'in bile kılma dokunulmamıştı. 

Lloyd George, 25 Haziran'da "Dörtler Şûrası"nda (14) 
şunlan söylüyordu: "Başkan Wilson pek yakında buradan ay-
nlacaktır. Önümüzdeki ilk iki ay içinde Türkiye ile savaş du
rumunun sürdürülmesi mantıksız olur. Türkiye'nin sımrlan-
nı çizmek ve ama Amerika'nın mandacılık görevini kabul 
edip etmeyeceği bilininceye dek Mezopotamya, Suriye ve Er
menistan gibi Türkiye'nin elinden alınacak toprakların dü
zenlenmesinden vazgeçerek, bu ülkeyi içinde bulunduğu se
fillikten kurtaracak barış koşullarına onay vermek olanaklı de
ğil mi?" Wilson:... "Türkiye'nin yütüreceği bölgelerin... Irak, 
Suriye ve Ermenistan'm... kesip atılmasını öneriyorum. Müt
tefik ve Ortak Devletler arasında son çözüm yolu bulununca
ya dek güvenliği korumak için müttefik kıtalar orada kalabi
lirler..." 

Lloyd George: "Ermenistan'da... müttefik kıta yok"... 
Wilson: "Türkiye üzerinde bir manda yanlış olur (15) ...ama 
üzerinde herhangi bir devletin güçlü elleri bulunabilir; istan
bul ile Boğazlar ise şimdilik yansız bir toprak şeridi olarak ka
labilir". Lloyd George: "Türk delegeleri şimdi Paris'te bulun
duğu sırada, Türkiye ile kısa ve ağır bir banş yapılabilmesi 

(14) US VI 674; Br. IV No. 426. 
(15) G. Jaschke, "Ein amerikanisches Mandat fur die Türkei?" (Die Welt 

deslslams, N.S., Vin 219). 
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büyük bir ilerlemedir. Clemenceau bir sonuca varılacağından 

umutlu değildi" ve bunda da haklıydı. 27 Haziran'da "Dörtler 

Şûrası" şu kararlan aldı: " 1 - Türkiye ile banş sözleşmesinin 

kararlaştınlması; Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, es

ki Türk İmparatorluk topraklarından bir bölümünün manda

sını üzerine alıp almayacağım bildirinceye dek ertelenecektir. 

2- Türk delegeler kurulu... Türkiye'ye, dönebilir (16)". Bu, 

uğursuz bir karardı! 

16 Ağustos'ta Curzon'un istediği açıklamaya yanıt ola

rak, Büyükelçi Lindsay'in (Washington), eski Türk İmpara-

torluğu'nun bazı bölgeleri üzerinde bir manda kabul etme ola

sılığı bulunmadığım bildirmesine, aslında hiç kimse şaşma

malıdır: "Başkan öyle herhangi bir demeçte bulunmamıştır ve 

olasıdır ki, konuyu tamamıyla Kongre'ye bırakmak istemek

tedir". Mr. Polk, Paris'te bu konu için şu görüşleri öne sürü

yordu: "Başkanla Bakanlan; böyle belâlı bir işi (eşek ansı yu

vası) üzerlerine almaktan korktuklan gibi, bu konu için her

hangi bir biçimde propaganda yapma düşüncesini yürütmek

ten de kaçınmaktadtflar". İki ay soma, Lord Grey şunu bildi

riyordu: "Senato'nun Amerika için bir manda kabul etmesi 

umudu... asla yerinde değildi... Başkan'm hastalığı dolayısıy

la her zamandan daha da uzaktır (17). Bu konu, şimdi artık tü

müyle söz konusu dışındadır (18)". Damat Ferit'in düşüşün

den soma, Webb, 10 Ekim'de şu raporu verdi: "Askerî güçle

rin sürekli olarak azaltılması ve İzmir'in Yunanlılarca işgali 

üzerine durumun kötüye gitmesiyle koşut olarak banş koşul-

(16) US VI674,729, 757; Br. IV No. 426,430,431. 
(17) Wilson, 25.9.da seçim gezisi sırasında Pueblo, Col.'de birdenbire ye

re yıkılmıştı. 
(18) Br. rVNo. 485,537 not 3, 541,584. 
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larmın ilânının bu denli uzun bir süre geciktirilmesi karşısın

da, başka bir çözüm yolu bulunamazdı." 

De Robeck, daha da sert sözler söylüyordu (10.11): "Bı

rakışmanın aslında gereğinden uzun süre ertelenmesi, gerçek

ten işleri karıştırmıştı (19)." 

2. Barış Koşullarının Hazırlanıp İmzalanması 

Sonunda, 22 Aralık 1919 'da, Londra'da "bir Îngiliz-Fran-

sız Konferansı" toplandığında, Berthelot burada yalnız "banş 

sözleşmesi için hazırlık konuşmalan" yapılabileceğini, bu

nunla birlikte bir Osmanlı Delegeler Kurulu ile kesin konuş-

malann, imza ve onayının Paris'de yapılabileceğini, ısrarla 

söylemekteydi ki, bunu Millerand da kesin olarak onaylamış

tı. Resmî Amerikan Delegeler Kurulu'nun (Polk) Wilson'un 

emri üzerine, (Amerika, Türkiye'ye savaş ilân etmediği için) 

9 Aralık'ta Washington' a yola çıkmış olmasına karşm "Âlî Şû

ra [Yüksek Danışma Kurulu]" 21 Ocak 1920 tarihli son top

lantısında, "Müttefik Devletler Hükümetleri, Amerikan yar

dım ve işbirliğine çok yüksek değer verdikleri için, artık ku

rulmuş olan Büyükelçiler Konferansı'na katılması konusun

da Lansing'e bir telgraf çekmeye karar verdi. Bu arada geçen 

sürenin, güçlerini yeniden toplamak ve Bolşeviklerle tehlike

li ilişkilere girişme konusunda, Türldye'nin devrimcilerine ve 

Müttefiklere düşman öğelerine olanak vermiş olduğunu" da, 

iyice anlamış bulunuyorlardı. Milne, 10 Ocak tarihinde, de

netim subaylarının İç Anadolu'ya yaptıklan gezilerden söz e-

(19) Br. II No. 80, IV No. 631, 632,664, 670, 671, 680, XEtt No. 10,14. 
32; US 1919126. 
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den özet raporunda, "dayatma niteliğindeki banş koşulları

nın... birçok kararsız kişinin kendiliğinden uîusçulann kolla-

nna atıF'masına yol açacağma ve "ulusal eylemi engellemek 

için yeterince kol gücünün kullanılmasına gerek duyulacağı

na" önemle dikkati çekmişti. Curzon, daha 22 Aralık toplan

tısında "Müttefiklerin zorlayıcı asker gücüne dayanmayan bir 

banşı dayatmanın felâket getireceğini" belirtmişti. De Ro-

beck ile Defrance de, 3 Mart'ta ulusal eylemin önderlerinde 

ve onlann yönettikleri Müslüman halkta, dayatılacak barış 

koşullanna karşı silâhlı direnişle karşı konulabileceği gibi bir 

düşüncenin gelişebileceği korkusunu belirtmişlerdi.. De Ro-

beck de 7 Mart tarihli raporunda, "Müttefikler, Türkleri İz

mir, Edirne ve Erzurum'dan yoksun kılan ve Sultan' ı İstan

bul'da bir koruman [muhafız] bölüğüyle tek başına bırakan bir 

anlaşmaya karşı onlann şiddetli direnişlerine karşı koyabilir, 

bütün Türkiye'de kendi yönetimlerini zorla kabul ettirmeye 

güçleri yetebilir mi?" diye soruyordu. 

Aym 25'de de şunlan söyledi: "Daha çok sürenin akılcı 

olmadığım iyice göstermek istiyorum;... Müttefikler, zafer 

kazanmış bir banşı bırakışmanın ilk birkaç ayında hiç güçlük 

çekmeden kabul ettirme şansını nasıl yitirdilerse, (16 Mart'ta) 

son darbeyi vurmakla elde ettikleri ilerlemeleri de yitirebilir

ler (19)". Curzon buna yanıt olarak, "(Londra) Konferansı, her 

gün olmak üzere yedi hafta toplantı yaptı ve önemli işler gör

dü. .Geride kalan aşama için, daha üç hafta isteyeceği gibi 

Konferans'ın dışarda bir toplantı yapmasını da gerektirecek

tir. Son koşullar. Müttefiklerin bir dereceye dek o koşullan zor-" 

ia kabul ettirme yeteneğine bağlı olup. bu da son askeri öğüt 

verilinceye dek kestirilemez." Gerçekten zayıf bir avuntu ve 

üzücü bir tanılama! Britanya Genel Kurmayı, I Nisan Türk 
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Banş Anlaşması konusundaki muhtırasında daha gerçekçi bir 

yargıya varmaktadır:"... önerilen banş koşullarının uygulatı-

labilmesi için ne gibi askerî harekât yapılması gerektiği ko

nusunda Mareşal Foch'a sorulan bir soruya, Mareşal... genel 

durumu düzeltmeyen bir Yunan saldınsmın yalnızca yerel et

ki yaratacağı, daha ileriye yönelik Yunan tutkularını doğura

cağı... (Britanya Genel Kurmayı önemle kaydederek)... Tür

kiye ile şimdiki banş önerileri üzerinde, Müttefiklerin emri

ne verilmiş olan askerî güçler bulunmadığı için, ısrar etmenin 

Britanya saygınlığını büyük bir darbe yeme tehlikesine uğra

tacağı (düşüncesinde bulunduğunu)" bildirdikten soma, "Ant

laşmanın yemden gözden geçirilmesi firsatı hâlâ kaçınlmış de

ğildir" demektedir. Gelecek iki yılda tartışma [müzakere] pa

rolası böylece ortaya atılmış oluyordu. Ancak San Remo Kon

feransımda mantıksızlık hâlâ da üstün tatulmaktaydı. Bu Kon

ferans, Türkiye için olanaksız olan koşullan eleştirmekle kal

mamış, aynı zamanda Ermenistan için manda görevini ya da 

hiç olmazsa bu ülkenin Türkiye ile sınırlarının belirlenmesi 

işini Wilson'un üzerine alması için ricada bulunma karanna 

varmıştı. Tevfik Paşa, Paris'te banş koşullarını, 11 Mayıs'ta 

alıyordu (20). 

Bundan bir gün önce, Damat Ferit Paşa, Webb'e şu açık

lamada bulundu: "Büyük Britanya, San Stefano Anlaşma

sından soma yaptığı gibi yemden gözden geçirme olanağım 

sağlarsa, Türkiye imzaya çabuk razı olacakur." Webb, bu ko

nuda raporuna şunlan da eklemişti: "Ben onu, bu konuda do

ğal olarak pek az bile olsa yüreklendiremedim." Millerand ko

şullan bildirilişinde, "Savaşın Türkler yüzünden uzadığım ve 

(20) Br. VII No. 60 minute 6, XIII No. 35,40. 



pek çok yaşamın söndüğünü ve Müttefik Devletlerin, Türk as

kerî harekâtının yinelenmesini önlemeye kararlı bulundukla

rını" söyledi. Curzon ise, Webb'den, Türklerin kendilerine ve

rilen ilâç hapını yutmalarını (21) salık vermesini istedi. Albay 

T. E. Lawrence, durumu çok daha doğru olarak düşünmektey

di (22): "(Türk Banş Anlaşmasının) üç yıllık bir uygulama de

nemesine bile dayanacak bir tek maddesi yoktur; yalnız Alman 

Anlaşması'na göre, yeniden gözden geçirme bakımından da

ha şanslıdn. Bu anlaşma unutulacaktır... Türkiye'de... ne yazık 

ki... tek müttefikimiz Sultan'dır; tıpkı İran'da olduğu gibi." 

Rawlinson (23), "Haziran başında banş koşullannm Anado

lu'da ilân edilmiş olduğunu duyduk. Bu koşullar, Erzurum'un 

her yanmda alaycı kahkaha sesleriyle karşılandı ve askerî ha-

zırlıklan pek arttı" diye yazmaktadır. Milne ve Curzon, ancak 

Banş Anlaşması'mn imzasından soma Damat Ferit'e kıtalan-

mn Anadolu'da ulusçu eylemi bastırmak için onaylarını vere

cekleri sırada, ulusçularla uzlaşma siyasetinin Fransa'nın çı-

karlanyla daha çok uyuşmasından dolayı Fransız Meclisi'nin 

anlaşmayı o durumuyla onaylamayacağı ortaya çıktı (24). An

cak Paris ve Londra Hükümetleri, Yüksek Komiserlerin "Şim

di yeniden gözden geçirilmezse, birkaç ay içinde buna zorla

nacağımızdan dolayı anlaşmada esaslı değişiklikler yapılma

sı" konusundaki 17 Haziran tarihli tavsiyelerini dinlemediler. 

Böylece Spa'da, 16 Temmuz'da koşullann hemen kabul edil

mesini, ültimatomu andıran bir kesinlikle istediler. Ahmed Re

şit, bu isteği, "Anlaşmayı imzadan kaçınmamız durumunda, Is-

(21) Ayn. yer. No. 59-61; bk. yu. böl. I not 95. 
(22) The Sunday Times 30.5.1920, s. 11. 
(23) Rawlinson 295. 
(24) Br.XmNo. 81, 82, 85, 94; bk. yu. böl. V, not 218. 
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tanbul'u elimizden alacaklar,(25)" diye yorumladı. Bunun üze

rinde Meclis-i Vükelâ [Bakanlar Kurulu] 20 Temmuz'da an

laşmayı imzalamaya karar verdi: "Ya İstanbul'da ve mehd-i 

millîmiz [ulusal beşik] olan Anadolu da egemen olarak küçük 

ama yine de bir devlet halinde bulunmak ya da önerileri red

dederek Osmanlı Devleti'nin yaşamına son vermek"; artık baş

ka bir seçenek yoktu. Bundan dolayı, 22 tarihli Saltanat Şûra

sı'nda, Damat Ferit ve Padişah, kendileri de ayağa kalkarak 

onay belirtilmesini istediler; yalmzca topçu feriki [kolordu ko

mutanı] Rıza Paşa yerinden kalkmadı (26). 

Ancak T.B.M.M.'nin Spa ültimatomuna karşı tepkisi bam

başka oldu; mebuslar, 18 Temmuz'da gizli bir oturumda "Mi-

sâk-ı Millî [Ulusal Ant] sının içindeki ulusu ve yurdu kurtar

ma" konusunda ant içtiler (27). Ankara Hükümeti'nin boyun 

eğmeyen davramşı. Yüksek Komiserleri 30 Temmuz'da Hükü

metlerine, "Kemalci önderlerin davranışlarında ısrar etmeleri 

durumunda Müttefiklerin ve özellikle Yunan ordusunun yürü

yüşe geçmesinin, İstanbul'un elden çıkmasının ve sonunda 

Türkiye'nin ortadan kalkmasının kaçınılmaz olacağını bu ön

derlere anlatabilmek için ılımlı ulusçuları dinleyecek yetenek

te bir kurulun oluşturulması için Türk Hükümeti'ne tavsiye

de büîunulması"nı (28) önermeye yönlendirdi. Sonunda 10 

Ağustos'ta imza edilebilen Sevres Antlaşması" nm uygulama 

olanağı konusundaki umutlarını böylece gömmüş oldular (29). 

(25) Ay. yer. No. 86: TV 3908: MiIlîNevsâl 1180: TÎHII 2.400: Gaülard 24]. 
Co"} Bk vu böl V 'lor ?İ9 
(21) Z.Q II 335. XXIV 282. 

(29) Cmd. 963,964; British and Foregn State Papers CXIII652.- 797: Mar
tens XII664: Jahrbuch des Völkerrechts. VIII589: Giannîni. D.ocumenti i 1933), 
26 * 
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3. Antlaşmayı Onaylama Girişimleri 

De Robeck 12 Ağustos tarihli raporda, Damat Ferit'in, 

banş antlaşmasını onaylamak için iktidarda kalmasını isteğe 

uygun bulduğunu kaydetmişti: "Ferit'in işlemleri [procedu

re)... yalnızca pratiktir... ama anayasaya apaçık aykındır." Bri

tanya parlamentosunun antlaşmayı ne zaman onaylayacağım 

sorduğu zaman, Curzon, parlamentonun 19 Ekim'de toplana

cağını ona bildirmişti. Fransız Hükümeti'nin 20 Ağustos'ta 

ulusçulara eylemlerinin yol açabileceği tehlikeyi açıklamak 

üzere Anadolu'ya bir Osmanlı kurulu gönderilmesi için Bü

yükelçi Fleuriau aracılığıyla yaptığı öneriye, Curzon onayını 

bildirmişti. De Robeck, 10 Eylül tarihli raporunda: 1- Antlaş

manın Sultan iradesiyle onaylanmasında; 2- Ulusçulara çıkar 

sağlayacak yolda değil de Anadolu'nun antlaşmaya katılma

sını içtenlikle sağlamak amacıyla... Anadolu ile yeniden iliş

ki kurmakta ısrar ediyor ve "olaylar Ferit'i istifaya zorlarsa, 

bundan özellikle üzülecek değilim" diyordu. 24 Eylül'de, de 

Robeck müttefik temsilcileriyle birlikte... ulusçu önderlerle 

görüşmek üzere bir kurulun gönderilmesine Defrance'm ona

yını elde etti; ancak Damad Ferit, ayın 25' inde, "Kurul 'un, Ke-

malci eylemin cani önderleriyle ilişkiye girmemesini (!)" is

tedi. Bunun üzerine Defiance, "Damat Ferit'in görevinden 

uzaHaştınlmasını" çok gerekli saydı. Ryan, 23 Eylül tarihli 

muhtırasıyla, "bütün sorunun dikenli yönünden", K rallık Hü

kümeti'nin antlaşmayı tutmak isteyip istemediğini yakımrca-

sına sordu. Curzon, aym 30'nda yanıt verdi: "Krallık Hükü

meti'nin... antlaşmanın... değiştirilmesini istemediğini sanıyo

rum... Türklerce... onay, kurul Anadolu'ya gönderilmeden ol

malıdır". Damat Ferit 16 Ekim'de çekildi. Ahmet Reşit "Meh-
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met Vahdettin'in bu antlaşmayı (Damat Ferit'in ısrarına ve zor

lamasına karşın) onaydan, kesin olarak kaçındığı"nı ileri sü

rüyorsa da, Froeign Office dosyalarında Damat Ferit'in bir 

onay girişiminden söz ettiği görülmüyor. Anayasa metninin 

açıklığı karşısında bunun yararsızlığına inandığı apaçıktır (30). 

Tevfik Paşa, işin başından beri İtilaf Devletleri'nin bas

kısına uğradığım görüyordu. Curzon, de Robeck'e 23 Ekim'de 

şu yönergeyi verdi: "(Biz) hâlâ antlaşmanın Türklerce onay-

lanacağmı "düşünüyoruz... En gerekli ilk adım, hem de ant

laşma konusunda pazarlıktan kaçınarak... atılacak... Burada, 

antlaşmanın şu andaki toplantısında, erkenden onaylanacağı 

umulmaktadır (?)" De Robeck, hemen onayı istenen ortak bir. 

notanın... ayın 25'inde Sadrâzam'a verilmesini sağlamayı ba

şardı. Soma o gün Hükümet siyasal bir açıklamada bulundu: 

"Hükmetle ulusun elele vererek çalışmasının kesinlikle gerek

li olduğuna inanan kabine, banş antlaşmasının yasal biçime 

uygun olarak ve anayasanm gerekleriyle de bağdaştırılarak 

onaylanabilmesi için, birlik çevresindeki çabalar bir sonuca 

ulaşır ulaşmaz, Parlamento'yu toplantıya çağıracaktır." De 

Robeck, ayın 28' inde, "Mâli Kurul ilk yardım koşulunun, ant

laşmanın hemen onaylanmasına bağlı olduğunu, aym 27'sin

de Paşa'ya söyledim; ancak Anayasa'mn doğurduğu güçlüğün 

gerçekten var olması dolayısıyla (31) onu pek az etkiledim; 

ya da hiç etkileyemedim." 

Böylece onay girişimilerine son verildiği düşünülebilir-

se de, gerçek şudur ki, bu girişimler, imza koyan devletlerden 

(30) Br. XIII No. 121, 128, 144; Rey 299; bk. yu. böl. V not 225. 
(31) Ay. yer. No. 160,166; TV 3991; The Orient News 10.11.1920: "Ne

cessity of a Meclis-i Mebusan"; tkdam 11. 11; Pech 161. 
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Mçbirinin antlaşmayı onaylamamasına karşın, daha aylarca sü
recekti. 

Curzon 3 Kasım'da, düşünülen kurulun, Bâb-ı âli'nin 
onaya razı olmasına değin geciktirilmesini Fransa ve İtalya'ya 
önerdi. Sforza bu öneriyi kabul etti. Millerand, Sultan üzerin
de baskı yapmanın başarı kazanacağından kuşkuluydu. De 
Robeck, aym sekizinde, "Biz (ben, Defiance ve Arlotta) Türk 
nazırlarını; antlaşmanın kabulü ve onayı için meclisin toplan
masını bekleme durumundan uzaklaştırdık. (Safa)... aym2'sin-
de, kabinenin oybirliğiyle antlaşmanın hemen onayı, yeni na
zırları ulusçuların gözünde lekeleyeceği için, onayın hemen 
öncesinde bir uzlaşma girişiminde bulunulmasının gerekece
ğini, kabinenin bütün üyelerinin oybirliğiyle belirttiğini bil
dirdiği için, Müttefiklerin Anadolu'ya gidecek kurula katıl
ması konusunun, Hükümetin gerekli koşulu, yani onayı, ku
rul yola çıkmazdan önce yerine getirmediğinden sonuçsuz 
kaldığım da" rapor etti... Safa, 25 Ekim tarihli notaya 5 Ka
sım'da verdiği yanıtta, "Daha önce Anadolu ile ilişkilere gi
rişmek... için en az bir aylık süre verilmesini" rica etti. Yük
sek Komiserler, bunun üzerine, Aralık aymm birinci gününü 
ve daha soma da kurulun Ankara'ya varışından somaki üç gü
nü süre olarak saptadılar. Bu süre de bir sonuç almamadan 
gelip geçti. Safa, 13 Aralık'ta "durumun tamamıyla değişti
ğim, daha önce verilen sözün yerinde getirilmesi zorunluğu-
nu yadsımamakla birlikte Hükümet'i daha çok baskı altında 
tatamadıklanm" Rumbold'e açıkça söyledi. Ne olmuştu? Ve-
nizelos düşmüştü; Kral Konstantin, halkın oylarıyla geri çağ
rılmıştı; Fransa da Yunanistan'dan açıkça uzaklaşmıştı. Ley-
gues, 3 Aralık'ta EM. Wilson'in daha 22 Kasım'da "önüne ge
çilemez" dediği gözden geçirme işinin yapılmasını istiyordu. 
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12 Aralık'ta dedi ki: "Birbirini izleyen 20 Fransız hükümeti 

gelip geçebilir; ama bu hükümetlerden hiçbirine parlamento, 

antlaşmanın onayı iznini vermeyecektir... İzmir'in Türk ege

menliğine geri dönmesi esası üzerinden M. Kemal ile en kısa 

zamanda anlaşmak, yerine getirilmesi zorunlu bir hüküm ol

muştur." 26 Aralık'ta, Curzon için Rumbold'a şu yönergeyi 

vermekten başka, yapacak bir şey kalmamıştı: "Yunanistan'da 

durumun aydınlanmasını zamana bırakarak hemen onay ko

nusu lehine yeni başvuruda bulunulmaması daha iyi olacak

tır". Buna karşın Sir Eyre Crowe, Reşit Paşa'ya ilk ziyaretini 

yaptığı zaman (13 Ocak), banş antlaşmasının onayı konusu

nu anımsatmıştı; Curzon da Tevfik Paşa'ya Şubat sonunda 

Londra'dan ayrılırken "Antlaşmanın onayı konusunda, Anka-

ra'lı dostlarını elden geldiğince çabuk olarak ikna etmesini" 

salık vermişti (!) (32). 

Curzon, Lloyd George'a, 27 Kasım'da tamamıyla önse

zi sonucu olarak, "Mustafa Kemal'in banş koşullanm kabul 

etmek şöyle dursun, belki kendisi yeni koşullar dayatabilecek 

bir durumda olacağını" yazmıştı. Oysa Lloyd George, maka

mından düştüğü ana dek, ilke olarak 25 Ekim 1920 tarihinde 

Avam Kamarası'nda "Türklerin Britanya ve Müttefiklerine 

karşı davranışlarından soma hak ettiklerinden daha çoğunu ba

ğışladığından dolayı "çok adaletli" olarak nitelendirdiği Sev-

res'in çılgınca, acınacak ve ölü doğmuş bir antlaşma" oldu

ğunu (33) yazmıştı ve böylece sözlerini tam hedefe isabet et

tirmişti. 

(32) Br. VIII 839, 842, XIII No. 168, 172, 173, 181, 183, 187, 189, 194, 
196, 200, 201; Corresp. VI No. 16, 61. 

(33) The Times 26.10.1920; Luke II 172. 
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FX 

ÜÇ YANLÎ ANLAŞMA (L'Accord Tripartite) 

1. Gizli Savaş Sözleşmeleri ve Misâk-ı Millî 

İtilaf Devletlerinin çok çekiştirilen gizli savaş sözleşme

leri, devletler genel hukuku bakımından, savaşın sonunda bü

yük bir parçası yırtılmış pek gevşek örümcek ağı görünümü 

verir. Bunun tarihsel önemi, bu sözleşmelerle Sevres'in üçüz-

lü anlaşmasındaki sıkı bağlantıdadır. Bu sorunda İngiltere'nin 

rolü için, kendisine tanınan Arap topraklan M. Kemal'in ve 

onun yürüttüğü ulusal eylemin kullanım hakkı ileri sürdüğü 

asıl Türkiye dışında bulunduğuna göre, trajiktir denebilir. Bu

na karşın İngiltere'nin "Millî Mücâdele" sırasında baş düşman 

oluşu, sırf hiçbir hakka dayanmayan topraklar üzerindeki Er

menilerle Rumlann savlannı desteklemesinden ve Sultania 

arkasındaki gericilerin istedikleri yardıma razı olmamakla bir

likte, ilgilenmesinden ileri gelmektedir. İngiltere böyle yeni 

bir yaşama gözlerini açan Türkiye'ye karşı yanlış bir cephe

ye düşmüş olup, bundan ancak daha sonra büyük maddî ve ma

nevî değerlerin yitimi pahasına sıyrılabilmişti. Her iki yan için 
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son derece üzücü olan bu gelişmeyi, yalnız pek az öngörülü 

politikacı önceden görerek, aleyhte hükmünü vermiştir. 

3 Mart 1915'de, Çar LT. Nikola (1), "İstanbul'la Güney 
Trakya, imparatorluğuma katılmalıdır" diye açıklamada bu
lunmuştu. Britanya Hükümeti, buna hiç istemeyerek razı ol
muştur. 12 Mart tarihli muhtırasında, "Burada söz konusu 
olan sorunun, savaşm en değerli ödülü" olduğunu, bundan 
vazgeçmenin geleneksel siyasetinin tamamıyla yıkılması an
lamına geleceğim önemle belirtmişti (2). Yudeniç ordusunun, 
1916 Şubatmda Anadolu'da ilerlemesi, Fransız Hükümeti'nin 
her iki yamn çıkarlarının sınırlanması üzerinde ısrar etmesini 
gerektirdi. Bu sınırlanma, 26 Nisan günlü Petrograd sözleş
mesiyle ortaya çıktı. Bu sözleşme gereğince, Fransa ile Rus
ya, Arap devletinin tanınmasına karşılık (Sykes-Picot Uzlaş
ması) Mersin-Sivas hattıyla Karadeniz kıyısında bir noktanın 
(Çar, Sinop 'u istemişti!) doğusundaki Anadolu parçasının ka
tılması hakkım güvence altına alıyorlardı. 

İtalya, savaşa katılmasının bedeli olarak "Triple-Enten-
te"tan [Üçlü Antlaşma] Antalya Vilâyetinin komşu Akdeniz 
bölgesinde adaletli bir payın kendisine hak olarak tanınması
nı ve 18 ile 21/22 Ağustos 1917 tarihlerinde verilip alman 
Londra notaları gereğince, 9/16 Mayıs 1916 uzlaşmasmdaki 
Fransa ile İngiltere'nin ellerinde bulunan haklara benzer bi
çimde, Güney-Batı Anadolu üzerinde (İzmir de içinde olmak 
üzere [3]) (Rus Hükümeti'nin onayı koşuluyla) aynı haklara 
sahip olmayı istemiş ve bu isteğini de elde etmişti. Bu onayı-

(1) M. Paleologue, La Russie... (1921), 1314. 
(2) E. Adamow, Konstantinopel u. die Meerengen (1930), I No. 80. 
(3) Haritalar: M. Toscano, Gli accordi di San Giovanni di Moriana (1936), 

40,64,345, 
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nm bütün çabalara karşın gerçekleşmemesinden dolayı Bal
four 14 Ekim 1918'de sözleşmenin geçersiz olduğunu açıkla
dı (4). Bu sefer Rusların yerine Ermeniler "6 vilâyet" üzerin
de hak ileri sürdüler ve bu sav İngilizlerle Fransızlarca, yal
nız sahte istatistiklere dayanarak değil, aynı zamanda ortak dâ
vaya hizmet etmelerinden dolayı (5) da haklı sayıldı. Lord Ro
bert Cecil, 25 Ekim'de Avam Kamarası'nda onlar konusunda 
tanıklıkta bulunarak, "Çok zor koşullar altında Türklere kar
şı verdikleri kahramanca savaşımlarından dolayı Müttefikle
rin kendilerine şükran borçlu olduğunu (6)" belirtti. Curzon, 
İstanbul'u daha 2 Ocak 1918'de, uluslararası bir yönetim al
tına almayı düşünmüştü (7). Şimdi bunlara bir de Yunan is
tekleri katılıyordu (8). 

L. George ile Wilson'un 5 ve 8 Ocak'ta yapmış oldukları 
vaitlere ümit bağlamanın (9) ne derece tehlikeli olduğunu ilk 
anlayan M. Kemal oldu. Kürt dâvası yüzünden "Osmanlı İm
paratorluğu 'nun Türk olan bölgeleri" kavramı bırakılarak, onun 
yerine yarınki Türkiye için daha yalın olan sınır belirleme yo
luna girmek uygun görüldü ki, 7 Ağustos ve 11 Eylül tarihle
rindeki Erzurum ve Sivas Kongreleri Beyannâmelerinde kabul 
edilen "30 Ekim 334 (1918) tarihindeki sınırımız içinde kalan... 
Osmanlı topraklan" formülünde yerini buldu. Buna karşılık, 28 
Ocak 1920 tarihli, "Misâk-ı MihT'deki "Silâh bırakışması hat
tı içinde ve dışında...Osmanh islam çoğunluğunun yaşadığı böl-

(4)Bk.yu.böl.ninot71. 
(5) Ch. A. Vertanes, Armenia Reborn (1947), 21. 
(6) Krş. M. Larcher, La Guerre Turque... (1926), 315, 370,373,395,418 

v.d. 
(7) Bk.yu. böl. HI not 71. 
(8) Bk. yu. Böl. m a. 
(9) Bk. yu. böl. IH not 2. 
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geler (10)" formülü daha az açıktır. Rıza Nur, bu konuda şöyle 
yazıyor (11): "Suriye'yi de Misâk-ı Millî sının içine sokmak is
teyen bir azınlık var idiyse de çoğunlukla bu düşünceyi yendik. 
Bu Misâk-ı Millî aslmda Erzurum Kongresi'nde başlamış, 
Sivas'ta tamamlanmıştı. Bu meclis (yani Meclis-i Mebusan), 
onu tamamlayıp saptayarak bütün dünyaya duyurdu." Bununla 
birlikte "ve dışında" sözleri kuşkuya yer bırakmamaktadır. İm
di Hamdullah Suphi (Tannöver), 22 Ocak 1920'de Meclis-i Me-
busan'rn gizli oturumunda "Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin 
bize gönderdikleri Misâk-ı Millî metnini Husrev Beyefendi 
okudular" girişiyle başlayan nutkunu halka yaydı (12). Tevfik 
Bıyıklıoğlu bu konuda şöyle yazıyor (13): "...Bütün Temsil ku
rulu üyelerinin imzalarını taşıyan bir metni... kurula verdiğini 
sayın Husrev Gerede de doğrulamış bulunmaktadır. H. Gere
de'nin anımsadığına göre, kurul M. Kemal Paşa 'nın metnini pek 
az değişiklikle kabul ermiştir. Onun metni... Hüseyin Rauf 
Bey'in karanyla Ankara'ya gönderilmiştir. B.M.M. belgeleri 
arasında bulunabilecek olan bu belge, bütün araştırmalara kar
şın henüz bulunamamıştır (14)". 

2. Fransa 

26 Nisan 1916 tarihli Petrograd Anlaşması ile 10 Ağus

tos 1920 tarihli üç yanlı uyuşma (Accord Tripartite) arasında-

(10) ZC 17.2.1920 Cevdet Kerim (Incedayı), Türk İstiklâl Harbi (1926), 
28'de: "Sinop Mebusu Rıza Nur" imzalı kopya. Toynbee, The Western Questi
on. 209'da Ingilizcesi. 

(11) Rıza Nur, Türk Tarihi (1924), 1196. 
(12) Hamdullah Suphi, Dağ Yolu (1929), 221. 
(13) Bıyıklıoğlu 77; N.1258. 
(14) H. G.nin 28 Ağustos 1958 tarihli mektubu. 
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ki bağlantı çizgisi konusunda İngiliz dosyaları doğallıkla pek 
az şey içermektedir. Quai d'Orsay dosyalarının yayımı henüz 
beklenmektedir. Bu konuda yalnız şunlar söylenebilir: Her 
zaman "kaplan" sanını taşımakla ünlenmiş olan Clemence-
au'nun Türkiye ile banş yapılması konusunda nasıl uysal bir 
rol oynadığı bilinmektedir. Bu, daha bırakışma haznlığında bu
lunulduğu sırada (15), ondan soma da Musul'dan vazgeçilme 
sırasında ve Filistin'in uluslararası duruma getirilmesinde ve 
son olarak da, İzmir'in Yunanlılara, Fransız çıkarlarına tüm
den aykırı olarak tesliminde kendisini göstermişti. Bu sorun
da yalnızca İtalyanlara karşı Wilson ve Lloyd George'la pay
laştığı antipatinin etkisiyle davrandığı apaçıktır. Lloyd Geor
ge, "geniş tuttuğu" 13 Mayıs 1919 tarihli manda dağıtımında, 
kendisine Wilson'm "(Fransa'nın denetimi altında) Kuzey 
Anadolu'da bir Türk devleti" diye değiştirdiği ve 14 Mayıs'ta 
yannki Türk Devleti'nin geri kalan topraklan üzerinde (Er
menistan hariç) manda önerdiği zaman o derece karşı çıkamaz 
oldu ki, bu öneri "resmî bir karar" biçimini alabilmişti. Wil
son ile Lloyd George'un, İtalyanların karaya asker çıkarma
larından dolayı öfkelenmeleri üzerine, Clemeneeau, Fran
sa'nın da Ereğli'ye asker çıkarmasını çekingenlikle söyleye
rek savunmuş; "Fransız kıtasından bir bölüğün tek başına 
Ereğli'ye niçin çıkanldığıyla ilgili olarak aynntılı bir araştır
ma yaptırmış olduğunu, bu çıkarmanın Türklerin istekleri üze
rine İstanbul'da yerel Fransız komutanlığınca düzenlendiğini, 
buna İstanbul'da kömür sıkıntısı bulunmasının yol açtığını, a-
ma Ereğli'de kanşıklıklar çıkması yüzünden bu hedefe yan
lamadığım, gerekirse Konferans'm isteği üzere bu bölüğün ge-

(15) Belleten XXVIII149. 
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ri çekilmesi için hazırlıkta bulunulduğunu" söylemişti (16). 

Defrance ile Franchet d'Esperey, Damat Ferit'in Paris'e çağ

rısını bir Fransız girişimi olarak gösterip Paşa'mn iyi kanısı

nı kazanmaya çalıştıkları halde, Clemenceau ona 25 Hazi-

ran'da özellikle soğuk davrandı. 

Kilikya'da Ermeni kıtalarının (L'egion D'Orient) bölge

sine sokulmasının doğurduğu güçlükler (17), 15 Eylül 1919 

günlü anlaşması gereğince Britanyalı-Fransız kıtalarının nö

bet değiştirmelerinden (ki M. Kemal bunu "yeni bir işgal" sa

yarak kabul etmemişti) soma aşama aşama arttı (18). 21 Ka

sım'da Beyrut'ta gelen Yüksek Komiser General Gouraud, M. 

Kemal ile yapılacak bir anlaşmanm Şam'da Şerifin bağım

sızlık savaşımı eylemlerine karşı aynı zamanda yaptığı savaş 

için yararlı olacağını hemen anladı. Bu nedenle daha önce 

Yüksek Komiser olan George Picot, Sivas üzerinden Paris'e 

giderken Sivas'ta M. Kemal ile hiçbir kesin söz vermeksizin 

görüşmeler yaptı. De Gontaut-Biron "M. Kemal ile arkadaş

larının Türkiye üzerinde, yalnız Fransa'ya, bir tür iktisadî 

mandaterlik tanıyacaklarını, buna karşılık da Kilikya için ge

niş yetkili konsolosların denetimini kabul eden özel bir yöne

timin uygulanmasını istediklerini (19)" yazmaktadır. Ne de 

parlak bir düşlem! M.Kemal, 1 Aralık'ta Kâzım Karabekir'e, 

"son derece gizli tartılması pek önemli" ayrıntı olarak (20): "1 

- Kilikya, Urfa, Maraş ve Ayntap [Antep] işgalinin ve Erme-

(16) US V 583, 618, 623,717. 
(17) Bk. yu. böl. III not 41. 
(18) Bk.yu.böl.IIInot46. 
(19) Comte R. de G. - B„ D'Angora a Lausanne (1924), 12, 204. 
(20) Karabekir 399; ASDIV No. 114; Bıyıklıoğlu 65. 
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nilerin yaptıkları cinayetlerin şiddetle protesto edilmesi; 2 -

Bu haksız işgale karşı bütün maddî ve manevî güçlerle sava

şımın ilâm"m bildirdiken sonra, Picot'nun buna yanıt olarak, 

"Ermeni kıtalarının geri alınmasının emredildiğini ve Fransız

ların, Devlet-i Aliyenin bağımsızlığım tanıdıklarını ve bunun 

sağlanmasını istediklerini, Adana'da ekonomik çıkarların sağ

lanmasına karşılık Maraş, Ayntap, Urfa dolaylanyla birlikte 

Kilikya'mn da Fransızlarca boşaltılmasının ... olası bulundu

ğunu..." belirttiğim, bu öneriden "Fransızların, Doğu'da Tür

kiye lehine davranmak için kendilerinin çıkarlarını görmekte 

oldukları kamsma vardıklarım", bilgi edinilmesi için bildir

mişti. Picot, 6 Aralık'ta Kayseri'de Ali Fuat Paşa'ya (21), 

"Mösyö Briand'm siyaseti... Ortadoğu'da Türk çoğunluğu

nun bulunduğu bir bölgede güçlü ve bağımsız bir Türk dev

letinin kurulabilmesidir. Yalmz Kilikya'da başlamış olan kan

lı çatışmaların önüne geçilmesi, her iki tarafın çıkan gereği

dir," diyordu. Bunu, M. Kemal'e de söylemiş olduğu kuşku 

götürmez; ancak M. Kemal, "Benden, olmayacak bir şey isti

yorsunuz!" demişti. 

Böylece kanlı savaş sürüp gidecekti (22). M. Kemal bu 

savaşı, Maraş in (11 Şubat 1920) ve Urfa'nın (9 Nisan) kur-

tanlması ve Pozantı'da kuşatılan (28 Mayıs) kıtalann tutsak 

edilmesi için yapıyordu. Bu şuada General Gouraud'un genel 

.yazmam Robert de Caix, silâhların geçici olarak bırakılması 

(21)Cebesoy268. 
(22) Ayn. yer. 262; ASDIVNo. 94,97,102,107,121,1 26,129,130,149, 

156, 161, 167 v.d. 175, 178, 181, 183 v.d. 187,191, 194, 201,210, 317; Bıyık
lıoğlu 32: "Fransızların hoş tutulmasında ne kazancımız olacağına doğrusu bi
zim aklımız ermiyor'' (12.11.1919) 
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için yirmi günlük bir bırakışma için anlaşmak üzere Ankara' ya 

geldi. Bırakışma 30 Mayıs'ta (23) gerçekleşti; ama Fransa Hü

kümeti, G. Picot'un işaret ettiği hedeften henüz çok uzaktı. 

Berthelot'nun 11 Ocak 1920 tarihli muhtırasındaki görüşü 

şimdiki durumda Briand için de geçerli idi: "Kilikya'mn Fran

sızlarca işgali, stratejik ve ekonomik nedenlerle Suriye'nin ta

rihsel savunmasını oluşturan Toros geçitlerim ele geçirmeyi 

gerektirmektedir. Fransa Hükümeti, Kilikya'nın yönetimin 

Türk çoğunluğunun olduğu kadar... Ermeni azınlığının da hak

larım ve korunmalarım en geniş ölçüde güvenceye alacak bi

çimde örgütlendirmeye istekli bulunmaktadır (24)". 24-26 

Haziran 1920 tarihli Mebuslar Meclisi'nde geçen tartışmalar

da, Briand şu açıklamada bulunmuştu (25): "Kilikya'dan ay

rılmak... bilir misiniz, bu ne demektir? Yüzbinlerce erkek, ka

dın ve çocuğun Fransız bayrağından yoksun bulundukları için 

öldürülmeleri demektir. Diyorum ki; Fransa'nın böyle davran

maya hakkı yoktur (24. 6); ...Türkiye'nin ortadan kalkması, 

Müttefiklerin savaş hedeflerinden biriydi...; Fransa; kök sa

lan bayrağının dalgalandığı bir yerdedir. Türkiye gibi bir ül

ke, bir yıldan uzun bir süre 'İskoç duşu' altmda totuiur; ona 

kimi zaman 'yaşayacaksın', kimi zaman 'yaşamayacaksın' 

denirse, sinir nöbetine uğrar ve bu ulusta yurtseverlik coşku

su uyandırılmış olur ki bunun sonucu çetecilikte kendisini 

göstermeye başlar. Biz bu gibilere şimdi haydut çetesi diyo

ruz, ama içimizde olsalar bunlara "yurtsever gerillacı çeteler" 

(23) Metin bugüne dek yayımlanmamıştır, içindekiler: "Le Temps" 
24.6.1920 ve P. du Veou'da (bk. yu. böl. III not 42), 179; krş. N. II16; TÎHIV 
152. 

(24) Br. IV, 1024. 
(25) P. du Veou 216 v.d.; Le Temps 27.6.; GaiUard 220. 
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adını takarız (25.6.)"- Gerçekte, Fransa'nın askerî durumu İn-

giltere'mnkinden pek daha: iyi değildi; artık 1919'da, 1916 

Petrograd Anlaşmasıyla kendisine bırakılan (26) geniş toprak

lan işgal edecek durumda bulunmuyordu. Sevres Antlaşma

sı 'nda fazla olarak Adana ve Maraş'tan "vazgeçmiş", Suriye 

sınınnı Ceyhan kıyılanna "çekmiş", ama henüz Ayntap, Urfa 

ve Mardin'i istemişti. Gerçekten de, "Tripartite Anlaşma"yla 

ilgili haritada (10 Ağustos 1920) "Fransa'nın özel çıkar böl

gesi", Suriye'nin kuzeyinde tamamıyla 1916 sımn gibi görü

lür (27). Millerand, Leygues ve Briand kabineleri, elde etmek 

istedikleri M.Kemal'in dostluğuyla bağdaşamayacağını anla

yıncaya dek, sert bir savaş yürüttüler. Venizeios'un düşüşün

den (28) bu yana, Fransa "hain" Yunanistan'dan açıkça uzak

laşarak İngiltere ve İtalya ile birlikte Sevres Antiaşması'mn bü

yük oranda yeniden gözden geçirilmesini istedi: "İzmir bölge

si Türk egemenliğinde kalacak, İzmir kentinde bir Yunan gü

cü bulunacak... bu anlaşma beş yıl sürüp... Cemiyet-i Akvam'ca 

değiştirilebilecek"ti (29). Payas-Meydanı, Ekbez-Çoban Bey-

Bağdat Demiryolu ve Nusaybin hattını sınır olarak tanımaya 

hazırdı, ama 9 Mart 1921 tarihli anlaşmada Bekir Sami tara

fından Kilikya'da, Adana, Mâmuretülâziz, Diyanbekir ve Si

vas vilâyetlerinde ekonomik ayncalıklar verilirken bir yeğle

me hakkının tanınmasına onay verilmiş bulunuyordu. R. de 

Gontaut-Biron, "Yanan Fransa, yenilmişlerin yüzüne bürünü

yor; bütün Türk istekleri önünde geri çekiliyordu," demekte

dir. Oysa M. Kemal bambaşka bir düşüncedeydi. Bu anlaşma 

(26) Krş. Le Temps 22.5.1919 ile L'Asie Française 1919,244'deki Harita. 
(27) Cnamüni II416, Harita I. 
(28)Bk.yu. böl. IV not 129. 
(29) N. II230. 
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açıkça 'Misâk-ı Millî"ye karşı bulunuyor, bundan dolayı 

T.B.M.M.'nce onaylanamıyordu (30). Şeref (Edirne) haklı ola

rak, "Bütün ulusun dehasından doğan bir devindirici [özgün 

metinde: muharrik] Mustafa Kemal Paşa'mn temiz ruhuna ka

tıldı. Misak-ı Millîye herkes yemin etmiştir (31)" diyordu. An

kara'nın antlaşmayı onaylamak için "Fransa'ya verilen ekono

mik bölgenin kaldırılmasını" koşul olarak ileri sürdüğü Pa

ris'te öğrenilince, Franklin-Bouillon 9 Haziran'da ve soma 24 

Eylül 1921'de olmak üzere iki kez Ankara'ya gitti ve sonunda 

20 Ekim'de, "Accord"u imzaladı. Uzlaşma'nın 1. maddesinde 

şu hüküm vardı: "...bu uzlaşmanın imzasından beriye (Fransa 

ile Türkiye arasında) savaş durumu sona erecektir". Ama bu, 

daha çok, her iki devlet arasmda'gerçek bir dostluğun başlan

gıcım belirtiyordu ve 5 Eylül 1914 Fransa-Britanya (bir ayrı 

banş imzasından vazgeçiş) antlaşmasının bozulması. (!) anla

mına geliyormuş gibi Curzon'ca şiddetle yeriliyordu (32). 

3. İtalya 

İtalya'nın hedef olarak aldığı Türkiye ile dostluk, 26 Ni

san 1915 Antlaşmasının etkenlerinden bulunduğu açığa vu

rulan kutsal benlikle (sacro egoismo) çok kötü uyuşmaktay

dı: "Türkiye'nin tümden ya da kısmen bölünmesi durumun

da insaflı bir parça elde etmek"; bu toprak kazancı daha yu

muşak olan bir "manda" biçimine bürünse de Türkler hesabı-

(30) G maddesi: P. du Veou 341: Ekonomik işbirliği... Kilikya'nın ekono
mik gelişmesine... gereğince verilecek üstünlük hakkıyla birlikte; Ergani maden 
cevherleri için ayrıcalık. 

(31)CZX299. 
(32) L'Echo de Paris 27.5.1921; Gontaut-Biron 205 v. d&; Oriento Mo-

derno 1332; Martens XII 826; Cmd. 1570. 
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na dayanılır gibi değildi. Böylece İtalya'nın, nefret edilen Yu

nanlı istilacılara karşı savaşımda gösterdiği bütün iyi jestler, 

soluk bir ışık altında görülmektedir. M. Kemal'i İstanbul'da 

tanımış olan Conte Carlo Sforza (34) Hâriciye Nezâretinin ba

şına geçtiğinde (16.6.1920 - 27.6.1921) bunun ayrımına var

mış bulunuyordu (35). İtalya, Ankara Hükümeti ile ilk resmî 

olmayan ilişkilere (36) bu hükümetin kuruluşundan hemen 

soma girişmişti. Robert de Caix'den kısa bir zaman soma, 

Binbaşı Fago orada göründü. M. Kemal onun ziyareti konu

sunda, Konya'da Fevzi Paşa'ya 8 Haziran 1920 tarihinde şu 

telgrafı çekti (37): "...Fago bugün döndü;... ne gibi konular 

üzerinde görüşek üzere hangi makamca yetkili kılındığı ko

nusunda belgesi olup olmadığını sordum; olumsız yanıt ver

di. Burada bir düzenli hükümet kurulduğu İtalya'da bilinmi

yor... İtalya'nm bize yardım etmeye hazır... olduğunu belirt

mektedir... giderken Scialoja'ya mektup verdik ve., banş im

zası için temsilcilerimizin çağrı ve kabulünü rica eyledik. Ka

nımıza göre, ciddî bir iş görmek için değil, oyalamak ve avut

makla birlikte belki havadan özel ve resmî ticaret maksadını 

da gerçekleştirmek istiyordu..." 17 Temmuz'da Roma'ya var

dı; orada "Osmanlı sefirleri"nden Galip Kemâlî'ye, M. Ke

mal'in 5 Haziran tarihli bir çağnsmı verdi (38); "...Ulusumuz 

adına çalışmalannızı beğenerek izledik (3 9). Yeni oluşan halk 

(33) Salandra'mn 18.10.1914 tarihli nutku. (R. St. Baker, Woodrow Wil
son and the World Settlement (1923), 152). 

(34)Bk.yu. böl. V not 20. 
(35) Bertold Spuler, Regenten u. Regierungen der Welt (Minister-Ploetz), 

2. bsk. 1964,114,321. 
(36) Luigi Illari 10.11.1919'da Maissa adma Sivas'a geldi ve oraya İtal

yan bayrağını dikti (!). (Gökbilgin II198). 
(37)HTVD 1175. 
(38) Söylemezoğlu III 1, 424. 
(39) "Le Martyre d'un Peuple" (1919): ayn. yer. 193; krş. böl. VI. 

33 



hükümetinin dışişleri örgütünün... düzenlenmesi... için gere

ken çalışmanm yapılması ve çalışacak kimselerin belirlenip 

atanması için aramızda bulunmanıza... gereksinmemiz var

dır; ... ilk araçla aramıza gelmenizi rica... eylerim efendim." Ne 

yazık ki, Galip Kemâlî bu çağrıyı reddetti. Kabul etseydi İtal

yan Hükümeti elbette onun yolculuğunu kolaylaştrnrdı. "Fa

go" olayı, İstanbul ve Londra'da heyecana yol açtı. De Robeck, 

23 Haziranda bildiriyordu: "İtalyan subaylarıyla ötekilerin 

ulusçu önderleri sık sık ziyaretleri... o denli açıktan açığa Müt

tefiklerin ortak çıkarlarına aykırı olarak düzenlenmektedir 

ki... İzmit yöresindeki İtalyan kıtalarının... şimdi ulusçularla 

apaçık düşmanlık durumunda bulunduğumuzdan dolayı (40)... 

ağır bir tehlike oluşturması olasılığı vardır. Fransız ve İtalyan 

hükümetlerinin, ulusçuların denetimleri altmda bulunan yö

relerdeki subay ve aj anlarım çekmeleri için kesin emir verme

leri gereklidir." Buchanan (Roma) 28 Haziran'da bildiriyordu: 

"Yalnız Fago adlı bir... ajan ulusçuların denetimleri altındaki 

yörelerde bulunmuştur. Onun geri çektirihnesine karar veril

miştir". Sforza, 6 Kasım'da, Buchanan'a askerî ve sivil kurul 

ya da ajanların orada Kemal Paşa ile birlikte bulunmadıkları 

konusunda "şeref sözü" vermişti. Rumbold, aym 22'sinde şu 

telgrafı çekiyordu (41): "Gerçi İtalyan temsilcileri görünüşte 

kılı kırk yararcasma dürüst idiyseler de, bütün İtalyan atmos

feri Kemalistler lehine olmuştur... Fago... savaş gereçlerini 

göndermek için Kemalcilere öneride bulunduğu gibi, ekono

mik ayrıcalıklar üzerinde de görüştü (42)." 

(40)Bk.yu.Vnot218. 
(41) Sforza 13.11.1918; Arlotta 30.6.1919 (vekili Lodife); Maissa 

14.8.1919. 
(42) Br. XDINo. 88, 93,170,180; The Times 13.7.1920 (C. C. 12). 
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, Yardım subayı Yüzbaşı P. Hadkinson, 16 Ocak 1920'de 

ulusçulara verilen İtalyan silâh ve mülmnmatımn taşınması ko

nusunda Webb'e açık bir rapor verdi (43). Burdur'da rastladı

ğı Demirci Mehmet Efe ona demişti ki: "Gerçi çok terbiyeli 

davrandıklarından ve her türlü yardımı yaptıklarından dolayı 

İtalyanlardan yalanacak bir şeyimiz yok ise de, herhangi bir hü

kümet bizi denetleyecekse bu işin daha büyük ve daha aydın 

bir devletçe yapılmasını, yine de yeğlerdik." Kendisine An

talya'da, "İtalyanların sürekli geldikleri... bütün amaçlarının, 

Türklerin gururunu okşamak ve bunu göz önünde tutarak on

lann ulusçu eylemlerine yardımda bulunmak olduğu" güven

cesi verilmişti. 

İtalya, işgaline katıldığı üç yerden biri olan İstanbul'da, 

İngilizlerle Fransızlara göre ta baştan beri çok geri planda bu

lunuyordu. İtalyan etkisi, özellikle edilgin bir rol olan kolluk 

işlerine yardım etme konusunda kendilerine Yüksek Komiser

lerin karanyla "bölge" olarak bırakılan "Üsküdar'ia sınırlıy

dı. Konya'nın işgaline karşı, Curzon, Balfour'a yazdığı 5 Mart 

1919 tarihli bir mektupta, "Konya'nın... Ankara ile birlikte İç 

Anadolu'nun denetirmnin kilit noktasını oluşturduğu ve Izmir-

Aydm demiryolu (Britanya) çıkarlarına zarar verebileceği" 

konusunda kaygılarını belirtmişti; ancak ondan soma Lloyd 

George ile Balfour, 21 Mart'ta, "oraya bir İtalyan garnizonu

nun konması için General Allenby'ye yetki verdiler." Böyle

ce 1500 kişi Haydarpaşa ve Derince'den 24-26 Nisan'da Kon

ya'ya gelmişlerdir. Şâkir Paşa, başlangıçta Cemal Paşa'ya 

"şiddetle protesto edilmesini emretmişti"; ama somadan Da

mat Ferit Paşa'nm isteğiyle "İtalyanlar için de, İngiliz ve Fran-

(43)Br.rVNo.674. 
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sızlara davranıldığı gibi davranılmasmın gerektiği bildirilmiş
ti." Bunlar daha soma, "General Milne'in yetki alanına" ka
tılmıştı; onun yönergesine göre, 22 Ocak'tan beri demiryolu
nun korunması için orada bulunan zayıf İngiliz kıtasıyla bir
likte "Ulusçu güçlerle herhangi bir biçimde çarpışmayı önle
mek için" zorunlu bir hareket olarak geriye alınacaklardı (Gor-
zon'un, Buchanan'a 4.11.1919 günlü yönergesi). Bu olay, İs
tanbul'un "güvenlik sağalam üzere [inzibatî] işgalinin" öngü-
nünde oluyordu. İtalyanlar bu işgale katılmamakla birlikte, 13 
Mart 1920 tarihinde Konya'dan ayrıldılar (44). 

Antalya'nın işgali; 1915 antlaşmasının 9. maddesi bu iş
gal hakkını açık olarak tanıdığı halde, Paris Barış Konferan-
sı'nda ağır çatışmalara yol açtı. Clemenceau, İtalyanlara, "An
talya'ya asker çıkarmalarına ve Yunan kıtalarının aynı zaman
da Fransız komandosu emrinde olarak izmir'e doğrudan doğ
ruya smırdaş bulunan yerlerde askerî harekât yapmalarına kar
şı hiçbir itirazı olmadığım," 1919 Ocak'ında biraz ivedi ola
rak belirtmişti (45); ama hemen bundan soma Orlando ile 
Sonnino, "İtalyan güçlerine Antalya'yı işgal etmek üzere izin 
verilmesi"ni 21 Mart'ta Lloyd George ile Balfour'dan rica et
tikleri zaman (46), Lloyd George, daha bir gün önce gizli sa
vaş sözleşmelerine karşı en sert biçimde karşı çıkan ve "Türk
lerle ilgili manda işi için bir arada soruşturma açılmasını" 
öneren Wilson'a uyarak bundan kaçınmıştı. Clemenceau hiç 
ses çıkarmadı! Bunun üzerine İtalyanlar, kendi sorumlulukla
rı altında davrandılar. 23 Mart'ta resmî bir karar çıkarıldı (47): 

(44) Ayn. yer. No. 1 not 15,576; TtH 1148; HTVD 925; Aldrovandi 214, 
330; Pace 53,214; Coşar 156 v. dd. 

(45) G. Kidston'un, Rodd'un bir raporuyla ilgili 3.1.1919 tarihli notu. 
(46) US V 13. 
(47) Br. İV No. 442; Corresp. H. No. 66; Gazetta Ufficiale 16.4.19. 
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"1919'un 16 Martından sonra, Oniki Ada bölgesinde, bu ada
larla Scala Nova körfezinden... Antalya ve ötesine değin olan 
Anadolu kıyılarında yargılama [kaza] hakkına sahip olmak 
üzere bir "Deniz İstasyon Komandosu" kurulmuş, bu sularda 
eylemde bulunan bütün gemilerle bu yerler ve kıyılarında bu
lunan İtalyan deniz hizmetindeki askerlerin bu komandonun 
emrine verilmiştir." Antalya'da toplumsal güvensizlik ve ka
rışıklık ortaya çıktığı bahanesiyle oraya ilk çıkarma 28 Mart'ta 
yapıldı (48). Bu çıkarma, Türklerin protestosuna yol açtı ve 
Yunanlıları, Venizelos'un AverofTkruvazörünü İzmir'e gön
dermesini gerektirecek derecede sinirlendirdi. Averoff'u İtal
yanların savaş gemisi Caio Duilio izledi. Böylece İzmir'deki 
gerginlik doruğa çıktı. Ancak Paris'te, 6 Mayıs ürkütücü ka
ran almdı. Yunanlılarla İtalyanlar suçu birbirlerina atmaya ça
lıştılar. Bununla birlikte, ForeigenOffice'indosyalanndaİtal-
yanlann İzmir'e asker çıkarmayı gerçekten tasarladıkları ka
nıtlanmış (49). Lloyd George, 19 Mayıs'ta Titonni'yi çok ağır 
biçimde payladı; bu paylama, Tittoni 'nin 7 Temmuz tarihli bir 
mektupta "Dörtler Şûrası"nın bilinen oturumunda İtalyanla
ra "suçlu düşman" gibi davramldığı konusunun kayıtlara geç
mesine yol açtı (49a). Ayasoîuk (Selçuk) ve Çine'deki iki çar
pışmadan soma, Tittoni ile Venizelos 16 Temmuz'da işgal böl
geleri arasında geçici bir smır çizgisi üzerinde anlaştılar (50). 
İtalyanların Türklere karşı az çok açık olarak gösterdikleri iyi 
davranışlarına karşm onlarla işbirliği etmekten (51) memnun 
değillerdi; çünkü orada bulunuşları, yalnızca 1915 sözleşme-

(48) TİH1145; M. Şefik (Aker), 57. Tümen 118 v. dd.; Karacebe 67; Ald-
rovandi 330; Pace 52; Br. IV 25. 

(49) Bk. yu. böl. IV not 30 - 50. 
(49a) US V 719; Br. IV 23, 692. 
(50) Bk.yu. böl. IV not 114. 
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si hükmünün "verdiği haklara" dayandıkları kuşkusunu gider
meye yaramamaktaydı. M. Kemal ile emrindeki ulusalcı güç-
lerse "çıkar bölgeleri"ni kesinlikle reddetmekteydi. 

Curzon, Londra Müttefikler Konferansı'nm 17 Şubat 
1920 tarihli otarumunda (52): "Antlaşmada, Türkiye'nin çı
kar bölgelerine bölüneceğini belirtecek olursak, Türklerin bu 
bölünmeyi kabul etmeyeceklerini" söyledi;... Müttefiklerin 
İngiltere'de "Self-denying Ordinance" tanınan aim yazısı et
rafında işlemelerini önerdi. Bununla bMikte, SanRemo'da, 23 
Nisan'da üzerinde uzlaşılan "Üçüzlü Anlaşma Taslağı"ndaki 
eski şema değiştirilmedi Soma da, Sevres'de 10 Ağustos'ta 
değişikliğe uğramadan George Grahame, Millerand ve Bonin 
tarafından imza edildi. 5. maddede şöyle deniyordu: "İtal
ya'nın çıkarlan için tanınan bölge, aşağıdaki sınırlar içinde bu-
lunmaktadn..." Bu sınırlar Yunanlılara tanınan "İzmir bölge--
si" dışta kalmak üzere 1917 anlaşmasının yeşil bölge ve C fık
rasındaki kısma tıpatıp uymaktadır. 22 Kasım'da İstanbul'a ge
len yeni Yüksek Komiser Ganoni, "İtalya'nın, Antalya ve 
Ereğli üzerindeki haklarının uygulanması ve kullanılması ko
nusunda M. Kemal ile görüşmelerde bulunmak için bir tem
silci göndermesini" hükümetine önerdi. Rumbold ile Defian
ce, bu öneriyi haklı olarak Mustafa Kemal'i tanıma anlamına 
geleceği biçiminde yorumladılar (53). Sforza, Ankara'da ya
pılması düşünülen görüşmeler yerine, 12 Mart 1921'de Bekir 
Sâmi ile bir anlaşma (54) imzaladı ki, bu anlaşma, Türklerin 

(51) 27.9.1919 tarihli Meclis görüşmeleri: "Una legittima parte di influen
za in Anatolia, con una cordiale e pacifica collaborazione tra noi e i Turchi" (Pa
ce 210). 

(52) Br. VII No. 12. 
(53) Br. VÜI No. 13.; XIII No. 203; Cmd. 963. 
(54) Martens XIII335; OM 118; Correps. VII No. 143; Giannini H 104 v. 

d.; Ziemke 153. 
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İzmir ve Trakya üzerindeki haklarını Müttefiklere karşı koru
maya (madde 4) ve kendi kıtalarım en geç bansın onayında 
geri çekmeye söz vermekle (madde 5) İtalya Hükümeti'ni yü
kümlü kılmakta, 9 Mart Fransız anlaşmasının kapsamını aş
maktadır. Ama Fransa gibi İtalya da "işbirliğine" hazır bulun
duğunu belirterek bir ayncalık (Karadeniz Ereğlisi üzerinde) 
istemektedir. M. Kemal ve B.M.M. buna, doğal olarak onay 
vermemiştir. Curzon, 13.6 tarihinde de Martino'ya bu anlaş
mayı, "sonuçlan çok üzücü bir iflâs" olarak nitelemiştir. 

Böylece Sforza için, şimdilik (anlaşmasız olarak) çoktan 
beri kendilerini iyi bir durumda görmedikleri Antalya (55) böl
gesini boşaltmaktan (1 Haziran - 5 Temmuz 1921) başka ya
pacak bir şey kalmamıştı. Bundan kısa bir zaman önce, Mila
no'da "Istituto Coloniale"den Dr. Sakariari, Anadolu için "Ta
rım Plânlan"mn yapıldığı haberini yeni vermişti (56). Frank
lin Bouillon'un başanlı görüşmeleri, Roma'da umut uyandır
mıştı. 23 Ekim'de Tuozzi Ankara'ya geldi; orada 11 Aralığa 
dek kaldı; daha soma Şam konsolosuyken 1922 Temmuzun
da Türklerden pek dost olmayan bir edayla şu yolda söz etti 
(57): "Ankara tamamıyla umutsuz bir durumdadır... Kemal-
cilerin askerî direnişi her an çökebilir!" Ganoni'nin İstan
bul'daki, Osmanlı Hâriciye Nâzın İzzet Paşa'nm yardımım 
sağlayarak Ankara ile bir anlaşmaya varma konusunda, hiç ol
mazsa "Accord Tripartite"le (Üç Yanlı Anlaşma) geri kalan
ların küçük bir bölümünü olsun kurtarmaya yönelik girişimi
ni son umutsuz girişim olarak görmelidir. 15 Nisan 1922'de 

(55) Oriente Moderne-1 77, 152; Pace 218; HTVD 1287; The Times 13. 
5;("Palitana" - 6. 5. tarihli olay), 1, 11.6.1921. 

(56) İkdam 14.5.1921. 
(57) İkdam 28, 10., 5., 10., 16.12.1921, 11., 13.1.1922; OM I 469; Cor-

resp. Eastern Aff. EX No. 42; Turkey I No. 102. 

39 



notalar alınıp verilerek bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma

ya göre (58), "Büyük İtilâf Devletleri ile Türkiye arasmda im

zalanacak banş antlaşması, şimdiki kabine tarafından (!) im

za edilir edilmez yürürlüğe girecektir; şimdiki kabine bu ant

laşmanın imza edilmesinden önce çekilecek olursa, o zaman, 

gelecek kabine bu anlaşmayı kabul etmemek yetkisine sahip 

olacaktır." Chamberlain, 3 Mayıs'ta Avam Kamarası'nda bir 

demeç vererek, İtalya Hükümeti'nin İstanbul Hükümeti ile 

bk anlaşma imzaladığını 24 Nisan'da haber verdiğini, Britan

ya Hükümeti 'nin ise 27 Nisan'da bunu protesto ettiğini bildir

di. Lord Robert Cecil'in, "Acaba Mustafa Kemal söz verecek 

denli insanlığa dost mudur; saygıdeğer arkadaşım bunu bana 

söyleyebilir mi?" diye sorması üzerine, Chamberlain, "Anlaş

ma tamamen tek yanlıdır," diye yamt vermiştir. Times, "İtal-

yan-Türk anlaşması hiçbir değer taşımaz... Britanya Dışişle

ri Bakanlığı'mn protestosu, ancak ve ancak bir atımlık barut 

değerinde gözükmemektedir," diye yazmakta elbette haklıy

dı. Giannini diyor ki: "In realtâ il Governo di Costantinopoli 

aveva fatto delle modeste offerte economiche, che furono ac-

cettate" (Gerçekte İstanbul Hükümeti alçakgönüllü ekonomik 

önerilerde bulundu ve bu öneriler kabul edildi.) (59) İtalyan

lar, 20 Nisan'da Söke'yi ve 27 Nisan'da Kuşadası'm sessiz se

dasız boşalttılar (60); ama hâlâ 1 Temmuz'da (!) İtalyan De

legeler Kurulu, Paris'te Britanya ile italya Hükümetleri ara

sındaki bir anlaşma taslağını ortaya çıkanyordu (61): "1 -

Türk-Yunan anlaşmazlığıyla ilgili sorunlarda iki hükümet, 

(58)Ayn.yer.No. 128. 
(59) The Times 4 - 5.5.1922; OM 1717; Giannini II132. 
(60) The Times 18., 28.4.1922. 
(61) Corresp. Turkey I No. 2. 
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Boğazların serbestliğini ve Yakın Doğu'daki azınlıkların çok 

etkili biçimde korunmasını sağlayarak sürekli bir barışın yer

leştirilmesi için her iki imzacı tarafın yetkilerini ve etkilerini 

kullanmayı sürdüımelerinin yerinde olacağmı belirlemişler

dir. 2 - ...Britanya Hükümeti, Üçüzlü Anlaşma ile İtalyanlara 

Anadolu'da verilen hakların ve ayrıcalıkların uygulanmasıy

la ilgili bütün güçlükleri bilmektedir. 3 - Britanya Hüküme

ti... İtalya mâlî grubunun, Türkiye Hükümeti'ne, italyan etki 

[rüçhan] bölgesindeki ticaret ayncalıklanyla ilgili olmak üze

re bildireceği bütün istekleri, bu Hükümet yanmda destekle

meye hazırdn," Ne ham bir düşlem! Mussolini daha soma 

Sforza'mn "bomboş kalan avuçlan"yla alay etmişti (62), et

mişti, ama kendisi de bir şey elde edemedi. 

(62)Aldrovandi213. 
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X 

İSTANBUL BOĞAZI'N DA Kİ "CENTİLMEN 

ANLAŞMASI" ("Entente Cordiale") 

8 Nisan 1904'te, Mısır ve Fas anlaşmasıyla ingiltere ve 

Fransa arasında yapılan "Centilmen Anlaşması", 31 Ağustos 

1907'de Rusya'yı da içine alarak "Iran çıkar bölgeleri"ni ge

nişletti. Ancak dünya savaşı sonunda Rusya bu uzlaşmanın dı

şında kaldıysa da, yerine 26 Nisan 1915 'den bu yana italya geç

ti. Venizelos'un uğraşarak aralanna katılması (30 Haziran 

1917'den beri diplomatik ilişkilerin kesilmesi) dolayısiyle iz

mir yüzünden Yunanistan'ın en güçlü rakibi durumuna gel

miş olan bu ülke, ta başından beri bu yüzden Türkiye'yi des

teklemeye eğilimliydi. Ama Fransa da, Türkiye'ye yatırdığı 

büyük sermaye dolayısiyle Türk düşmanları safına ancak ya

rı gönülle katılmış bulunuyordu. Yalnız ingiltere, "baskı al

tında tutulan" Ermeni ve Rumlar lehine (ama kendi çıkarları 

aleyhine) işe kararlılıkla karışmaya ve özellikle de kendisine 

yapılan dostluk önerilerini reddetmeye istekliydi (1). Fransa 

ise, Suriye "mandasını" dikkate alarak, çok geçmeden M. Ke-

(l)Bk.yu.böl. Inot 80-99. 
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mal ile bir uzlaşma aramaya zorunluk gördü. Yunanistan'ın 

Kıral Konstantin'i geri çağırarak ihanette bulunması, açıktan 

açığa Türklerin yamna geçmek için Fransa'ya uygun bir fır

sat vermiş oluyordu. Böylece, Paris'le Londra arasında açılan 

ve ulusalcı Türk ordusunun 1922'deki zaferinden soma tehli

keli biçimde genişleyen uçurum yüzünden Curzon (resmen de 

olsa) Lausanne'a "Birlik Cephesi" olarak gidebilmek için, bü

tün diplomatik yeteneğim ortaya koymak zorunda kaldı. Bu 

çıkar aykırılıkları, doğal olarak İstanbul için de etkisiz kalma

yacaktı. Amiral Calthorpe, Webb ve de Robeck, olağanüstü 

diplomatik becerileri sayesinde, meslektaşları Amet, Defian

ce ve hattâ Sforza, Arlotta ve Maissa ile oldukça iyi geçinip 

gidiyorlardı. Buna karşılık, General Milne ile Franchet d'Es-

perey arasındaki rekabet geçit vermez bir durumdaydı ve Mil-

ne'in zaferiyle bitiyordu. F. d'Esperey'nin geri çağrılması üze

rine, Ffarington, "arkadaşları" Charpy ve Mombelli ile, ilk si

vil Yüksek Komiser Rumbold da, Pelle ve Garroni ile içten 

ilişkiler kurmuşlardı. 

Milne'nin, Selanik orduları doğu koluyla İstanbul'a gi

ren Franchet d'Esperey'ye göre ast bir konumda tutulmasının 

(bu ordu doğrudan doğruya Milne' in komutasında olduğu hal

de), gene de pek yararlı bir torum olmaması olasılığı vardı 

(2). Hele İstanbul başkomutanlığı hakkındaki 3 Aralık 1918 

Anlaşmasında (3), "Britanya, Fransa ve İtalya Hükümetleri, 

Türkiye Avrupasının herhangi bir yerinde konaklayan Britan

ya kıtalanyla komutanları General'in, Franchet d'Esperey'nin 

emri altında bulunacağı; General Milne ordusunun geri ka-

(2) 6.10.1918 tarihli karar: Br. IV No. 514 Encl. 3. 
(3) Ayn. yer. No. 518; Corresp. II No. 11; Luke II 79: "a masterpiece of 

international complexity." 
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lan kısmının Kafkasya'ya ya da başka herhangi bir yere nak

ledilebileceği ve bu durumda artık Franchet d'Esperey'nin 

emri altında bulunmayacağı konusunda anlaşmaya varmıştır. 

Her nakil, ilgili hükümetlerin onayıyla yapılacaktır," denmek

tedir. İngiltere Savunma Bakanlığı (R. H. Brade) 2 Şubat 

1919'da diyordu ki: "Fransa, Avrupa Türkiye'sinden sorum

ludur... Bundansa Asya Türkiye'sinin, Asya'daki Britanya ko

mutanları yönetinıine verilmiş olduğu anlamı çıkmaktadır;... 

Savaş Şûrası, İngiltere Hükümeti'nin, Müttefiklerine sorma

dan Anadolu'da askerî harekâtta bulunmaya hakkı olduğu dü

şüncesindedir. Silâh bırakışması, yalnızca Türkiye ve Büyük 

Britanya temsilceleri arasında görüşülmüş ve imzalanmıştır ve 

Türkiye ile savaş, Gelibolu çarpışmaları dışmda, hemen he

men Britanya kıtaları tarafından yapılmıştır... Anadolu'da bı

rakışma koşullarının uygulanmasını sağlamak için ileride ya

pılacak herhangi bir askerî eylem, asıl Britanya kıtalarına dü

şecektir." İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu görüşe katılmakta

dır (İngiliz Savunma Bakanlığı'na 16 Ocak tarihli yazısı): 

"Bırakışmanın uygulanmasını sağlama sorumluluğu, tek ba

sma İngiliz KrallıkHükümeti'nindir olacaktır. Bu amaçla ge

rekli görülecek böyle askerî bir harekâtın yapılmasına, her se

ferinde Müttefiklerine sormaksızın yetkilidir." Feldmareşal 

Wilson, ta 13 Kasım'da, Milne'e şu yönergeyi vermişti: "Ge

neral Wilson emrinizdedir... Wilson'a geniş yetkiler devretmek 

niyetinde olduğunuzu sanıyoruz. Galthorpe ile sıkı işbirliği du

rumunda olmalısınız... Size Türkiye'de verilen genel görevin 

hiçbir ayrıntısında Fransızişe karışmasına hoşgörü gösterme

yeceksiniz." Milne 21 Kasım'da War Office'den şu ricada 

bulundu: "Askerî sorunlar konusunda Türk Hükümeti'yle ko

nuşmalara girişmek için General Wilson'a yetki verildiğiyle 

44 



ilgili olarak, Fransız Yüksek Komiseri Amet'ye gereken bil

giyi vermenizi rica etmeliyim." Feldmareşal Wilson, 22 Ka

sım'da yanıt verdi: "General Wilson, Franchet d'Esperey'nin 

emirlerini dikkate almayacaktır." (4) 

Britanya Hükümeti'nin bu durumu karşısında, Franchet 

d'Esperey gibi gururlu bir generalin çok geçmeden Milne ve 

Wilson ile İstanbul'da ağn anlaşmazlıklara düşmemesi pek 

olası değildi; özellikle general, politik işlerde bile girişim yet

kisini elinde tatmakta ve bu tutumu Paris'ten desteklenmek

teydi. Feldmareşal Wilson, Lord Derby'ye, 18 Nisan 1919 ta

rihli yönergesinden de anlaşılacağı gibi (5), uyuşmaları için 

boşuna çabalayıp durmuştu: "Anadolu ve İstanbul durumu 

konusundaki tartışmanın yatışması için önerilerde bulunduk... 

Mösyö Clemenceau ile bu sorunları gidermenin bir yolunu 

bulmak üzere çaba göstermesi için, özellikle General Wil-

soni Paris'e göndermeyi yeğledik...; General, bir çözüm yo

lu bulmuş ise de, öyle görülüyor ki bu yol, Fransa Hüküme

ti'nin yatıştırma sözü verdiği tartışmanın o zamandan beri git

tikçe artarak sıklaşması ve daha yeğin olarak yeniden başla

ması karşısında pek etkili olacağa banzememektedir." Gene

rallerin kavgaları, Pichon'un "anlaşmazlıklara bir son ver

mek" konusundaki isteğine karşın, bizce artık pek ayrıntı ver

meye değmeyecek denli önemsiz görünen konular üzerinde, 

böylece sürüp gitti. 

Yönetimi Dörtler Şûrası Karan ile Calthorpe'a bırakılan, 

kendisiyle Webb'in de tamamıyla duyumsadıkları gibi, yüz 

kızartıcı sorumluluğu İngilizlerin omuzlarına düşen (6) o uğur-

(4) Corresp. I 39, Encl. 1,9. 
(5)Ayn.yer. II No. 36. 
(6) Bk. yu. böl. IV not 62. 
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suz Yunan İzmir işgalinden soma, Milne kendiliğinden Türk 

adlî egemenliğine kaba bir karışma anlamına gelen ürkütücü 

bir karar verdi: 67 tutuklu, 28 Mayıs 1919'daülke dışına, Mal-

ta'ya götürüldü (7). Franchet d'Esperey, bu sorun konusunda 

"İttihat ve Terakki Komitesi üyelerinin hapishaneden taşınma

sı haberini gazetelerden öğrendim. Milne'in böyle önemli bir 

olayı bana haber vermeyi düşünmemesine şaşırdım. Bu nakil 

konusunda, Müttefik Devletler arasmda daha önceden hiçbir 

anlaşma yapılmamıştır..." diye yazıyordu. Buna Milne, ayın 

3 l'inde şu yanıtı verdi: "Fransız kıtalarının, Britanya asker

leriyle birlikte davranmamalanndan dolayı derin üzüntümü be

lirtmek isterim... Bu iş, bugüne dek Fransız ve Britanya kıta

larının her vesileyle sıkı işbirliği halinde çalışmaları ilkesiy

le uyumlu olarak, tarafımdan yapılmıştı." Calthorpe, 30 Ma-

yıs'ta bu raporu verdi: "Bu işi M. Defrance'a dün sabah ha

ber verdiğim zaman, bu durumun ortaya çıkmasını onaylama

dığından değil, daha önceden kendisine haber verilmediğin

den dolayı memnun olmadığını belirtti... Franchet d'Espe

rey'nin de bundan hoşnut olmadığım sandığını da ekledi." Er

tesi gün Defiance, Franchet d'Esperey'nin verdiği esinle, ola

sı yakınmasını yineledi. Calthorpe bunun "yalnızca siyasal ni

telikte bir sorun olduğu" yanıtım verdi. 

Sir Harry Luke, o zamanki durumu pek canlı olarak şöy

le betimliyor (8): "Üç Yüksek Komiser, bir anlamda aile par

tisi oluşturuyorlarsa da (9) aynı şey müttefik askerî komutan

lar için asla söylenemez. Başkomutan Franchet d'Esperey i-

di.. Bir sıfatıyla onun astı, öteki sıfatıyla da eşiti olan Sir (da-

(7)Bk.yu.böl.VHnotl6. 
(8) Luke II78. 
(9) Düzenli toplantılar yapmışlardı (28.11.1918(?) den beri). 
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ha sonra Feldmareşal Lord) George Milne, Balkan kıtalany-

la ilgisi bakımından Franchet d'Esperey'nin makamca alto

da; Karadeniz Başkomutanı ve aynı zamanda Tuğgenaral Sir 

Henry Wilson'un doğrudan doğruya komutası altında bulu

nan 'İstanbul Müttefik Kıtalan'm oluşturan ordu bölümünün 

başkomutanı sıfatıyla da, ondan bağımsız olarak, Fransa Baş

komutanının genel denetimi altodaki güçlere dahil bulunu

yordu. Hattâ, Britanya ve Fransa komutanları arasındaki iliş

kiler içtenlikli olsaydı bile, bu hantal düzenin işlemesi çok güç 

olsa gerekti. Kendi ulusunun ona taktığı lakabıyla "Francois 

le Desespere [Umutsuz Françoise]" ya da "Desperate Frankie", 

sürekli bir anlaşmazlık kaynağı oldu... Sir George Milne, o-

nun duygularım denetleme becerisi bakımından yararlı bir ye

tenekti... ama Desperate Frankie konusundaki duygularını bir 

seferinde herkesin önünde belirtmişti. Kendisine Legion 

d'honneur [Onur Lejyonu] mşanının büyük haç rütbesi veril

mişti (10). Yerden bitme yapılı Fransızdan çok boylu olan İn

giliz generali, Frankie'nin iltifatına, kendisini kucaklamak 

için eğilecek yerde dimdik, ayakta durarak karşılık veriyordu. 

Böylece tıknaz ve öfkeli Fransız generalinin soğukkanlı İngi

liz generaline karşı sinirli çıkışları ve onu öpmekten çok ısı-

racakmış gibi görünümüyle seyirciler için görmeğe değer bir 

gösteri zevki verilmiş oluyordu." Bu durumun düzeltilmesi 

için, Fransız Hükümeti Londra'daki Elçiliği aracılığıyla 5 

Ağustos 1919'da aşağıdaki öneriyi yaptı (11): "Doğu ordusu

na komuta eden Fransız generali, İstanbul'daki Müttefik kıta

larının komutanlığım yapacak ve kentte eylemli olarak aske-

(10) 14.7.1919; krş. Graves 323. 
(ll)Br.IVNo. 483.W 

47 



rî komutanlık görevine getirilecek olan subayı atayacaktır. 

Fransız generaline verilen bölge, Üsküdar sancağına dek uza

nacaktır...; Anadolu'daki Britanya komutanlığının denetimi 

Izmit-Haydarpaşa demiryolu üzerinde yapılacaktır... Ereğli 

kömür ocaklarının işletilmesi, eskisi gibi, gene yürürlükteki 

yönetimce sürdürülecektir...". Sir R. Graham, M. de Fleuri-

au'dan.. notayı alınca, hemen önemli sakıncaları ortaya attı. 

Milne, 13 Ağustos'ta şu telgrafı çekti: "Franchet d'Esperey'ye 

karşı gelecekteki durumumun belirlenmesinden pek memnun 

olacağım. Doğrudan doğruya Franchet d'Esperey'nin emrin

de bulunan İstanbul'daki Müttefik Kıtalar Komutanlığı'nı üst

lenmem ve aynı zamanda Anadolu'daki müttefik kıtalarının 

başkomutanlığı ve Karadeniz Britanya ordusu komutanlığını 

üzerime almam pek zor bir durum ortaya koymaktadn." Bu 

sorunun, 3 Aralık 1918 Uzlaşması esasına dayanılarak çözül

mesi, gerçekten bir daireyi kareleştirmek denli olanaksızdı. 

Churchill, haklı olarak Lloyd George'un 15 Eylül'de Clemen-

ceau'ye verdiği bir muhtırada (12): "(Anadolu'da) Başkomu

tanlık, kesinlikle olağanüstü verimsiz ve nankör bir iştir... Ge

neral Milne; İtalyan, Yunan ve Türklerin aralarındaki kavga

ları yatıştırmak ya da hafifletmek gibi uğursuz bir görev... 

için, İngiliz Savunma Bakanlığı'nm protestosuna karşm, Ba

nş Konferansı'nca atanmıştır... İstanbul'da bir Fransız komu

tanlığının bulunması, Britanya'nın (İslâm dünyasındaki) etki 

ve onuruna vurulan bir darbe olacaktı." Bu, Fransızlann 13 ta

rihli muhtırasına karşı bir yanıttı. Bu muhtırada şu önerilmiş

ti: "Her türlü yetki anlaşmazlığını önlemek için General Mil

ne genel karargâhını, komutanlığmı yapacağı bölgeye taşıya-

(12) Ayn. yer. No. 514, Encl. 2. 
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çaktır. Generaller arasındaki komutanlık sınırı, genel olarak 

generallerce Boğazların çizdiği hatlarla saptanacaktır. Bunun

la birlikte, İstanbul Boğazı'm Anadolu kıyısından ayırmak 

olanaksız olduğundan (13), bu kıyılar Haydarpaşa garının Bri

tanya'nın denetimi altında (kalması) koşuluyla General D'Es

perey'nin yetki sınnlan içinde bulunacaktır." Britanya Hükü

meti, bu öneriyi doğal olarak kabul edemezdi; General Mil-

ne'in geri çağrılması için Franchet d'Esperey'nin yaptığı baş

vuru (14) da kabul edilemezdi. De Robeck, 10 Kasım'da bil

diriyordu (15):".. .Her iki meslektaşımla... yakınlığım vardır... 

ancak bu mutlu durum, Franchet d'Esperey'ce ciddî olarak bo

zulmaktadır. General gururundan ve benlik duygusundan ken

disini yiyip bitirmektedir. Bana karşı, bile isteye kaba davran

maktadır. Buradan alınabilirse, bu gerçekten yararlı olacak

tır..." İngiliz Savunma Bakanlığı, Bulgarlarla banş imzalan

masından (27.11.1919) ve Versailles Antlaşması'ndan 

(28.6.1919) soma, Foch'un yaptığı gibi kendi isteğiyle çeki

leceğini ummuştu; ama o, bunu düşünmedi. Böylece bu çe

kişmeyi sonuna dek götürdü. Curzon, 5 Mart 1920 tarihinde, 

Millerand'm isteği üzerine, ona Franchet D'Esperey aleyhin

de uzun bir yakıtıma listesi gönderdi (16). 10 Tarihli Echo de 

Paris gazetesi, Franchet d'Esperey'nin İstanbul'a doğru yol

da olduğu haberini verdiğinde, Lloyd George da konuyu Lond

ra Konferansı'na götürüyordu (17):".. .Büyük Britanya, Franc-

(13) Bu konunun Paris'te 1918'de düşünülmemiş olduğu görülüyor! 
(14) Curzon 29.9.: Milne'in geri çağrılması hiç düşünülmemiştir: Br. IV 

514,525. 
(15) Ayn. yer. No. 584. 
(16)Br.XrHNo. 13. 
(17) Br. VE No. 56. 
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het d'Esperey'nin İstanbul'da başkomutan olmasını hiçbir za

man kabul etmemiştir. General Milne'in Türk başkenti ve Bo

ğazlar çevresindeki kıtalara komutam olduğu biliniyordu... 

seçkin bir Fransız subayı ama acmacak derecede incelik ve za

riflik yoksunu olan Franchet d'Esperey'nin ince düşünceli ve 

davranışlı olduğuna hiçbir zaman tam güvenim olmamıştır 

(18). Britanya askerlerine emirlerini, her zaman onur kinci bir 

biçimde vermiştir..." 

Bertheiot da, "Fransızlar açgözlü değildir... İstanbul'da i-

ki müttefik komutan arasındaki durum, gülünç olmaktadır..." 

diyordu. Lloyd George, "Komutanlar arasında mutlak bir eşit

lik olmasım önermekte... örneğin ayrıntılar üzerinde kendi 

aralarında anlaşarak, hangi yerlerin hangi kıtalarca işgal edi

leceği konusunda düşün birliğine varmalarım onlara bırak

mak" istemektedir... Bertheiot, "tam bir eşitlik önerisini" ka

bul ediyordu. Gene de olanaksız bir çözüm yolu! Milne, 16 

Mart'ta, Wilson aracılığıyla İstanbul'da "güvenliği sağlamak 

üzere işgal"i (19) yürüttüğü zaman, orada yeniden ağır bir ça

tışma oldu. Millerand, Curzon'un isteği üzerine, de Robeck 

ve Wilson ile birlikte çalışması için Defrance'a yönerge gön

derdi. Franchet d'Esperey bunu reddetti; "askerî harekâtm 

kendisince yapılmasını" istedi. Milne ona şu yanıtı verdi (20): 

"Hükümetimin yönergesine göre, İstanbul'da harekâtta bu

lunmak için hiç kimseden emir alamam." 5 Nisan'da, Mille-

(18) Cambon, Franchet d'Esperey'nin incelik göstermekte ve hüküm yü
rütmekte hemen hemen tamamıyla kusurlu davranmış olduğunu 17.3.1920'de ka
bul etmiştir: Br. XIII No. 26. Ouda, 1914'de Marne meydan savaşında İngiliz
lerle iyi geçinmişti: Historische Zeitschrift 190,1960,332. 

(19) Br. XIII No. 11,22,28; bk. yu. böl. V not 207. 
(20) Jacques Kayser, L'Europe et la Turquie Nouvelle (1922), 61. 
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rand, Sir George Grahame'a, "Franchet d'Esperey'nin (bir da

ha dönmemek üzere) izin aldığım (21)" söylemiştir. 

Yüksek Komiserlerin 22 Mart 1920 tarihli toplantıların

da (22) Defrance ve Maissa, Britanya Başkomutanlığı ile uyum 

içinde olduklarım açıklamışlardır; bununla birlikte Komiser

ler, "işgal olunan Harbiye Nezâreti, Amirallik Dairesi ve Pos

ta, Telgraf Dairesi işlerinden dolayı gerekli olan denetim ku

rullarında üyelerin eşitliğini" istemişlerdir. De Robeck, "İn

giltere Dışişleri Bakanlığ'ndan aldığı emir üzerine, Müttefik-

lerarası Denetim Kurullan'nm bir Britanya subayının başkan

lığı altında çalışması konusunda Milne'in ısrar ettiğini" söy

lemiştir. Defrance ile Maissa ise, şimdilik buna boyun eğmiş

lerdir. Curzon, Millerand'a 25 Haziran'da Lloyd George'un ki

şisel bir iletisini göndermiştir (23): "...askerî danışmanları

mız... her türlü askerî yöntemlere uygun olarak, Türklere kar

şı yapılmakta olan harekâtta komuta birliği bulunması gere

ğine işaret etmektedirler. Güçleri gelişigüzel iki komutanlığa 

ayırmak, tamamıyla hayâldir. Türkiye'ye karşı savaşın en bü

yük yükü, hemen hemen Britanya'ya yüklenegelmiştir." Cur

zon; 23 Ağustos'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda, Dairele-

rarası bir görüşmeden soma, Paris ve Roma'ya şunu salık ver

miştir (24): " 1 - Askerden arındırılmış (Sevres'deki!) bölgede

ki İşgal Güçleri Komutam general rütbesindeki subayla, Müt-

tefiklerarası Denetim ve Askerî Örgüt Kurulu Başkam, aynı 

tek kişi olmalıdır; 2- Bu iki hizmet Büyük Britanya, Fransa ve 

İtalya askerî temsilcileri arasında bir çark gibi devredip git-

(21)Br.XHINo. 47. 
(22) Ayn. yer. No. 30. 
(23) Ayn. yer. No. 92. 
(24) Ayn. yer. No. 131. 
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melidir; 3- Hizmet dönemi: İki ya da bir yıl olmalıdır; 4- İlk 

birinci dönem için; bir Britanya subayı; 5- Deniz Denetim Ku

rulu Başkanı olarak (madde 201) bir İtalyan... Hava Kurulu 

Başkanlığı içinse (madde 202) bir Fransız görev almalıdm" 

Venizelos'un önemli sonuçlar yaratan düşüşü, bu varsa

yımın gerçekleşmesini ve buna dayanan siyaseti engelledi. 

Ancak, Fransa ile İtalya'nın Sevres Antlaşması'mn uygulana

bilir olmadığı kanısına çoktan beri varmış olmalarına karşın, 

İngiltere, Sultanin bu antlaşmaya "geçici onay" verebileceği 

inancında bir süre daha direndi (25). Bu nedenle Curzon, 30 

Ekim 1920'de Paris ve Roma Büyükelçilerine şu yönergeyi 

verdi (26) İngiltere Savunma Bakanlığı'yla uyumlu olarak: 1. 

Müttefik Güçler Komutanlığı (Askerî Kurul Başkanlığı'yla 

birleştirilmiş) antlaşmanın onayı tarihinden soma iki yıl sü

reyle Britanya'nın olacaktn. Ancak Tuğgeneral Harington (27) 

antlaşmanm onayından önce bu komutanlığı üstlenecekti; 2-

Fransa ile İtalya, Türk jandarmasını örgütlendirecek; ekono

mik alanlara, Üçüzlü Anlaşma'ya göre "özel görevliler" ve

rilecek. Bizim aynı işleri Kuzey-Batı Anadolu'da da yapma

mız gerekir (!); 3- Türk güçlerinin, pratik nedenlerden ötürü, 

askerden arındırılan bölgeden çıkarılmasının her zaman ola

naklı olamadığı durumlarda 178. madde, 3. paragrafın gere

ğinin uygulanmaması ve durumun askerî kurulca görmezlik

ten gelinmesi gerekir; 4- Büyük Britanya, Fransa ve İtalya, 

kendi bölgelerindeki güvenlik amirlikleri için örgütçü ve gö

revli bulacaklar; İstanbul'un sivil polisiyse, Müttefik Başko-

mutanlığı'nda Britanyalı bir subay bulunduğu sürece, Britan-

(25) Bk. y. böl. VTH not 30-32. 
(26) Br. XIII No. 167. 
(27) Milne'nin ardılı olarak 26 Eylûl'de atandı ve 8 Kasım'da (1920) geldi. 
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ya'nın komutasında kalacaktır." Lord Hardinge, 2 Aralık'ta bir 

Fransız önersini şöyle bildirdi (28): "General Harington, yal

nızca General Milne'in ardılı olarak sayılacaktır... Bütün 

önemli askerî kararlarda, General Charpy'e danışacaktır." Cur

zon, 31 Aralık'ta resmî olmayan görüşmeler için yeni bir öne

ride bulundu (29): "Banş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği iki 

yıl içinde, devir sırasıyla iki yılda bir Askerî KuruPun birin

ci başkam... Britanyalı; Mâliye Kurulu'yla Deniz Kurulu baş

kanları... Fransız; Boğazlar ve Hava Kurulları başkanları... 

İtalyan olacak...; Askerî Kurulun süresi... altı yıla çıkarılacak 

(!)... 7- Harington... Müttefik Başkomutanlığını hemen... üst

lenecek... Müttefik kıtalarına verilecek uygun emirler için İs

tanbul'da Fransız ve İtalyan temsilcileriyle birlikte önlem ala

caktır.;.... 10- Yukarıda bildirilen önlemler, Japonya Hükü-

meti'ne bildirilecektir... (!)..." Oysa M. Kemal, Müttefiklerin 

bütün bu kaygılarını toptan gidermiştir! 

Yunan-Türk savaşmda yansızlığa geçildikten soma, 13 

Mayıs 1921'de Boğazlarda yansızlaştırılmış olan bölgelerde, 

olabildiğince değişmez koşulların yaratılması, hâlâ da söz ko

nusuydu. Harington'un siyasal becerisiyle, bu artık güç olma

dı. Temmuz'da Müttefik Devletler komutanlığını devralmış

tı. Bu zamandan beriye, İstanbul'da güvenliği ve düzeni ko

rumak için Müttefiklerin çeşitli yönetsel hizmetlerine uyum 

sağlamakta yetenek gösterdi (30). Yunanlılar, İstanbul üzeri

ne delice yürümeye başladıkları zaman, Britanya kıtalarının 

İzmit yarımadasındaki asıl gövdesini Çatalca hattına taşıyıp 

Charpy'nin komutasma vererek, Yunanlılara Kaliktratya-Si-

(28) Br. XIII No. 188. 
(29) Ayn. yer. No. 205. 
(30) Harington 248. 
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nekli'den, Istranca'nın tam batısından Karadeniz'e dek bir sı

nır hattı önermek üzere Mombelli'yi görevlendirdi (31). Baş

komutanlık Savaşı'ndan ve ulusal ordunun Çanakkale önün

de görünmesinden soma, durum onun için oldukça güçleşti. 

Harington, 10 Eylül 1922'de Müttefik birimlerinin yansız böl

gede bayrak açarak bir gösteri yapmalarım istedi. Pelle ile 

Garroni, küçük bir kontenjana onay verdiler (32). Poincare, 

18 Eylül'de Asya kıyısını boşlatmak üzere verdiği bir emirle 

bu gösteriyi engelledi. İtalyanlar da bu dönüşe katıldılar. İn

gilizler böylece yalmz kaldılar; ama Harington, bu durumun 

üstesinden ustaca geldi (3). Pelle, 1 Ekim 1923'te, yani İstan

bul'un boşaltılmasından bir gün önce, "Özellikle Müttefik or

duları arasında tam birlik oluşmasım kendisine borçlu oldu

ğumuz General Harington'a teşekkürlerimizi, dua ve iyi di

leklerimizi bildiririz," diye şükranlarını sunuyordu. Hender

son, 2 Ekim tarihli raporunda, durumu saptamıştır: "General 

Harington güçlü kişiliğiyle Türklerin kesin güven ve saygısı

nı kazanmayı bildiğini ortaya koymuştur (34)." 

(31) 15.8.1922 tarihli protokol: Oriento Moderno II 207. 
(32) Corresp. Turkey I No. 301. 
(33) BK. yu. böl. V not 232. 
(34) Harington 271 v.d. 
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XI 

İNGİLİZLERİN YANSIZLIĞINDAN 

DOSTLUĞUNA GİDEN YOL 

I. Fethi Bey'in Londra'da Kabul Olunmaması 

Lloyd George'un, "dosta" Venizelos'un düşüşünden üzün

tü duyduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte, "bayraklarını aça

rak" M. Kemal'e yönelen Fransa Hükümeti'nin Venizelos'un 

düşüşünden çıkardığı sonuçlan çıkarmaktan uzun zaman uzak 

kaldı. Kendisini zorlaya zorlaya vardığı "yansızlık"; Yunan ge

milerinin Türk limanlanna (9.6.1921'de inebolu'ya ve 

7.6.1922'de de Samsun'a) saldın için istanbul'u üs olarak kul

lanmasına izin verdiği sürece delik deşik bir yansızlık olmuş

tur (1). Buna karşm Lloyd George, Kabine'de ve Avam Kama-

rası'nda gittikçe yükselen bir eleştirinin hedefi olmuş; gerçek

lere ve Britanya'nın çıkarlarına daha iyi ayak uyduran bir po

litikaya doğru itilmiştir (2). T.B.M.M. Hükümeti'nin Dâhiliye 

(1) Ankara Hükümeti'nin 8.6. tarihli protesto notası: "Echo de l'Orient" 
(Paris) HI 164. 

(2) Krş. mes. "Near and Middle East Association"ın 22.7.1922 tarihli tez
keresi: Echo de l'Orient ffl 211,234. 
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Vekili [içişleri Bakam]Fetm'nin ziyareti de, bu konuda son bir 

firsat olmuştu. Bu konu, henüz Türkiye'nin dosyalan yayım

lanmamış olduğu için, öyle bilinmezliklerle dolu bir karanlı

ğa boğulmuştur ki, bundan söylenceler doğmuştur. Acaba Fo

reign Office'in belgeliği bu konuda neler söylemektedir? 

T.B.M.M., 3.7.1922'deFethi'nin izin dilekçesini "büyük 

çoğunlukla" kabul ediyordu (3): "Sağlık nedenlerinden dola

yı, sağaltımım için Avrupa'ya gitmek zorunda bulunduğum

dan, iki ay süreyle terhisim konusunda yüce Meclis' in yüksek 

izinlerini dilerim, efendim." Dikkat çekicidir ki, "Peyâm-ı Sa

bah" daha 21 Haziran'da, Fethi'nin dinlenmek üzere Avru

pa'ya gideceği haberini, veriyordu. Demek ki, Ankara'da da

ha 3 Temmuz'dan önce bundan söz ediliyordu. Fethi, 18 Tem

muz'da Marsilya'ya vardı; 23 'te Pomcare'nin onu ve Ferit 

Bey'i, iki gün önce Franklin-Bouillon ile uzun bir görüşme

den sonra kabul ettiği raporu geldi. "Ikdam"da da, ayın 3 Tin

de bununla ilgili ayrıntılı bir haber çıktı: Fethi, Hüseyin Ra-

gıp'tan aracılık ricasında (kime yönelik?) bulundu: "Bütün 

halk tabakalannda bir tek anlayış vardır: Düşman anayurttan 

çıkanlacak. Zaferi kazanacağız. Ancak... Kan dökmemek için 

her türlü siyasal tartışmadan kaçınmayacağız. Paris ve Roma 

Hükümetleri'ne, [bize]arka çıkmalarından dolayı borçluyuz. 

Kişisel mazeretime dolayısıyla izinli olarak geldim; ama ge

zimden yararlanarak bulunduğum kentlerde ulusal istekleri

mizi kabul ettirmek için, siyasetçilerle görüşmekten kaçın

mayacağım (4)." 

Fethi, 3 Ağustos'ta Londra'ya geldi (5). Burada "Times" 

(3) ZC XXI242. 
(4) Peyâm-ı Sabah 21.7.; İkdam 25., 31.7.; Hâk. Milliye No. 568. 
(5) "Echo de l'0."a göre (No. 56), ondan önce 1.8.' de. 
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temsilcisine şunları söyledi (6): "Gezim tümüyle kişiseldir.... 

Özellikle Çanakkale ve Trakya için önerilerle geldim. Uma

rım ki, Türkiye ile Büyük Britanya arasında yeni bir uzlaşma 

ve iyi bir anlaşma siyaseti gelişebilecektir. İngiltere'nin bize 

karşı iyi niyetinin büyük değerini bilmekteyiz; ama ne yazık 

ki, şu anda Britanya halkının büyük bir çoğunluğu bağımsız

lık savaşımımızın anlamından haberli değildir. Sevres'in (Ba

nş Antlaşması'mn) anlamı (bizim için) kölelik demektir... 

Edirne sorunu, ilke konusunda başlıca güçlüğü oluşturmak

tadır. Bu kent Yunanlılara bırakıldı (Mart 1922)... Türk halkı 

İngiliz halkına düşman değildir, ama ne yazık ki, Britanya bu 

halka düşmanlık göstermektedir. Tehcir [zorla göç ettirme] ko

nusunda da tartışmaya hazırım;, Tanrı'nın ve herkesin huzu

runda..." "Times" habercisi diyor ki: "Fethi, orta yaştadır ve 

görünüşte İngilizlere çok benzer." "Morning Post" 4 Ağus

tos 'ta, Fethi 'nin, "Tatmin edici bir banşm sağlanması sorum

luluğunu yüklenmiş bulunan Britanya makamlan önünde gö

rüşlerini bildirmeyi umduğunu; önerdiği koşulların Çanakka

le'nin her iki kıyısının Milletler Cemiyeti'nin denetimi altın

da askerlikten anndrrılması[m öngördüğünü] ve Trakya'da 

Meric'in doğal ve haklı bir sınır oluşturduğunu; İzmir içinse 

Paris'te 1922 Mart'ında bir hükme vanldığmı...; Irak konu

sunda tatmin edici bir güvence hazır olduğunu...; Kemalcile-

rin Bolşeviklere boyun eğdikleri savma gelince, Türkiye'nin 

kendi öz varlığı için savaşım verme konusunda İsrarlı bulun

duğunu; Bolşeviklerden bu konuda güvence aldıklanm; müt

hiş savaşım karşısında bu güvenceyi savsaklayamayacaklan-

m" söylediğini yazmaktadır. 

(6) The Times 4.8.1922. 
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Fethi, büyük olasılıkla, 4 Ağustos'ta Foreign Office'de 

Vansittart tarafından kabul edildiğinde ona yukarda anlatılan

ların aynını söylemiştir (7). 15 Eylül tarihli "The Daily Ma

il", "Vansittart'm kendisine, Lord Balfour'un az önce İsviç

re'ye gitmesinin şanssızlık olduğunu, Lord Curzon'unsa kent

te bulunmadığım, yalanda geleceğim ve Fethi'nin yeniden Fo

reign Office'i ziyaret ettiğini, o zaman Lord Curzon'un kent

ten ayrılmış olup Eylül sonundan önce gelmeyeceğim, 4 Ağus

tos'ta söylediğini" bildirmelrtedir. Aynı günde Lloyd George, 

Avam Kamarası'nda savaşı sürdürmeleri için Yunanlıları yü

reklendirici olmaktan başka bir şey olmayan o uğursuz söyle

vini veriyordu (8). 9 Ağustos'ta "Türk Havas-Reuter", "Fethi 

Bey'in Londra ziyaretinin sonuçsuz kaldığını (9)" bildiriyor; 

ayın 13'ünde "İkdam", "Vansittart'm, Britanya Hükümeti'nin 

M. Kemal ile bir konuşmaya girişmek niyetinde olmadığım 

açıkladığım" yazıyordu. Gerçekten de Fethi, aym 14'ünde ye

niden Foreign Office 'de, bu kez William Tyrrell tarafından ka

bul edildi. Tyrrell bu konuda diyor ki (10): "...Foreign Offi

ce'deki müsteşarlık [danışmanlıkjmakammda müsteşar yar

dımcısı Lindsay'le birlikte, henüz ülkesine yeni dönmüş olup 

tıbbî sağaltım altmda bulunan Lord Curzon'dan yönerge al

mış olduğumuz halde, 14 Ağustos'ta Fethi Bey'i kabul ettim. 

Fethi Bey bu konuda bana ayrıntılı bilgiler verdi. Bu bilgiler, 

hemen Dışişleri Bakam'na gönderildi." Müsteşar, "bu ayrın

tılı bilgilef'in içeriği konusunda ise susuyordu! 

(7) İkdam 11.8.1922: 5.8. tarihli Mustafa Reşit Paşa'nm telgrafi. 
(8)Bk. yu. böl. IV not 153. 
(9) Peyâm-ı Sabah 11.8.1922. 
(10) The Morning Post 15.9.; The Times 12.10.1922. 
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Fethi, yanında Dr. Nihad Reşat olduğu halde, 21 Ağus-

tos'ta Londra'dan ayrıldı. Ayın 24'ünde Paris'te, "Ankara, Ve

nedik Konferansı'na katılmayı kabul ettiğini bildirmiştir. Ka

tılım koşullarmı Londra'dan ayrılmasından önce 'Manchester 

Guardian'a bildirdiğini" söylemiştir (11). Fethi, 3 Eylül'de 

Roma'ya vardı; orada 10 Eylül'de konferans toplantı yeri ol

mak üzere İzmir'i önerdi (12). O gün Graham, Osman Niza

mî Paşa ile bir görüşmesini şöyle anlatmıştı (13): "M. Kemal 

bir silâh bırakışması imzası konusunda, doğaldır ki, istekli

dir; ama gerekirse, İstanbul ile Edirne silâh gücüyle geri alı

nacak. Kendisini durdurmak konusunda Müttefiklerin tehdi

dini, yalnızca blöf olarak görmektedir. Ankara Hükümeti, Ve

nedik çağrısını kabul edecektir. Başdelege Fethi'yle Cemâl (?), 

Ferit ve belki de kendisi bulunacakta-. Fethi, şimdi tam zama

nı olduğundan, durumunu değiştirmesi için İngiltere Hüküme

ti'ni sıkıştırmamı benden rica etti. Türkiye, biz eski müttefik

lerine karşı doğal olarak öfkelidir; Fransa ile İtalya'ya ise bir 

dereceye kadar müteşekkirdir; ama bu iki devlete, bize olan 

güvenleri gibi güven duymamaktadır. Bizden gelecek dostça 

bir davranış, yine de bütün durumu lehimize çevirebilir... Bu

lunabilecek tek bir çözüm yolu: Boğazlan yansızlaştırmak, 

korunmasını Müttefiklerin ya da Milletler Cemiyeti'nin man

dasındaki Türkiye'ye bırakmak (!)... Bolşeviklere ya da baş

ka kimlikteki bir Rusya'ya karşı savunma konusunda Türki

ye'ye güvenilebilir. Türkler, Bolşeviklerden nefret ederler (!) 

Curzon, İngiliz basınındaki dedikodulara karşı koymak 

için 13 Eylül'de aşağıdaki genelgeyi Graham'a bildirdi (14): 

(11) İkdam 28., 29.8.; Peyam-ı Sabah 26., 29.8.1922 
(12) Ayn. yer. 4.9.; Hâk. Milliye No. 608. 
(13) Corresp. Turkey I No. 325-326. 
(14) Ayn. yer. No. 354. 
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"Türklerin son eylemlerinin sorumluluğunu ingiltere Hükü

meti'nin Fethi Bey'e karşı gösterdiği davranış biçimine yük

lemek gibi anlamsız ve zamanı geçmiş olan bir gayretkeşlik, 

basma çok geniş biçimde yayılmış olup, bunun şiddetle red

di gerekir. Fethi Bey'in, M. Kemal'in özel görevlisi olarak gel

diği konusunda bize herhangi bir bilgi verilmemiştir... O, son 

Mart ayında sonuçsuz görüşmeler yüzünden birçok saatler yi

tirten Yusuf Kemal gibi bir dışişleri bakam da değildir. L. Ge

orge ile görüşmek için bir istekte bulunmadığı gibi, Hüküme

timiz onu kabulden kaçınmış da değildir; tersine, özel yazma

nımla önceden görüştükten soma (4.8.), hasta olduğum için 

durumu Sir William Tyrrell ve Mr Lindsay'e tam olarak açık

laması için Foreign Office' e çağnlamnca, o da bu çağrıya uy

du. Fethi'nin "Misâk-ı Millî" (!) koşullarından başka hiçbir 

öneriden bulunmadığı belli olunca, Türk ve Yunan temsilci

lerinin de bulunduğu Yüksek Komiserler (?) Ortak Konferan-

sı'm düzenlemekle yetindik; hem, aslmda M. Kemal ile bir tek 

devletin görüşmelere girişmesini, öteden beri ittifaka bağlılık 

hesabına aykırı saydığımız için de, sorunun artık kurcalanma

sı da gereksiz görüldü." Türklerin Boğazlar üzerinden geçme

sini önlemek için, Lloyd George üç gün soma Dominyonlan 

yardıma çağırdı (15). Arnold J. Toynbee, "Times"e gönderdi

ği 10 Ekim tarihli mektubunda, Lloyd George'un yersiz poli

tikasını, özellikle 21 Eylül tarihli söylevini (ki Lloyd George 

bu söylevinde, "Bir savaşın önüne geçmek istiyoruz... Yunan

lılara asla metelik bile vermedik, onlara... asla silâh yardımı 

yapmadık," demişti) ve ayrıca da Boğazlardan geçiş serbest-

(15) 15 tarihli Kabine karan, 16.9. tarihli çağrr. Nicolson 272; Ronaldshay 
III 30İ; Owen, L. George 635; Shuttleworth: JCAS XI 61. 
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ligi lehine işe karışmasını şöyle eleştirdi (16): "Misâk-ı Mil-

lî'de 'Boğazlan kapama yetkisi'yle ilgili bir tek söz bile yok. 

Fethi Bey'in önerisi, dört bölgenin de askerden anndınlarak 

yansızlaştınlmasıdn. O, gene de İngiliz Hükümeti'nin bir üye-

since kabul edilmeyi başaramadı." Lloyd George, bu söylevin

de (21.9.) onun özel görevinin gerektirdiği sözleri söyleme

di... Yalnız Londra basınının 9 Ağustos'taki esinine uyarak, 

"Fethi Bey'in doğu işlerinin çözümünü görüşmek gibi bir gö

revle Londra'ya gelmediğini, Foreign Office'te yalnızca ne

zaket belirtisi olarak kıdemsiz memurlarca kabul edildiğini" 

söyledi." TyrelPin 11 Ekim'de karşılaşmasına, Toynbee 12 

Ekim'de tarihinde şu sözlerle karşılık vardı (17): "Lloyd Ge

orge, Sir William Tyrrell'in Morning Post'ta 15 Eylül'de çı

kan mektubundan (kendisinin 16 tarihli bildirisinin yayımı ve 

21 tarihinde verdiği nutuk sıralannda) haberli bulunuyordu... 

Fethi Bey'in önerisi konusunda ne düşünürse düşünsün, (Türk) 

saldınsmı silâh gücüyle... karşılamak için Büyük Britanya ile 

Dominyonlanm ve Küçük İtilaf (güçlerini) çağırdığı bir sıra

da, onun bütün söylediklerini geçiştirmeye hakkı yoktu." Ti

mes'in aynı sayısmda, Aubrey Herbert'in 12 Ekim'de şu mek

tubu çıktı: "... Diğer bakanlar... hasta değillerdi, (onu) pek âlâ 

kabul edebilirlerdi... Olağanüstü önemli olan banş önerisiyle 

hiç ilgilenilmedi." Fethi de, Roma'da, "Londra'da doğu barı

şını yapmak için büyük bir istek bulunmadığı izlenimine var

dım," diyordu (The Daily Mail, 15.9.1922). 

Fethi'nin, özel görevin başansızlığauğradığıyla ilgili ola

rak gönderdiği bir telgrafın, M. Kemal'in saldın emrini verme-

(16) The Times 11.10. 
(17) Ayn. yer. 13.10. 
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sine yol açtığı söylencesi gerçeğe pek uygun değildir (18; çün

kü bu saldın çoktan beri hazırlanmakta olduğu için, Londra'dan 

gelecek daha uygun bir haber yüzünden durdurulacak değildi. 

Bu saldınyı, ancak 5 Nisan 1922 tarihli Türk notasının içeriği

ne uygun, güçlü bir İngiliz müdahalesi etkileyebilirdi (19), a-

ma Britanya kabinesi de, o zaman buna hazır değildi. 

2. Anadolu Kansız Boşaltılabilir miydi? 

Amiral Webb, Anadolu'nun karaya çıkan İtalyan ve Yu
nan güçlerinden boşaltılmasını daha 17 Ağustos 1919 'da öner
mişti (20). Ancak Yunanlılar, tersine, Sakarya'daki yürüyüş
leri zaferle sonuçlanıncaya değin, ülke içine girmeyi sürdür
düler. Eskişehir-Afyonkarahisar hattı önünde yeni bir cephe 
kurmayı bir kez daha başardılar; ancak burada ne kadar tutu-
nabilecekleri, giderek bir sorun durumunu alıyordu. Atina'da, 
aynı zamanda Londra'da da, savaşı kimsenin kazanmaması 
umuduna, her şey bunun tersini göstermesine karşm, sanlın-
dı; M. Kemal'in içerde Enverci grup dolayısıyla güçlüklere 
uğradığı ve sözde günden güne artan Kemalci ordu kaçakla-
n konusundaki abartılı haberlere istekle inamldı (21). İkinci 
(Paris) Yeniden Gözden Geçirme Banş Konferansı'nda, üç İti
laf Devleti'nin Yunanistan'ı zorunlu kıldıklan boşaltmanın 
nasıl yapılacağı, ilk kez ciddî olarak düşünüldü. Bunun için, 
her iki tarafın da Müttefiklerin denetimleri altında bulunma-
lan koşuluyla (22) üç aylık bir silâh bnakışması önerisi ya-

(18)N. II 172. 
(19) Keza 158; Oriente Moderno 1650. 
(20) Bk. yu.böl.IVnotl20. 
(21)Bk.yu.böl.Vnot230. 
(22) Gianrıini II119; H. M. No. 463. 
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pildi (23 Mart 1922). Mustafa Kemal, Heyet-i Vekile'ye ya
nıt olarak, "Silâh bırakışması önerisini ilke olarak kabul (23)" 
etmelerini salık vermesine karşm, bu yolda bir koşulu ulusal 
ordu adma reddetti. 

Times'm 24 Mart tarihli başyazısında, "Boşaltmayı gö
zetmek görevi için Mareşal Foch'un atanması doğru yönde 
atılmış bir adımdır," denmesine karşm, herşeyden önce söz ko
nusu edilenin "boşaltma" olmayıp yalnızca yeni bir saldırının 
önlenmesi olduğu söylenmelidir. Anılarında (24), "Mart 
1922... Paris'te, Anadolu'nun, Müttefiklerin denetimi altında 
Yunanlılarca boşaltılması tasarısını onayladığımızı bildirdik. 
Şu anda hazırladığımız tasan, ortada... Türkler razı olmadı
lar. Çok yazık... Batı Anadolu ile izmir çöküntüsü kurtanlmış 
olurdu," diyen Harington da yanılmıştır. T.B.M.M., 5 Nisan 
tarihli, yanıt niteliğindeki Türk notasını, 4 Nisan'da kabul et
ti (25). Notada şöyle deniyordu: "23 Mart tarihli notayla bil
dirilen silâh bırakışması koşullan, asker çekilmesine ve sava
şın yeniden başlamamasına kefil olmadığı gibi... ordumuz 
için uzun sürecek bir denetim sonucunda yurdun yasal savun
masına uygun olmayan koşullar altında yemden girişmek zo-
runluğunu yüklemektedir... Dolayısıyla... Hükümetin, bıra
kışmanın başlangıcından beriye ilk onbeş gün içinde (Eskişe-
hir-Kütahya-Afyonkarahisar) genel hattının ve bırakışma baş
langıcından beriye dört ay içinde İzmir de içinde olduğu hal
de işgal edilmiş toprakların tamamıyla boşaltılmış bulunma
sını gerekli göstermektedir; boşaltma ve teslim— karma ku
rulların sorumluluğunda ve Müttefik Devletlerin gözetimin-

(23)N.II 156. 
(24) Harington 110. 
(25) ZC XVm 518; OM 1650: Fransızca metin. 
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de (olmalı)"... Üç Yüksek Komiser 15 Nisan tarihli yanıt no

talarında, bunun olanaksız olduğunu açıkladılar (25a). Ancak 

italyanlar, Menderes vadisini hiç tartışmadan ve hiç haber 

vermeden, 18 tarihinde boşaltmaya başladılar (26). 

6 Nisan 1922 tarihli Times, Arnold Toynbee 'nin 2 Nisan 

tarihli bir mektubunu yayımladı. Bu mektupta, "İzmir'de bir 

Türk habercisinin, 9 Mart'ta, Köşk'ün beş kilometre uzağın

da, Karatepe'nin bir Yunan gücü tarafından 14 Şubat'ta kuşa

tıldığını... camilerin ateşe verildiğini... dört yüz kişiden yal

nız onbeş kadm ve erkeğin kaçtıklarım kendisine bildirdiği" 

yazılıyordu. "Londra Müslümanları Birliği" 8 Nisan'da bu ko

nuda Foreign Office'ye yakınmada bulunduğu zaman, Birlik 

şu yanıtı almıştı (27): "... resmî doğrulama alınmadı... ingiliz 

Hükümeti, her zaman olanca nefretini göstermiştir... Bundan 

dolayı Foreign Office... aşağı yukarı Mart 1921'de başlayan 

Pontos Rumlarının tehcirine dikkatinizi çekmeyi haklı gör

mektedir..." Curzon böylece C. F. Dixon ile Johnson'un aym 

6'sında yaptıkları öneriden (28), günü yaklaşmakta olan bo

şaltma için hemen denetim subaylarının atanması önerisinden, 

pek yazıklanılacak biçimde, dikkati başka yöne çekmeye ça

lışmıştır. 17 tarihli "Times", 15 tarihli Müttefikler Notasına, 

Rumların askerî etkimıMerinin, Müttefiklerin denetim işlerin

deki beceriksizliğinin çok zavallı bir açığa vurulması işaret et

mekte; Anadolu'daki bütün gelişmelerin göz önünde tutulma

sı için denetim subaylarının oraya gönderilmelerinin her za

mandan daha gerekli olduğunu da kaydetmektedir. Chamber-

(25a) N. II158; Millî Nevsâl II237. 
(26) Giannini II132; bk, böl. IX, not 60. 
(27) The Times 12.5. 
(28) Ay. y. 15. 4. 
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lain, 17 Mayıs'ta Avam Kamarası'nda şu açıklamada bulun

muştur: "Misilleme tehlikesine karşı koruma amacıyla... İn

giltere Hükümeti, Müttefiklere ve Amerika Birleşik Devlet-

leri'ne hemen Pontos ve İzmir yöresine subay gönderilmesi

ne katılmalarım önerir" ve aym 22 'sinde, "Fransa ile İtalya öne

riyi kabul ettikleri halde, Birleşik Amerika hâlâ öneriye katıl

mamıştır. Bir Britanya özel görev kurulunun gönderilmesiy

le ilgili olarak, şimdilik bir tarih saptanması olanağı yoktur 

(29)". Gerçi Sterghiades bile, 28 Haziran'da (30), "Kendisi

nin kesinlikle ve tümüyle gereksiz saymasına karşm, Yunan 

askerî makamlarının her bir köyü yakıp yıkmak istediklerini... 

askerlerin boşaltılması sorununun, büyük devletlerin yardımı 

olmaksızın çözümlenmesinin olanaklı görülmediğini" söyle-

mekteyse de, Balfour, "Anadolu'da, yani Yunanlılarla Kemal-

cilerin işgalleri altında bulunan yerlerde yapıldığı ileri sürü

len zalimlikleri ve tehciri incelemek üzere" (31) Fransa, İtal

ya ve Birleşik Amerika ile ortak olarak iki kurul oluşturmayı 

(subayları Yunan cephesine göndermekten) daha önemli say

maktaydı. Balfour bu sorunda, Uluslararası Kızıl Haç'm bu

na katılmasını istemekteydi. Mr. Lancelot Oliphant, bu amaç

la 7 Temmuz'da "Britanya Kızıl Haç" derneğine yazıyla baş

vurmuştu. Cenevre'de "Uluslararası Kızıl Haç Kurulu", aym 

13'ünde ilke olarak hazır olduğunu belirttikten soma, "öneri

len mcelemenin politik niteliğinden dolayı" sakıncalarını da 

belirtiyordu. Bundan dolayı Balfour, 2 Ağustos'ta Paris, Ro

ma ve Washington büyükelçiliklerine, sorunun bir yardım işi 

olduğu ve Kızıl Haç'ın bir aydan beri Atina ve Ankara yetki-

(29)Ay.y. 18., 23.5.1922. 
(30)Corresp.XNo. 20. 
(31) Coıresp. Turkey INo. 12. 
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İlleriyle konuştuğuyla ilgili yönerge verdi. Hattâ Henderson, 

27 Temmuz'da bu konuda bir metin karalamasını gönderdi. 

Görüleceği gibi, bu konuşmalar daha başlamadan düştü. Kı

zıl Haç Başkam G. Ador, 8 Ağustos'ta Foreign Office'e şöy

le yazıyordu: "Uluslararası Kurul (Kızıl Haç), özel görevlile

rinin ülkeyi dolaşmaları ve görevlerim serbestçe yapmaları için 

gereken iznin alınması konusunda Atina ve Ankara Hükümet-

leri'ne başvurulması için girişimde bulunmuştur... Ne yazık 

ki, basının boşboğazlığı yüzünden, bu hükümetler, düşünülen 

özel görevlerin özelliklerini ve dürüstlüğünü anlamayarak, 

kabul etmek üzere oldukları sanısını vermek istedikleri onay

larım vermeyi reddetmişlerdir." Buna karşm M. Schlemmer, 

aym 18'inde, (kendisinin de aym 23'ünde dediği gibi) bir Ce

nevre kuruluyla 15 Eylül'de Ankara'ya gitmek için, oradan ge

lecek olumlu yanıtı beklemek üzere, İstanbul'a geldi (32). 

Başkumandanlık Savaşı, onu bu sıkıntıdan kurtarmıştır. 

Yunan ordusunun çekilişi sırasında yaptıklarım simgele

yen, üzerlerinden hâlâ dumanlar tüten Türk kent ve köyleri

nin yıkıntıları, özellikle Amiral de Brock'u öfkelendirdi (33). 

Bursa'mn teslimi, bu zulümlerden kaçınılabileceğini kanıtla

mıştır. Rumbold, 8 Eylül'de verdiği raporunda şunları söyle

mektedir (34): 

"Bursa'mn da, Eskişehir ve Uşak'ın sonuna uğramasın

dan korkmak için nedenler vardır. Pelle, Yunanlıların Bur-

sa'yı yakma niyetinde olduklarım, Fransız konsolosluğu aja

nının bir telgrafından öğrenmişti... Üç müttefik subayından 

oluşan özel görevliler kurulunun Bursa'ya gönderilmesini 

(32) Ay. y. No. 39, 80,101,114,133,146,157. 
(33) Ay. y. No. 595; krş. böl. IV not 152 ve böl. V not 231. 
(34) Ay. y. No. 286. 
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olumlu gördük. Müttefik Devletlerin, Yunanlıların davranış

larından doğabilecek misillemelerden dolayı azınlıkların baş

larına geleceklerden dolayı hiçbir sorumluluk kabul edeme

yecekleri konusunda Yunan valisine çok sert uyarılar yapıl

dı." Aym 18'inde, Harington, Rumbold'a, tam bir karışıklık 

içinde bulunan Mudanya'ya aym 10'unda.gelen H. G. Ho

well ' in 15 tarihli raporunu sundu: "Bursa yolu üzerindeki köy

ler yamyordu; Yarbay Ciampi ve deniz binbaşısı Olivem, Ge

neral Soumelas ile temas durumundaydı. Öğleden soma saat 

8 'de, Yunanlılar Bursa'dan temizlenmişlerdi (clear of B.). Cad

deler boğuk sesler çıkararak çığlık atan ve bayraklarını salla

yan Türklerle dolmuştu. Saat 8.20'de, Türk başıbozuk alayı

nın önderi Püskülsüz otele gelerek büyük alkışlarla karşılan

dı... öğleden soma saat 8.45'te bütün ateş etmeler kesilmişti... 

Saat 9.30'da kurul, Türk kıtalarının öncüleriyle buluşmaya 

gitti: 1. Fırka (Albay Nafiz Bey)... soma General Şükrü (Na

ilî) Paşa... Hıristiyan halkı korumak için her türlü yardım sö

zü vermişti. Paşa, orada bulunuşumuz sayesinde Bursa yağ

madan kurtulduğu için bize çok müteşekkirdi... Yunan kıtala

rının moralleri pek kötü bozulmuştu... Kemalci kıtalar, iyi di

siplin altında bulunuyorlardı." 

Plastirasin 1 Ekim'de ilân etmiş olduğu 60.000 kişilik 

Trakya savunma kıtasından hiçbir şey kalmamıştı; çünkü aym 

1 l'inde Mudanya'da bırakışma anlaşması imzalandı; Yunan

lılar da ister istemez buna katıldılar. Aym 3'ünde, Rumbold, 

"Müttefiklerarası üç kurulun aşırı davranışları ve olayları ön

lemek için Tekirdağ, Lüleburgaz ve Edirne'ye gitmek üzere 

bugün İstanbul'dan aynldıklan"m bildirdi. Aym 15'inde Ha

rington, Charpy ve Mombelli, Trakya'yı kendi denetim böl

gelerine, şöylece üçe ayırdılar: Tekirdağ, Britanyalılarm; Edir-
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ne, Fransızların ve Çorlu ise, İtalyanların denetimine verildi. 

Lindley (35), aym 29'unda Yunan Dışişleri Bakam'nm bildir

diğine göre, "General Harington'm, başarılı biçimde sonuç

landırılan boşaltmadan dolayı General Nider'i içtenlikle kut

ladığını" rapor etti. Aym 3Finde, Edirne valisi Şâkir (Kese-

bir), şu bildiriyi imza etti: "Tanrının iyiliğine şükürler olsun; 

sevgili Trakyamızm kurtuluşu bugün başlıyor (36)". Edir

ne'nin yönetimi, 25 Kasım 1922'de üstlenildi (37). Müttefik

ler (iki inceleme kurulunun delice tasarısını izleyecek yerde) 

denetim subaylarını Yunan cephesine göndermiş olsalardı, 

moralleri bozuk olan düzensiz askerler güruhunun anlamsız 

ve amaçsız öc alma eylemlerine engel olunurdu. 

G. Ward Price, M. Kemal'le yapılan bir konuşmayı ha

ber veriyor (38): Kemal, zaferinin yarattığı yeni durumu na

sıl görmekte olduğunu bana şöyle anlattı (12. 9.): "Artık dö

vüşmek için hiçbir neden yok. Ben ciddî olarak barış istiyo

rum. Bu son saldırıyı başlatmak isteğinde değildim... ama Yu

nanlıları, Anadolu'yu boşaltmaya zorlamak için başka yol 

yokta. Zaferde gösterdiğimiz ılımlılık, Yunanlıların sefilce 

yıkılışıyla bir çelişki oluşturmaktadır." 

3. Mehmet Vahdettin'in Tahttan İnmek İstememesi 

Son Sultan'm özyapısmda, zamanın son derece kritik ge
reklerine karşı var olan yetersizlik bilinciyle, biraz modası geç-

(35) Ay. y. No. 343; Harington 136. 
(36) Ay. y. No. 542; 1. ve 2.11.1922 tarihli basın. 
(37) H. M. No. 675. 
(38) The Daily Mail 15.9.1922; Le Temps 16.9.; Price, Extra-Special Cor

respondent (1957), 127. 
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miş olsa da, olumlu hükümdarlık gibi dikkate değer iki karşıt 
kanı çarpışma durumundaydı. İlki, tahta çıktığı sırada Musa 
Kâzım Efendi'ye karşı söylediği sözlerinde; ikincisiyse Hüse
yin Rauf ile görüşmelerinde, iki kez yinelenen çıkışmalarda 
kendisim göstermişti (39). Aym çelişme, erken ortaya çıkan tah
tını yitirme korkusuyla bu tahtı bırakmamak konusunda göze 
çarpan inatçı istemde ortaya çıkar. Enver Paşa'dan korktuğu gi
bi (40), M. Kemal'in, eyleminin başlangıcında her zaman yi-
neleyegeldiği bağlılık sözlerinin gerisinde yalnız kendisini tah
tından indirmek amacımn bulunduğunu da kabul etmekteydi. 
Calthorpe, 23 Temmuz 1919'da (41), "Yeni kabinenin istifası
nı istemek için, 21 Temmuz gecesi siyasi bir miting yapıldığı
nı; Sultan'm tahttan indirilmesi için sözler söylendiğini" bil
diriyordu. Kendisini çok telâşlandıran (42) Erzurum Kongre
si'nin tamamlanmasından soma, Damat Ferit aracılığıyla 
Webb'den kendisinin korunmasını rica etmişti. Webb'in söz 
vermesinden sonra, Curzon da, iç politikaya karışmamak çe
kincesiyle bunu onaylanıştı (43). Damat Ferit, düşmesinden kı
sa bir zaman önce kendi hesabına özür olarak Sultanin duru
munu ileri sürmüştü (44): "Kendisi çekilmeye hazırdı; ama bu 
çekiliş, Sultan'm da tahttan elçekmesi anlamına gelecekti; o 
Sultan ki, kendisine çok acılara ve aşağılanmalara yol açan bir 
siyasi partiden bir sadrâzamı ve bir kabineyi işbaşına çağırmak-
tansa, saltanatı terk etmeye kararlı bulunuyordu." Paşa, çekil
meden iki gün önce, de Robeck'e sormuştu (45):"... acaba Sul-

(39) Bk. yu. böl. I not 2 ve V not 207. 
(40) Belleten XXXI122. 
(41) Br. IV. No: 465. 
(42) Aynı 474; bk. yu. böl. V not 173. 
(43) Aynı 489; böl. V not 176. 
(44) Aynı 513. 
(45) Aynı 529; böl. V not 185. 
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tan'in yaşamını ve özgürlüğünü sağlamak için girişimde bulu
nabilir misiniz?" Ona, Sultan'm sağlık ve esenliğim sağlamak 
için her türlü önlemin alınacağına söz verdi... Ali Rıza Paşa Hü
kümeti zamanında da Sultan'm tahttan indirilmesiyle ilgili söy
lentiler dolaşıyordu; ancak, bu zaman içinde, İngilizlerin Türk 
siyasetine karışmamak için nasıl çalıştıklarım, Webb'in 8 Ekim 
1919 tarihli bir raporu da gösterir: "Millî Parti karar verirse, 
Sultanin tahttan indirilmesine engel olunması olanağı bulun
mamaktadır (46)." Hohler'in 4 Kasım tarihli muhtırasında şöy
le denmektedir (47): "...şimdiki Padişah, Millî Parti'nin iş ba
şına gelmesine tamamıyla karşıdır... Yıldız'da titreyerek otur
maktadır." 

Damat Ferit'in, 5 Nisan 1920'de, İngilizlerin baskısıyla 
Bâb-ı âli'ye geri dönmesinden soma, Sultan'm kendisim da
ha güven içinde gördüğü sanısı ortaya çıkabilirdi. Gerçektey-
se, kendisinin de "ölüm hükmü" gibi gördüğü banş koşulla
rım kabul edeceğine inanılması, onu öyle sıkıyordu ki, de Ro-
beck'in 22 Temmuz 1920'de bildirdiği gibi, "Bir yaşam belir
tisi göstermemekte; kayıtsız ya da kurnazca davranmaktaydı. 
Onunla Damat Ferit arasındaki sempatinin de azalır gibi ol
duğu görülüyordu (48)." Damat Ferit'in yeniden düşmesi teh
likesi ortaya çıkınca yeniden ürkekleşti. De Robeck'in 1 
Ekim'de bildirdiğine göre, "Ferit, gelecek konusunda kuşku
ludur. O, ulusçu renk taşıyan bir hükümetin iktidara gelmesi 
durumunda, kendisinin, Sultan'm ve onun siyasetinde birle
şenlerin esenlikleriyle ilgilidir." Aym 4'ünde, Sultan ile ko
nuştuktan soma de Robeck'e demiştir ki: "...Sultan, dayanma 

(46) Ay. y. 538; böl. V not 195. 
(47) Ay. y. 578; böl. I not 16. 
(48) Br. XIII No. 101. 
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gücünün son sınırına gelmiş bulunduğundan, ulusçuluğa eği

limli bir hükümetle çalışmaya razı olmaktansa, olasıdır ki, 

saltanatı bırakacaktir." Curzon, aym 6'smda, de Robeck'e şu 

yönergeyi göndermiştir: "Sultan'm saltanattan ayrılmaması 

için bütün gücünüzle etkileyiniz." Aym 11'inde, (de Robeck 

ile) görüşmesinin özel bölümünde bir ulusçu hükümet iktida

ra gelirse, saltanattan el çekeceği konusunda çok açık konuş

tu; kafası, saltanattan vazgeçme düşüncesiyle ve daha soma

ki durumuyla ilgili konularla dopdoluydu." Curzon, aym 

20'sinde, yani Damat Ferit'in kesin istifasından dört gün son

ra, de Robeck'e bir kez daha telgraf çekti (49). İngilizler, ger

çek anlamıyla bir Kemalci hükümetin iktidara gelmesine izin 

veremeyeceklerinden, Sultan'm aşırı korkusu gerçekten şaşır

tıcıdır. Kimbilir, belki de bir zamanlar Ankara'da dolaşan söy

lentilerden kimileri kulaklarına gelmişti; çünkü, T. B. M. M.'de 

veliaht yandaşlarının düşünceleri kesin olarak tamamıyla giz

li tutulmuş değildi. Mustafa Kemal'in şu sözlerine sahne olan 

Meclis'in gizli oturumu çok ilginçtir (50): "...bugünkü Hali

fe ve Padişah... haindir. Düşmanların, yurt ve ulus aleyhinde 

aracısıdır... (Ancak) başka birine biat edilmesi düşünülüyor

sa, bugünkü Halife ve Sultan, haklarından el çekmeyerek İs

tanbul'daki kabinesiyle... makam[mda oturacağına] ve işleri

ni sürdürebileceğine göre, ulus ve yüve Meclis... halifeler da

vasıyla mı uğraşacak? Ali ile Muâviye dönemini mi yaşaya

cağız?" Sıradan halkın içinde, yalnız Abdülmecid'e karşı de

ğil, aym zamanda Vahdettin'e karşı da büyük sempati besle

niyordu. Buna, M. Kemal ile T. B. M. M.'nin sık sık üzerinde 

(49) Ay.y. 147, 150, 153, 155,157. 
(50) N.H 96 (25.9.1920). 
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durmaları ve Padişah lehine köylülerin duygularına denk ge

len bağlılık gösterileri de yardım ediyordu. Sir Harry Luke da, 

1922'de geçmiş olan bir konuşmayı şöyle anlatmaktadır (51): 

"1922'deydi. Bir Türk dostu, bu duyguda bir köylüye Musta

fa Kemal hakkındaki düşüncesini sordu. Köylü safça bir be

ğenmeyle, 'Padişah'ın sadık bir hizmetçisidir,' dedi." V. A. 

Gurko-Krajin'in yazdıkları okunduğu zaman bize daha da ina

nılmaz gibi gelmektedir (52): 'Anlattıklarına göre, İzzet Pa

şa 1920 Aralığında Ankara'ya geldiği zaman, Hamdullah Sup

hi, sözde Padişah'ın manevî varlığı yüzünde taptaze yansıdı

ğı için İzzet Paşa'ya sarılıp öpmüş." İzzet Paşa'mn, 1921'de 

İstanbul' a döndüğü zaman Sultan' m Anadolu'da pek çok dost

ları bulunduğunu sık sık yinelemesi, bunu pek iyi anlatmak

tadır. 1922 Kasımına kadar da, cami minberlerinde, hutbe kür

süsünden Padişahın adı okunuyordu (52a). 30 Eylül ve 10 

Ekim 1920 tarihli "Öğüt" adındaki Konya gazetesinde, Sul

tan'm resmi altmda şu yazılar bulunmaktadır: " 1 - İngiliz ve 

Yunan toplarının tehdidi altmda düşüncelerini belirtmekten ya

saklanmış bulunan Sevgili Padişah, Halife-i Rû-yi Zemîn [Yer

yüzünün Halifesi]Sultan Mehmet Han-ı Sâdis [Altmcı Meh

met Han] Hazretleri" 2- "Kuvâ-yı Milliye ve Meclis-i Millî'nin 

oluşumu gizli istek ve emirlerine dayanan (!), Müslümanların 

Halifesi ve Bütün İnsanların Sığmağı Padişah Altmcı Sultan 

Mehmed Han Hazretleri." Hemen aynı tarihlere rastlayan 

"Açık Söz" (Kastamonu), 23 Aralık 1920'de şu soruyu sora

biliyordu: "Padişah saltanatı bırakıyor mu?" Bir yandan Mus

tafa Kemal, bir "devrimci" olarak baştanberi hedefi olan "Tür-

(51) Luke 1216. 
(52) Gurko-Krajin, Vostok i Derjavi (1925), 103. 
(52a) L'Echo de l'Islam, no 31. 
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kiye Cunmuriyet"ni kafasında yaşatırken, öbür yandan da ya

vaş bir tempoyla kaçınılmaz olan aşamalara bağlı sonuca doğ

ru yol alıyordu. "Büyük diplomatlara özgü" sanatıyla yüreğin

de "bir ulusal sır" olarak beslediği düşüncelerini gizlemeyi de 

her zaman başarmaktaydı (53). 

Sultan, aşağı-yukarı M. Kemal gibi öngörürü olsaydı, 

Mustafa Kemal' in 28 ocak 1921 'de ve en geç olarak da 21 Şu

bat 1922'de, yani İngilizlerin, çoktan beri koflaşan "hüküm

darlık haklarını", "memleketin gerçek sahibi" olan 

T.B.M.M.'ne karşı savunmaya hemen hemen hiç eğilim gös

termediği bir tarihte kendisine yaptığı önerilerle ayaklan al

tına sermiş olduğu "altın köprü"ye adımını atmış olurdu (54). 

Hamit; İngilizleri aldatmak için 23 Ekim 1921'de çevirmen 

Matthews'e (55) şu sözleri söylemişti: "...T.B.M.M. İstanbul 

ile birlikte ülkenin her yerinden seçilmek (ve soma da) Banş 

Antlaşmasını onaylamak üzere bir Kurucular Meclisi seçimi

ni bir düzene koyduktan soma, kendisim dağıtacaktır. Ulus

çuların hiç bozuşmadığı şimdiki Sultan'a karşı hiçbir davra

nışta ve eylemde bulunulmayacak olması" çok dikkat çekici

dir. Öte yandan, Times gazetesinin 8 Aralık 1921 tarihli sayı

sının başyazısmda: "...Sultan'm, Müttefiklerin tutsağı oldu

ğu savının doğru olmadığı (56)" üzerinde ısrarla duruluyor

du. Oysa sultan, yalnızca "âsi" saydığı ve ergeç kendisini gö

revden alacaklanm sandığı Kemalcilerin yönetiminde olmak

tansa, Müttefiklerin korumasında bulunmaktan huzur duyu

yordu. Durum böyleyken, Rumbold 17 Mart 1922 tarihinde, 

(53) N. 112. 
(54) Bk.yu. böl. V not 234,236. 
(55)Corresp. LXNo. 14. 
(56) Krş. böl. V not 67. 
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"Franklirı-Bouülorı'un Ankara'dayken Ankara-Istanbul ikili 

sisteminin yıkılmasını savunduğunu, Mustafa Kemal'in de 

ona hitaben bunun, ancak itilâf Devletlerinin bir tutsağı bulu

nan ve ülkesine ihanet eden Sultan'm tahtından indirilmesiy-

le olabileceğini (57) bildirmiştir. 

Sultanlık ile Halifeliğin birbirlerinden ayrılması, daha 

doğrusu hükümdarlık yetkisi olmaksızın bir halifelik kurul

ması düşüncesini, M. Kemal (aslında onun daha 28 Ocak 

1921'deki önerisinin anlamı buydu) ilk kez 12 Eylül 1922'de 

Ward Price ile görüşmesinde ortaya atmış görünmektedir (58): 

"Türklerin istanbul'da sürekli bir Halifesi bulunmalıdır. An

cak şimdiki Sultan VI. Mehmet'in düşmanlarıyla birlikte ent

rika çevirmekte olduğunu gördüklerinden, olasıdır ki, 

T.B.M.M. onu görevinden alacaktır." 28 Eylül'de, "Yeni Gün" 

habercisi (sansür dolayısiyle kapalı bir dille) şu telgrafı çek

mişti (59): "Büyük biraderiniz [Ağabeyiniz] koruyuculanyla 

birlikte gitmek için hazırlık görmektedir. Cam cehenneme!" 

Gazete buna, 1 Ekim'de şu haberi veriyor: "Türk ulusçuları

nın zaferi, hain Padişah'm taç ve tahtım bırakmasına yol aç

tı;... kendisi İngilizlerle kaçmak üzeredir... Vahdettin selâm

lık törenine İstanbul'a gelen Malta Valisi Mareşal Plumer'in 

koruması altında götürülmektedir." Rumbold, 3 Ekim'de (60), 

İzzet Paşa'nın, Reuter Ajansı'mn bir temsilcisinin, "Sultan'm 

tahtım bırakmak üzere olduğu"nun doğru olup olmadığı yo

lundaki bir sorusuna, "Bir tek sözcüğü bile doğru değil" ya

nıtım verdiğini bildiriyordu. İzzet Paşa, 9 Ekim'de onu şu söz-

(57) Corresp.XNo. 58. 
(58) Daily Mail 15.9. 
(59) Corresp. Turkey II No. 350. 
(60) Ay. y.No. 134. 
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lerle savunuyordu (61): "Sultan, işlerin sonunu görmek iste

mektedir... Ulusçular onu İngilizlerin dayattığı bir siyaset iz

lemekle suçlamaktadırlar; ancak bunun bir tek sözcüğü bile 

doğru değil;... tamamıyla ülkenin erinç ve mutluluğu düşün

cesi kendisine rehber olmuştu." İstanbul halkının 19 Ekim'de 

Refet Paşa için yaptığı büyük gösteriyi, Rumbold ayın 24'ün-

de şöyle anlatmaktadır (62): "Sultan'a gelince: yaveri Ali Nu

ri'yi şu mesajla gönderdi: "Zât-ı şahaneleri adına sizi selâm

larım." Basma verilmiş olan yanıt: "Yüksek hilâfet makamı

na dinsel bağlılık duygularımızın iletilmesi..." (63) olmuştu. 

Refet Paşa, Veliaht Abdülmecit'in iletisine de şu yanıtı gön

derdi: "Veliaht... yüksek halifelik makamının vârisidir. Ta baş

tan beri, üstlenmiş bulunduğumuz amaçlarımızdan biri de ha

lifeliğin kurtarılmasıdır. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyo

rum." Rumbold, Refet'in 21 Ekim'de üniversitedeki söylevi 

için de şunları yazıyordu: "Refet Paşa, doğrudan doğruya Sul

tan'm adını anmamaya çok dikkat etmektedir... Belki... Hali

felik görevini kabule ikna edilebilir mi, diye... Kemalciler 

şimdilik hoşgörülü davranıyorlar; ama korkarım-ki, başarabi

lecekleri bir duruma geçince onu başlarından atmaları pek 

olasıdır." 

O günlerde herkesi ilgilendiren bu sorun, "Sadrâzam'ın 

bir düzeninin sonucu olarak" Refet Paşa'mn 29 Ekim'de Sul-

tan'ca dört saat süren "huzur görüşmesi"yle aydınlanacaktı. 

Times habercisi, bu konuyu 4 Kasım'da şöyle anlatıyor (64): 

(61) Ay. y. No. 211. 
(62) Ay. y. No. 350. 
(63) 20.10.1922 tarihli basın: "Yüce Halifelik makamına kul olarak ve din-

darcasına yüceltici duygularımı aynen iletmenizi dilerim."; YT İÜ 257,261, IV 377. 
(64) The Times 31.10., 6.11.1922. 
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"Şu açıklamayı elde ettim...: Sultan, kabinenin meşrutî nite
liği olduğu için Ankara'nın önerisi gereğince istifa ettirilme
si konusunda ısrarda bulunmaya yetkili olmadığını, çok ivedi 
seçilen Ankara Meclisi'nin ulusu temsil etmediğini belirtti... 
Refet Paşa: "Ankara'nın düşünce bilançosunda Padişahlığın 
kaldırılması ve bir halifenin seçilmesi yeğlenmektedir." Sul
tan: "islâmlığın çıkarlarım en derinden etkileyen bir konuda 
hiçbir karar almamaz... Ankara Meclisi, başkentin denetimi
ni kesin olarak üzerine almcaya dek, hükümet görevinde ka
lacaktır." Refet: "Nâznlar halkın istemine karşı olarak görev
lerinde kalmayı sürdürecek olurlarsa, bu, hepsinin de ipe gel
mesi demek olur" Sultan'm 6 Kasım'da veda etmesi dolayı
sıyla Rumbold'u huzuruna kabul ettiğinde, kendi ağzıyla söy
ledikleri, özellikle önemlidir (65): "Huzura kabul edilmeyi ilk 
isteyen Refet Paşa olmamıştır. Sultan'm da onu çağırmak için 
herhangi bir nedeni yoktu. Olasıdır ki, Refet, görünüşte söy
levlerinin uyandırdığı yanlış etkiyi silmek için huzura kabul 
edilmesini; ondan soma da kendisinin (Refet Paşa'mn) bir 
hafta soma başardığı nitelikte bir emri vakinin Sultan'ca ya
ratılması düşüncesini onda uyandırmak istemiş olabilir... Sul
tan, küçük sorunların uyutulmasının elbette uygun olacağmı, 
ama bunun büyük bir sorun olduğunu yamt olarak bildirmiş
tir. Refet Paşa giderken, Sultan'm yeniden buluşmak olana
ğından söz etmesi üzerine, Paşa, Ankara'daki düşmanlarının 
kendisine karşı saldmya zemin (66) bulmak için bir yola baş
vuracaklarım söyleyerek, bunu dikkate almak istememiştir. 

(65) Corresp. Turkey II No. 547. 
(66) Gerçekten, Refet Paşa'mn H. M. No. 649 tarafından bildirilen bu zi

yareti, sonradan tamamıyla yadsınmıştır. Krş. İnal 1742: "...Refet Paşa huzura 
girip birkaç saat kalarak, saltanatının Millet Meclisi'ne geçeceğini ve kendisin
de yalnız hilâfetin kalacağım bildirmesi üzerine. Padişah'ın bu çözüme razı ol
madığı... söylendi."; Krş. F.R. Unat: YTIV 377 de. 

76 



Refet Paşa'mn bu son demeci, Sultanin vereceği kararı 

kolaylaştırmak için üzerine almış olduğu görevi (67) biraz ge

nişçe yorumlamış olduğunu düşündürüyor. Belki de Sultan, 

gerek İngilizlerin korumasına, gerekse T. B. M. M.'deki hoca

lara gereğinden çok değer vermiş olsa gerek. Hocaların öne

minin ne derece büyük olduğunu Rıza Nur'un 307 Noiu ka

rarma, oylamadan kaçınarak, engel olmaları kanıtlamıştır; bu

nunla birlikte bu karar, Mustafa Kemal'in ustaca nutku saye

sinde 308 Noiu karar olarak kabul olunmuştu (68). Sultan, 

çaresiz kalarakboyun eğmek zorunda kaldı; ama hiçbir zaman 

halifelikten vazgeçmek istemedi. Bu sorunda Foreign Office 

dosyalarının söyledikleri çok ilgi çekicidir. Tevfik Paşa, 4 Ka

sım sabahı, 1) Hükümetin çekilmesi gerekip gerekmediğini; 

2) Lausannea'a Murahhaslar Heyeti'nin [Temsilciler Kuru-

lu'nun] gönderilip gönderilmemesi konularında düşüncesini 

söylemesini Rumbold'dan rica etti. Rumbold şu yanıtı 'verdi: 

"Haşmetlû Krallık Hükümeti, başka devletlerin içişlerine ka

rışmaz." Ona önceki yıl Londra'da geçen prosedürü anımsa

tınca bana, "İstanbul Müttefiklerin işgali altında bulunduğun

dan, Ankara Hükümeti'nin İstanbul Hükümeti'ni devralama-

yacağı izlenimini taşıdığını" söyledi. Ancak, aynı gün öğle

den sonra daPelle'ye, "Ankara'ya telgraf göndererek istifaya 

hazır olduğunu (69), hükümeti kime teslim etmesi gerektiği'ni 

sorduğunu, Padişah'msa "kendisinin istifası için bir neden 

görmediğini söylediğini" anlattı. Tevfik Paşa'mn, Ryan'a aym 

5'inde söylediklerine göre, "istifa konusu sarayda 3 Kasım'da 

(67) Bu sözlerin aslı nedir; İstanbul ya da Ankara'da bununla ilgili dosya 
var mı? 

(68) ZC XXTV 293.297, 305, 315; N. II186. III Belge. 264. 
(69) Metin şimdiye dek yayımlanmadı. 
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tartışılmıştı. Padişah, yeni bir hükümet oluşturulmasmın ola

naksız olduğunu belirtmişti, ama kabine gene de istifaya ka

rar verince Padişah gündelik işlerin görülmesi için nâznlara 

emir vermiş,.... Tevfik Paşa sözünü sürdürerek... Refet'in, Be

lediye Başkanı'na giderek, başkanın Belediye Meclisi'nce ye

niden seçilmesi gerektiğini söylediğini... bunun üzerine iste

ği kabul edilerek, başkanın yeniden ve resmen seçildiğini 

(69a)... Padişahın makamını bırakmak niyetinde olmadı

ğından, tahttan elçekmesi konusundaki bütün haberlerin ya

lanlanması için kendisine yetki verdiğim ve Padişah'ın yarm 

kendisini görmek (Ryan'dan) istediğini" anlatmıştır (70). 

Ali Kemal'in 5 Kasım'da tutuklandığı haberi Yıldız'da ve 

İngiltere Sefareti'nde bir bomba gibi patladı (71). Ertesi gün, 

Padişah, Rumbold'a şöyle dert yandı (72): "Sultan beni Mr. 

Ryan ile yalnız görünce özel kabullerine özgü, kişisel özel

liklerini tamamıyla ortaya koydu; Bolşevik (!) olarak nitele

diği Kemalcilerin içinde bulundukları durumu yeniden göz

den geçirdi. Onlann bir tür silâhsız hükümet darbesi yaparak, 

Hükümet'i devirdiklerini anlattı... Kemalcilere muhalefet e-

den ve Müslüman olmayan uyruklannm kötü durumundan 

söz etti... Bütün bu halkın korunmasını bize bırakmak zorun

da (!) olduğunu söyledi. Uzun uzadıya halifelik konusunu ele 

aldı. Oradaki insanlann yalmzca kendisinin ülkesindeki cis-

manî gücünü değil, aym zamanda Türkiye dışındaki bütün 

Müslümanların haklanm ayaklar altına aldıklanm söyledi... 

Kendisinin Osmanlı tahtından vazgeçmesini sağlamak için 

(69a) İkdam 5.11.1922. 
(70) Corresp. Turkey II No. 409, 412,414.; Rumbold'un rapora: 5.11. 
(71) İnal 839, 2058.' 
(72) Corresp. Turkey II No. 547.; Rumbold'un raporu 7.11. 
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her türlü yolu araştrrdıklanm; böyle bir adımı düşündüğü za

manlar (1919,1920) olduğunu; ama (şimdi) son umarsızlık dı

şında, böyle bir görevin bırakılmasının düşünülemeyeceğim; 

yakın bir tehlikenin tahttan elçekmeyi mazur gösterebileceği

ni; ama bunun dışında ehliyetli bir ardılı olmadan makamını 

bırakmayacağını; görevlerini bir Meclis lehine asla bnakma-

yacağım... söyledi. Ondan soma, Müttefiklerin bu konudaki 

durumları üzerinde uzun boylu konuşta: "Kemalci darbe," de

di, "görünüşte ulusun bir iç işidir; ama gerçekteyse Müttefik

leri büyük oranda ilgilendirir...; ortada iki sorun var: 1- Müt

tefikler, Ankara Hükümeti'nin yasallığını tanıyacaklar mı? 2-

Barışın sonuçlanmasına dek Ankara Hükümeti'nin İstanbul'la 

ilgili savlarını kabule yanaşacaklar mı?" Kemalcilerin azın

lıkta oldukları üzerinde ısrarla durdu... Ben, bir İstanbul Hü-

kümeti'nin artık mevcut olmadığını... söyledim; "Konferans'ta 

herhangi bir hükümetle konuşarak tartışmak zorundayız... İs

tanbul'da, Müttefiklerin işgali sürdüğü sûrece, bir hükümetin 

yetkili olması gereklidir," dedim. Padişah; Kemalcilerin şim

dilik halifelik kurumuna el atmaya eğilim göstermediklerini, 

ama... onun çevresine ağ öreceklerini, yani Sultan sarayında

ki eski bekçi ve korumanları yerine kendi kölelerini koyduk

larım yineledi... Britanya makamlarının yakm bir tehlike or

taya çıktığında, kendisim korumak için herşeyi yapacaklany-

la ilgili olarak, 1920'de (de Robeck tarafından) verilen sözü 

anımsattı... O, ya tahtından vazgeçecek ya da tahttan elçek-

meksizin güvenli bir yere çekilecekti... Sordu: Acaba o zaman 

kendisini götürecekler mi? Nereye; Mısır'a mı, yoksa Kıbrıs'a 

mı? Mısır'a... "Olanaksız," dedim. Geçici olarak herhangi bir 

yere gidebilirdi (10-15 kişiyle). Kendisini yeniden görüp gör

meyeceğimi de sordu. Görmek istediğimi, ama beni öyle çar-
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çabuk adam gönderip aratmamasını rica ettim... Kemalcileri 

bir oldu-bittiyle karşı karşıya bırakmaları olanağının bulun

duğunu anıştırdı. Acaba ne demek istiyordu? Kimseyi incit

meden çekilip gitmek mi, yoksa kendi lehine bir tepki yarat

mak mı, bu kesinlikle belli değildi... Serüvenimsi taşanlara gi

rişmek için padişahı yüreklendirecek herhangi bir şey söyle

memek için bütün dikkatimi harcadım. Konuşmamız sırasın

da, Müttefik Yüksek Komiserlerinin siyasal nedenlere daya

nan tutuklamalara karşı şiddetle protestoda bulunduklarını 

kendisine bildirdim. ... Sultanın insanlık duygulan hesabma 

gerçekten hoşa gidecek bir görünüm değil! 

İstanbul'un günlük gazetelleri, 6 Kasım'da Başmâbeyin-

ci Ömer Yaver Paşa'mn şu yalanlamasını yayımladı: "Hali-

fe'nin kaçmak için tasanlar yaptığı, baştan başa yalandır". Le 

Temps gazetesi de aym 7'sinde Tevfik Paşa'mn demecini bil

diriyordu. Bu demeçte: "Zât-ı şahaneleri, kesinlikle saltanat

tan elçekmek niyetinde değildir," deniyordu. "Kendisini suç

landırdıktan için ulus huzurunda kendisini aklamak istemek

tedir". Öte yandan, ayın 8'inde Times gazetesi, "Sultan şim

di bir Britanya savaş germsinin bordasmda sığınmış bulunmak

tadır... 100'den çok Müslüman, aralarında Mustafa Sabri ol

duğu halde, Britanya Büyükelçiliği'ndedir," demektedir. 7 Ka

sım tarihli İkdam'da da, şu şatolar okunmaktaydı: "Altıncı 

Mehmet Han, henüz tahttan elçekmemişse de, çevresindeki 

yüksek görevliler birer birer T. B. M. M.'ne katılmaktadnlar." 

Özellikle Ali Kemal'in öldürülmesiyle ilgili ve Sultan'm gü

venliği ve esenliği konusunda da huzursuz olması dolayısıy

la, Rumbold'un Britanya Büyükelçiliğine çağnlamış olduğu 

Müttefik Komiserlerle generallerin bir toplantısında (9.11.) 

"Mombelli ile Charpy, Sultanin yaşamım kesin olarak güve-
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ne almak yolundaki güçlükleri önemle belirttiler. Mombelli 

onun korunması için gereken güç miktarı üzerinde durdu... Bu, 

bende Sultanın korunması sorumluluğunu bölüşmek için as

la istekli olmadığı izlenimini uyandırdı.(73)" 

Rumbold ve Henderson'un, Sultanın kaçmasıyla ilgili 

raporlarıyla Harrington'un anıları ortadadn. Bunlar ayrı ayn 

tam bir fikir vermektedir. Ancak ondan önce M. Kemal ile bağ

lantı kurmak için son derece dikkati çeken bir girişimden söz 

edilmelidir; Sultan, 13 Kasım'da Başmâbeyincisi Ömer Ya

ver Pâşa'yı Refet Paşa'ya şu görevle gönderdi: "M. Kemal ile 

haberleşmek istiyorum. Bir güvenilir adamını görevlendirsin. 

Bunun için kendisine açık telgraf mı çekeyim, mektup mu ya

zayım, yoksa siz mi yanıt verirsiniz?" Mustafa Kemal, Refet 

Paşa'ya, "Vahdettin, herşeyden önce bu isteğini yazılı olarak 

yapsın; ondan soma görüşebiliriz," diye yanıt verdi. Refet bu 

haberi, aym 15'inde, Ömer Yâveı'e gönderdi ve ayin 15'sm-

da aym haberi Fahri (Engin) aracılığıyla da yineledi; ancak baş

ka hiçbir haber alamadı. Acaba Padişah, M. Kemal'e ne yaz

mak istemişti? Bunu düşünmek güçtür(74). 

Fahri Engin'in belirttiğine göre(75), Harington onu ayın 

13'ünde yanma çağırarak demiş ki: "Türkiye'de durum, git

tikçe kötüleşiyor. Padişah isterse, kendisini Malaya savaş ge

mimizle Malta'ya götürebiliriz. Durum düzelince ülkelerine 

dönerler.(?)" Buna karşılık, Rumbold 20 Kasım tarihli, La

usanne'de yazılan bir raporda şöyle anlatıyor(76): "... Sultan 

bana 6 Kasım'da, çevresinde güvenebileceği yalnız iki kişinin 

(73) Keza No. 500. 
(74) Cebesoy, Siyasi Hatıralar 1138, 142. 
(75) YTIII385. 
(76) Corresp. Turkey U No. 649. 
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bulunduğunu, bunlardan birini sık sık haberleşme aracı ola

rak kullandığım, ama... daha şimdiden kimliği belli olduğun

dan, kendisine ileti getirip götürme konusunda yararlı olama

yacağını; ötekininse, Saray'ın yüksek bir görevlisi olduğunu 

söylemiştir. (Sultan) daha az göze çarpan bir kişi bulmaya söz 

vermiştir... Bununla birlikte aym 4 'üne dek bu amaçla herhan

gi bir kimseyi göstermedi. Dolayısıyla, aym 14'ünde Mr. 

Ryan'ı Sultan'a bir ileti gönderme konusunda yetkili kıldım... 

Ben... gelecek günde ayrılacaktım. Zât-ı şâhâne, General Ha-

rington'a haber göndermek üzere birini bildirecekti... Mr. 

Ryan, bu anlamda kısa ve imzasız bir not yazarak, aynı akşam 

daha önce haberleşmeyle görevli kişiyle gönderdi. Ertesi sa

bah bir yanıt geldi. Sultan, kendi küçük memurları çevresin

den şimdiye dek böyle bir görevde kullanmadığı bir kimse ara

cılığıyla Harrington'a başvuracaktı. İtalya'dan geçerken mem

nunlukla öğrendiğime göre çıkacak ilk uygun fırsattan yarar

lanmaya birdenbire karar vremişti. Ankara'dan gelen bir ha

bere göre, Padişaha karşı hainlik yargılamasıyla ilgili T. B. M. 

M.'nin karan, kuşkusuz kendi dilekçesini hızlandırmıştı. Türk

ler, bizimle birlikte çalışma yollarım arayan bir hükümdann 

yaşam ve özgürlüğünü koruma konusunda Büyük Britanya'nın 

Doğu'daki en iyi geleneklerine bağlı kaldığımızı genel olarak 

duyumsayacaklardır." 

T. B. M. M.'nin burada anılan karan, Hacı Şükrü'nün (Di

yarbakır) 30 Ekim tarihli önergesinin ta kendisidir ki şöyle

dir: "Şeytandan, Lloyd George'dan çok daha alçak (olan)... 

Vahdettin'in ... besmeleyle taşlanmasını öeriri." Başkan Ve

kili Musa Kâzım Efendi, bu öneriyi oya koydu: "Padişah'ın 

hakkında yasal işlem yapma esasını kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsın; kabul edilmiştir; efendim, nasıl yapılacağım ay-
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rica tartışmak gerekir. Esas olarak, haklarında yasal işlemin 

uygulamasını kabul buyurdunuz "(77). 16 Kasım'da Tev-

hid-i Efkâr (78) [gazetesi] 30 Ekim tarihli tartışmanın bir öze

tini çıkarmıştı ki, Sultan'm bunu okumuş olması olasıdır. 

Henderson, 17 Kasım'da (79) şu raporu veriyordu: "Ayın 

15'inde, öğleden soma, Zeki Bey'den bir haber aldığını Ha

rington bana bildirdi. Bu haberde Zât-ı şâhâne yaşamının teh

likede olduğunu düşünerek generalden yardım istemekteydi. 

Harington ve ben, haberin doğru olması durumunda Zât-ı şâ-

hâne'ye yardım etmekten başka türlü davranamayacağımız 

konusunda düşün birliği ettik. Sultanın doktoru olup Damat 

Ferit Paşa'mn gidişinden (80) soma Zât-ı şâhâne ile bu Yük

sek Komiserlik arasmda tek aracı olan Reşat Paşa, akşamle

yin bir Britanya savaş gemisinin güvertesine götürülmektey

di. Hizmette bulunan birinci çevirmen Matthews, Zeki Bey'in 

iletisinin belgeli olup olmadığına emin olmak için geminin ya

naştığı iskelede doktorla buluşmalarını istedim. Reşat Paşa, 

Sultan'm yaşamı için kaygılanmakta olup, buradan ayrılmak 

isteğinde olduğunu doğruladı. Matthews, Zeki Bey'le üç saat 

süren bir konuşma yaptı. Buluşmanın sonunda Padişah... çok 

daha uygun bir fırsatın çıkması için... Cuma sabahına dek bek

lemeyi... istedi (!). General Harington, son düzenlere başvur

madan önce, Sultan'dan önlem olarak yazılı bir istek alınma

sının gereği üzerinde ısrar etti(81)... Bu yazı ertesi sabah Ge-

(77) ZC XXVI291,294; Kanun No. 2,29.4.1920; krş. "Türkoglu" (Bolu) 
8.10.1922 ve "Küçük Mecmua" (Divarbekir) 23.10.1922 = Ziya Gökalp, Yeni 
Hayat (1941). 45. 

(78) Krş. The Times V7.1İ.(C. C. 16). 
(79) Corresp. Turkev II No. 663. 
(80) 22.9.1922: inal 2066. 
(81) Resim: Harington 125 ve Bıyıkoğlu 49. 
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neral Harington'a verildi. General'in bağlantı istimbotuna 

(Yıldınm'a) bindik ve doğrudan doğruya "Malaya" İngiliz 

zırhlısına çıktık: ... Orada Zât-ı şâhâne, Akdeniz Başkomuta

nı Amiral Sir Osmond (de Beauvoir) Brock tarafmdan donan

manın saygı töreniyle kabul edildi... Ben, Kral adına Sultan'ı 

Britanya topraklarına ayak basması dolayısıyla selâmladım. 

Zât-ı şâhâne bana teşekkürle birlikte, ikisi de kral oldukların

dan (82) Majesteleri Kral George Hazretleri'nin iyi duygula

rını beklediğini, Britanya korumasını isteyişinin majesteleri

nin pek çok müslüman uyruklarının hükümdarı bulunmaların

dan ileri geldiğini söyledi(!)... Tahtından vazgeçmek niyetin

de de olmadığı konusundaki ısrarım birçok kez yineledi. İs

tanbul'dan ayrılmakla onurunu kurtardığım, yaşamına önem 

vermediğini(!) söyledi." 

4. Türk Dostluğunun Değerini Anlayan İngiltere 

Olağanüstü sert ve onur kinci olan Sevres Banşı koşul

lan, özellikle Lloyd George tarafından, Türkiye'nin Alman

lar cephesinde savaşa girmesinin savaşı iki yıl daha uzattığı 

ve İngiltere'ye büyük can ve mal yitimine neden olduğu ge

rekçesine dayandırılmıştı. Bu konu da, "Turkish Studies" 

(1945) s. 47 adlı kitabında şu yolda yer almış bulunuyordu: 

"İngiliz - Fransız centilmen anlaşması (Entente Cordiale) ve 

onu izleyerek 1907'deki İngiliz-Rus anlaşması, aslında daha 

önce imzalanmıştı; ancak Çar hükümeti... Türkler aleyhinde

ki isteklerinden kesinlikle vazgeçmemişti. Bundan dolayı 

(82) Bk. yu. böl. I not 7. 
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Türkler, "Üçlü îttifak'in yandaşları arasına, sanki sakınılma

sı olanaksız bir biçimde itilmiş bulundu." (83) 

Oysa Balfour, Türklerin eski dostluğu yenilemek için 

göstermeleri olası çabalarının herhangi bir biçimde desteklen

memesi için açıktan açığa çevresini uyarıyordu. Sir Wynd-

ham Deedes gibi adaletli düşünen bir subay bile, "Türkiye'de 

İngiliz Muhipleri [Dostları] Cemiyeti"nin sözcüsü olan Sait 

Molla'ya, "Herhangi bir Türk'ün kafasında, Türkiye'nin sert 

bir cezaya çarptırılmasının oluşturacağı izden başka bir şeyin 

bulunmasını istemiyoruz (84)" diyebilmişti. John Godolphin 

Bennet, Sir George Milne, Fransız-İtalyan Başkomutanları ve 

Üç Yüksek Komiserlik temsilcileriyle bir arada, siyah mer

mer masaya oturdukları zaman "60 kadar Türk kurmay suba

yına izinsiz İngilizce dersi verme" girişimi yüzünden Milne 

tarafından azarlanınca, büyüklerdeki bu anlayış kıtlığı karşı

sında düşlemkırıklığma uğramıştı... Bir saat soma... (Milne ile 

görüşmek için emir almıştı) ona Türk ordusunun Britanya or

dusuyla yeniden dost olmak istediği konusundaki inancından 

söz açmıştı...; Milne dingin bir tavırla dinledi ve kendisine öz

gü ünlü sert ses tonuyla ansızın [onun] sözünü keserek, "Müt

tefiklerden görev aldım; İzmir'e gidiyorum. Yunanlılar ile 

Türkler arasındaki huzursuzluğun ne olduğunu anlamaya ça

lışacağız. Özel çevirmen subayım olarak benimle gelmek is

ter misin?" diye sormuştu; Bennett de bunu hiç ses çıkarma

dan kabul etmişti (85). Alfred Rawlinson'un da başından "bü

yüklerin anlayışı"nı deneme bakımından, buna benzer daha 

(83) Krş. N. İH No. 165: "Rusların İtilaf Hükümetleri yanında yer almıi 
olması, bizim seyirci kalmamıza asla uygun değildi." 

(84) Bk. yu. böl. I not 8, 84, 85. 
(85) Bennett, Witness (1962), 25. 
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acıklı bir serüven geçmiş; amcası Lord Curzon bile ona bu ko
nuda yardımda bulunamamıştı. (86) 

1918 yılının gönülden inançlı az sayıda Türk dostların
dan biri, General Towshend'di. Tutsaklığı zamanmda gördü
ğü iyi davranıştan dolayı kendisini teşekkür etmek zorunda du
yuyordu. Belki de, Amiral Calthorpe'un, Mondros'ta Rauf'a, 
"Siz centilmen bir ulussunuz (87)" dediğini duyarak, ayrıca 
da bu konuda bir yargıya varmış olmalıydı. Deniz Binbaşısı 
A. Dixon da, insan kırımı çerçevesinde dört bir yana yayılmış 
olan önyargıdan uzak, sıkı bir yansızlık gösterme kararlılığıy
la İzmir'e gelmişti; orada, daha Kasım 1918'de taşkınlıklar
dan kaçınılması konusunda uyarıcı eylemlerinden dolayı Yu
nanlıların eleştirilerim ve sitemlerini üzerine çekti (88). Calt
horpe da, kendisine verilen yönergeyi olağanüstü bir çekin
genlikle, bütün yanaşma girişimlerine karşı titizlikle izleme
ye çalışmasına karşm, 15 Mayıs'ta Helen Efzunlanmn alçak
ça disiplinsizliğini gözlemlemiş oluyordu; Churchill de bunu, 
daha soma şu sözlerle belirtmişti: "Adalet, karşı kampa geçti 
(89)". 7 Kasım 1918'de kurulan "İngiliz-Osmanlı Cemiyeti 
(90)" 5 Ocak 1918 demecine uyarak adaletin yerini bulması 
lehinde bulundu (91); ama bu Cemiyet, tıpkı "Londra Müslü
manlar Cemiyeti" gibi "Anglo-Helenik Cemiyeti"ne (92) kar
şı çıkışlarında Britanya Hükümeti'nin yalmzca Türkiye'yi ce-

(86) Bk. yu. böl. ili not 40. 
(87) Türkgeldi I 66; Belleten XXVTJJ. 151. 
(88) Bk. yu. böl HI not 53. 
(89) Ay. y. IV not 102. 
(90) Özetle, Major-Generaî J.B.B. Dick, on: Echo de I.IslamNo. 3; Gaü-

lard93. 
(91) Bıyıklıoğlu 2. 
(92) Bk. yu.böl. III not 51. 
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zalandırmak istediği süre içinde başardı olamamıştı. Kimi 
devlet adanılan, ancak Kemalci ulusal eylemin güçlenmesiy-
le, Britanya çıkarlanna aykın apaçık yüriitülen politikanın 
doğruluğundan kuşku duymaya başladılar (Hindistan ve tica
ret!). Böylece savaşım içinde olan partilerin görüşleri birbir
lerine karşı tartışıldı. Yunanlıların, Anadolu'da ilerledikçe as
keri güçleri ve saf yurtseverlikleriyle, sözcüğün tam anlamıy
la yaşam savaşımına girişmiş olan Türkler karşısında, araç-ge-
reç bakımından büyük üstünlüklerine karşın, kesin zafere u-
laşmalan olanağı bulunmadığı anlaşıldı. Nitekim Russel, 31 
Ağustos 1919 'da, Atina'dan bildiriyordu (93): "Yunanlının ki
şiliği çekici değildir; oysa Türk özyapısı, asaletmeabımz pek 
iyi bilirler ki, çoğu İngiliz'in duygularını büyük ölçüde okşa
maktadır." Lloyd George da, elbette, ancak Türkiye antlaşma
sının kaleme alınması için yapılan sonuç tartışmalarında 
"Türk'e karşı eski sempatinin, hattâ Britanya'da bile ortaya 
çıktığım" üzüntüyle saptamıştı (94); bununla birlikte, "Tür
kiye'nin iç politikasına kanşmama" dönemi, ancak kısa bir sü
re sürmüş; yerini Kemalci "âsiler"e karşı az çok açık müda
haleye bırakmıştı. Onlan varlık nedenlerinden yoksun kılmak 
için, yalnızca Anadolu'nun boşaltılmasının yeteceğini kabul 
etmek, büyük yanlıştı (95). Bunun için Millî Misak'ın tanın
ması gerekmekteydi; oysa İngiltere, buna Başkomutanlık Sa-
vaşı'na, hattâ Lausanne banş tartışmalannın ikinci evresine 
değin bile dayanamamıştı. 

Türkiye ile dostluğun yenilenmesi isteği ya da daha sa : 

kıngan bir anlatımla, gerçek bir banş, başlangıçta çok çekine-

(93) Br. IV. No. 500; bk. yu. böl. IV not 178. 
(94) L. George 1284. 
(95) Bk. yu. böl. IV not 177. 
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rek de olsa Venizelos'un düşüşünden sonra ortaya çıktı. Ge

neral Townshend'in 22 Aralık 1920'de Avam Kamarası'nda, 

"Mustafa Kemal'e yaklaşmalı ve Fransızlarla elele yürümeli-

yiz" demesine karşı, Lloyd George, "Âsi bir generalle mi... 

Hem de kesinlikle barışa varmak için elde güvence olmadan?" 

diyordu. Oysa Churchill, 14 Haziran 1921'de, "Türkiye ile ger

çekte sürekli bir banş" istiyordu. Curzon da 24 Kasım'da, 

"dost bir Türk devletinin yanımızda" olması (96) gereğinden 

söz ediyordu; ama nasıl? Feldmareşal Wilson, 14 Aralık 1921 

tarihiyle Harington' a yazdığı bir mektupta, bu konuda şu var

sayımları ileri sürmüştü: "Aziz Tim, biz İstanbul'dan tası ta

rağı toplayıp gidinceye dek nasıl iyi bir iş yapmış olmayacak-

sak, Türklerle dost oluncaya dek de elbette yararlı bir iş yap

mış olmayacağız' (97)". Harington, İstanbul'a geldiği günden 

beri (8.11.1920) Sir Horace Rumbold ile birlikte İstanbul'da 

ve olabilirse Ankara'da Türklerle dostça ilişkiler kurmak için 

çalışmıştı. "İngiliz Kızılhaç Cemiyeti" aracılığıyla Müslüman 

sığınmacılara yardım etmek ve "iyiliksever baloları" (98) dü

zenlemek, "siyasal havanın" iyileşmesi anlamına gelmekte 

idiyse de, henüz "yüksek politika" anlamında bir dostluk be-

lirtmemekteydi. Bu amaçla Britanya Hükümeti'nin önemli 

kimi ödünler daha vermesi gerekiyordu. Yusuf Kemal, İstan

bul'da L' Aurore gazetesi temsilcisine haklı olarak diyordu ki: 

"... Büyük Britanya'nın Türkiye'yle dost olmasının, çıkarları 

gereği olduğunu anlayacağı günü büyük bir merakla bekliyo

ruz." (99). Daha soma (Paris'ten dönüşte) 29 Mart'ta Sof-

(96) The Times 23,12.1920,15.6., 25.11.1921. 
(97) Harington 87. 
(98) The Times 13.1., Peyâm-ı Sabah 8.2.1922; Harington 105. 
(99) tkdâm 28.2.1922 
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ya'da:"... Müttefiklerin (Trakya'yla ilgili) çabalan, güçlükler 

ri çözmek için gerçek bir girişim olmaktan çok, hafifletici ni

telikte gözükmektedir. 

(Eminim ki) İngiltere ile Türkiye arasmda daha iyi iliş

kiler, aşama aşama gelişecektir. (100). Ryan ile uzun bir gö

rüşmede (5 Temmuz), Hamit: "Ankara Hükümeti... Büyük 

Britanya'yı (bir) dostluğa zorlamayı istemektedir (101)" de

mişti. Ryan, aym 8'inde bunu Henderson'a bildirmiş, o dagü-

lümsemekle yetinmişti. Belki de Yunan ordusunun uğradığı 

felâketten soma gülümsemesi silinmiş olsa gerek. İmdi, G. 

Ward Price, 12 Eylül'de İzmir'de M. Kemal'in kendisinden şu 

sözleri duyacaktı: "İnanıyorum ki, Britanya ulusu Türkiye ile 

ticarete ve dostça ilişkilere yeniden başlayacaktır. Britanya 

devlet adamlarının olaylara şimdi tamamıyla egemen olmala-

nndan dolayı davranış biçimlerini tamamıyla değiştirecekle

rini sanmaktayım." (102) Dr. Nihat Reşat, 15 Ekim'de Lond

ra'dan ayrılırken, bir gün önce Lloyd George'un söylevi ko

nusunda, "Hiçbir şey söylememeyi... bu ülkede konuk oldu

ğum için... yeğlerdim... İzlenimim: Ortaçağ anlayışı; ama bu

günkü Türklerin canlandırdığı anlayış, hiçbir bakımdan orta

çağ anlayışı değildir; olabildiğince çağdaştır... Mr. Lloyd Ge

orge gibi yetenekli ve etkili bir devlet adamının, Türk halkı

nın ölüm kalım savaşımının gerçek anlamını anlama konusun

da yanlış düşüncelere düşmesi üzücüdür... Burada kaldığım 

sürece kamuoyunun büyük bir bölümünün ve basının, ulusçu 

Türkiye'ye ve onun, Türkiye ile Büyük Britanya arasmda dost

ça ilişkiler için yeni bir dönem açılması bakımından büyük 

(100) The Times 31.3.1922. 
(101) Corresp. Turkey I No. 46. 
(102) The Daily Mail 12.9. 
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umutlara uygun olan isteklerine karşı sempatik bir tavır takın

dıklarını görmekle çok mutlu oldum"... (103) Harington anı

larında, İsmet Paşa'dan, "arkadaşınız" işaretli çeşitli mektup 

ve telgraflar aldığını anlatmaktadır: "İstanbul'dan ayrılmadan 

önce (2.10.1923), 15 bin Türk'ün huzurunda Türk bayrağım 

selâmladığım zaman, hepsi de dost ve sevinçliydiler... İsmet 

Paşa'ya şu mektubu göndermiştim: 'İngiliz ve Türk orduları 

arasında var olagelen mutlu ve sürekli geleneklerin yemden 

doğacağını düşünmekle mutluyum... Zor bir döneme, işbirli

ği yaparak, başarıyla yön verdik." Neville Henderson, İsmet 

Paşa'nm yazdığı yanıtı Londra'ya, Harington'a göndermişti: 

"Tanıştığımızdan beri, sizin için hep dostluk ve içtenlik duy

gulan besledim. Mudanya'da tanıştığımız zaman, durumun 

yüklediği ağır görevlere karşm aramızda içtenlikli kişisel iliş

kilerin yaratılmış olması, mesleğimizde az görülür bir örnek

tir. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da gelişmesini iç

tenlikle dilerim." (104) 
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SON: BABIÂLİ BELGELİKLERİNDEN 

TAM YARARLANMANIN ÖNEMİ 

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmayı, "Askerî Mec

muamın "Tarih Kısmı"nda çıkan önceki özel ve yanresmî in

celemeleriyle "Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Tâlim ve Terbiye 

Dairesi"nin [Genelkurmay Eğitim Bölümü] belgeliklerine da

yanarak kaleme alman kimi bireysel çalışmalardan soma, pek 

büyük hizmetlerde bulunmuştur. Kendi çalışmalarının sonu

cu "Harp Tarihi Vesikaları [Belgeleri] Dergisi"nde vardır ve 

burada Millî Mücâdele dönemiyle ilgili bütün belgeler (Yıl 1, 

sayı 1: Eylül 1952; yıl 18, sayı 67: Mart 1969) hem de Türk-

Latin alfabesiyle tıpkıbasım.olarak yayımlanmıştır. Sırayla 

numaralama, tek tek belgelerin belirtilmesi bakımından çok 

yararlı olmuştur; ancak sayılan pek çok olduğu için, "dizin"in 

yayımlanması çok gereklidir; çünkü süredizimsel [kronolojik] 

bir sınıflandırma yapılmamış, her seferinde dosyanm bulun

duğu dolap ya da gözlerden çıkanlıp alınmıştır. Türk İstiklal 

Harbi'nin ayrıntılı olarak yazılması için verilen karar çok se

vindiricidir. 1962'den beri yayımlanan "Seri: 1 "de şu konular 

işlenmiştir: 

C. I: Yazan: Tevfik Bıyıklıoğlu: Mondros Mütarekesi ve 

Tatbikatı [Uygulaması]; 
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C. II: Batı Cephesi; henüz tamamlanmamıştır; 

C. 111: Yazan: Hüsameddin Tügaç: Doğu Cephesi; 

C. IV: Yazan: Ahmed Hulki Saral: Güney Cephesi; 

C. V: Yazanlar: Saim Besbelli ve İhsan Göymen: Deniz 

Cephesi ve Hava Harekâtı; 

C, VI: Yazan: Rahmi Apak: İç Ayaklanmalar. 

Dışişleri Bakanlığı dosyalannm bu konuyla ilgili eş de

ğerde yaym yoktur. Gerçi Faik Reşit Unat, Tevfik Bıyıklıoğ

lu, M. Tayyip Gökbilgin ve Yusuf Hikmet Bayur, örneğin 

"Meclis-i Vükelâ Mazbataları [Bakanlar Kurulu Tutanakları]" 

gibi Babıâli belgeliğinin önamli belgelerim yayırnlarnışlarsa 

da, Babıâli'nin "Hâriciye Nezâreti"nin [Dışişleri Bakanlığı] 

Yüksek Komiserlerle alıp verdikleri notalar (olabilirse Fran

sızca özgün metinleriyle) henüz tam olarak elimizde değildir. 

Oysa Karadeniz Ordu Başkomutanlığı'mn Harbiye Nezâre

ti'ne yazdığı önemli yazılarla bunlara verilen yanıtlar Türki

ye Cumhuriyeti Genel Kurmayı aracılığıyla bugün tanınmış 

bulunmaktadır. Foreign Office dosyalarındaki boşluklar, özel

likle Mustafa Kemal' in 3 0 Nisan 1919 'da atanmasıyla Şeyhü

lislam Dürrîzâde Abdullah'm fetvasıyla ilgili eksikler, ancak 

bu yayımın yapılmasından soma kapanabilecektir. Belki Dı

şişleri Bakanlığı belgeliğinde bulunan Heyet-i Vekile oturum

ları yazışmaiarıyla, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün belge

liğinde kısmen bulunan, belki de aym zamanda koşuluna uyu

larak ancak 1988'de açılabilecek olan Atatürk'ün Ziraat Ban

kası'ndakı belgeleri içinde bulunan daha önceki Heyet-i Tem-

siliye'yle ilgili dosyalar da büyük önem taşımaktadır. Varlı

ğı 14 Mart 1955'te saptanan (1) Atatürk'ün özel mektupları 

(1) G. Jaschke "Die Tûrkei in den Jahren 1952-1961" (1965), 46. 
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da bunun içindedir. Atatürk'ün önemli kararlarının doğuşları 
konusunda aydınlatıcı ilginç bilgilerin bulunması gereken T. 
B. M. M. gizli tutanaklarının bulunmayışı da, tarih inceleme
lerinin en önemli eksikleri arasındadır (2). 

Foreign Office'in incelemeler için serbest bıraktığı dos
yalar Millî Mücadele olaylarının epey bölümünü aydınlat-
maktaysa da daha birçoğu ve özellikle hakkında ilk olarak Yu
suf Hikmet Bayur'un "Yeni Türkiye Devleti'nin Haricî Siya
seti" (1934) adlı kitabında haber verdiği ve yine Narkomin-
del'in birçok dosyasında ayrıca bilgi verdiği T. B. M. M.'nin 
Doğu politikası da, henüz karanlıklar içinde bulunmaktadır 
(3). Bu bağlamda, Türkiye'yle ilgili, pek çok eksikler vardır; 
çünkü, Kâzım Karabekir'le Ali Fuat Cebesoy, başlıca kendi
leriyle ilgili anılarını anlatmakla yetinmişlerdir. Nasıl ilk bü
yük savaşta kuzey Fransa'da 1914 seferinin Marne Meydan 
Savaşı'na değin olan bölümü o savaşın önemi en büyük ev
resini oluşturuyorsa, yeni Türkiye'nin birçok ilginç sorunla
rı içeren tarihinde de, Kurtuluş Savaşı, bilimsel monografik 
araştırmalar alamnda en çekici konulardan birini oluşturmak
tadır (4). 

(2) Bk. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Be
raber, II (1968), 592 v.d. 

(3) G. Jaschke, "Neues zur russich-türkischen Freundschaft von 1919-
1939" ve "Zu den russich-türkischen Beziehungen 1920-1922", Die Welt des Is
lanış, N. S., vol VI203 ve VIII35. 

(4) Tevfik Bıyıkhoğlu'nun "Trakya'da Millî Mücâdele" I-H (1955-1956) 
buna örnektir. 

93 



1. Amiral Sir Arthur Calthorpe 'un Lord Balfour 'a özel 
me ktubu (10th, January, 1919) 

...A very respectable English gentleman had a long con
versation with the Sultan... He had always been pro-British. 
He placed his whole hopes now on the British... He was very 
emphatic in declaring that while he wished to be perfectly go
od friend with all the Allies, it was to England alone that he 
looked for any real assistance and eventual friendship. Was the
re no method by which he could get into touch with the High 
Commission? ...Was it the intention of His Majesty's Govern
ment to support him in his possession of the Caliphate or not?.. 
He attached the utmost importance to this matter. 

2. Mehmet Vahideddin 'in 15 Temmuz 1919 günlü deme
ci (The Morning Post, 26th, July, 1919): 

...My beloved father, Sultan Abdul Medjid, was a great 
friend of England, and was an ally of that country and Fran
ce. I have always admired England, and supported a pro-Bri
tish policy, and we hope that in their sentiments of equity and 
humanity the noble English nation and Government will help 
us to secure justice... 
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3. Mehmet Vahideddin 'in Associated Press muhabirine 

demeci (The Times, 17th, December, 1919): 

The peace of the East can only be maintained if Turkey 

is left independent... It is my desire and wish to secure the ci

vilizing help of the Great Powers. I believe sincerely in the new 

Turkey, in her regeneration, and in her social progress, if we 

are able to secure general education for our people, and also 

modern means ofprosperity... Turkey reconstructed will be the 

focus of peace and progress in the East... One big field open 

to us is the emancipation of Turkish women. I believe it is thro

ugh our religion that we can best accomplish this by giving 

them the status of their American sisters... 

4. Tevfik Paşa 'nın Lord Curzon 'a demeci (Sir Horace 

Rumbold'a 2 ve 15 Mart 1921 günlü talimat): 

His Imperial Majesty was deeply convinced that the on

ly hope for his country and his throne lay in a revival of the 

old relations between Turkey and Great Britain, to which he 

was ready to agree in any manner that might be thought best... 

He was exceedingly anxious to fortify the closer co-operati

on with Great Britain by a separate alliance or agreement. 

5. Veliaht Abdiilmecit'in İngiliz Kiralı 'na mektubu (Calt-

horpe'un 25 Mayıs 1919 günlü raporu): 

Sa Majeste le Roi dAngleterre et Empereur des Indes 

Londres (Tuğra!) 

Je m'adresse â Votre Majeste, â PAuguste Souverain de 

la grande nation Anglais pom La prier de vouloir bien defend-

re 1'existence de la Turquie contre les entreprises ambitieuses 

de petits peuples qui viset â sa destruction. J'espere que mon 

appel trouvera un echo dans le coeur magnanime de Votre Ma

jeste et que Sa Haute intervention permettra au pays si cruel-
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lement eprouve d'entrer dans une ere de paix et de prosperi-

te, assurant â Votre Majeste ainsi qu'a Son Peuple leternelle 

reconnaisance de la nation Ottomane. 

Le Prince Heritier Ottoman 

Abdul Medjid 

6. Yüksek Komiser Amiral Sir Arthur Calthorpe 'a veri

len 9 Kasım 1918 günlü yönerge: 

1 - You will be the official channel of communications bet

ween His Maj esty's Government and the Ottoman Government 

in regard to the execution of the armistice and the protection 

of the British interest in Turkey... 

. 2- ...Contre-admiral Sir Richard Webb as Asistant High 

Commissioner, Mr. T. B. Hohler as Chief Political Officer, Mr. 

A. Ryan as Second Political Officer.. 

4- ...All questions pending between the Allied Govern

ments and Turkey must be left to the decision of the Peace 

Congress. 

5- You should, however, furnish full reports as to the ge

neral tendencies of Turkish opinion, as to the economic and 

political situation in the interior and as to the dispositions and 

movements of leading Turkish personalities and politicians. 

6- You should keep in close contact with yom French, Ita

lian and United States colleagues and endeavour to co-opera

te with them. 

7. Lord Balfour'un Calthorpe 'a 9 Kasım 1918 günlü özel 

mektubu: 

3- You will certainly find that the Turks will make every 

effort to save their face in true oriental fashion and to create 

an impression throughout the Moslem world that the present 

armistice is not the consequence of defeats in the field, but of 
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their own willingnesse to come to terms with us. They are al
ready preteding them that the armistice terms have been es
pecially favourable in their case... You must also be prepared 
to find that the Turkish Ministers ...will endeavour... to repre
sent themselves as having always been sincerely pro-English, 
they wil spare no efforts to enlist yom sympathies and those 
of other Allied officers and officials on their behalf, and they 
may even have recourse to manouvres calculated to create ill-
feeling or difficulties between us and the other Allies in re
gard to Turkey. I feel you will be able to counter all such en
deavours by a firm refusal to be drawn into discussion, and by 
consistently adopting the attitude that... you are not empowe
red to commit His Majesty's Government in any way in regard 
to the eventaul peace adjustment. 

4- Yom social relations with the Sultan and other Tur
kish dignitaries should be o a strictly official character, and 
any friendly overtures on their part should be met with poli
te reserve. 

7- ...The present Turkish Government is merely a facade 
behind which hides the Committee Union and Progress. Dja-
vid and Jemal (?) are no Less pernicious than Talaat and Enver. 

8- (bak: Belleten, Cilt: XXX, sa.: 118). 
9- One of the main questions is the economic condition. 

As regards matters of finance Sir Adam Block is now proce
eding to Constantinople as representative of the British bond
holders. His experience will be of great value to you... 

10- (Mr. Hohler) You can repose full confidence in his 
knowledge and judgment. As regards the protection of British 
interests in Constantinople and Smyrna, you may rely entirely 
upon the advice of Mr. Ryan. 
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13 - ...The above indications will convey to you a gene
ral impression of the manner in which His Majesty's Govern
ment regard your mission. 

8. Amiral Calthorpe'un 6Haziran 1919 günlü raporu: 
In accordance with the instructions, both written and ver

bal, which the members of this High Commission have rece
ived, it has been our consistent attitude to show no kind of fa
vour whatsoever to any Turk, and to hold out no hope to them, 
but that the treatment to be meted out to the Ottoman Empire 
as the result of the war is likely to be of great severity. 

9. Mareşal Sir Henry Wilson 'un General Sir George Mil-
ne'e 19 Kasım 1918 günlü yönergesi: 

... We regard their (i.e. of the Turks) procrastination in Ci-
licia and Medina, and their machinations in Azerbaijan, as part 
and parcel of delibarete attempt to evade the consequences of 
their defeat by clumsy efforts to deceive us.. His Majesty's Go
vernment. .. will have no hesitation in resuming hostilities sho
uld this become necessary... The armistice was granted to the 
Turks by victors on the minimun terms for which we consen
ted to withhold our attacts. 

10. Amiral Calthorpe'un 3 Nisan 1919 günlü raporu: 

... The Turks cannot fail to remain as a factor, and a very 
important one, which has to be reckoned with... Whilst seeking 
to be just to the Christians, it is most necessary not to be un
just to the Moslems, and, further, to do this would be most un
wise... The Turks certainly are not a negligible quantity,... And 
if the principle of self-determination is too entirely set aside 
in their case, there can be no lasting peace in the Near East... 

11. General Sir George Milne'in, War Office'e 6 Şubat 
1919 günlü raporu: 
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....For the moment the Administrative Council (at Kars), 

representing nothing but Moslems, is getting on fairly well 

with the (Britis) Military Government, but they refuse to per

mit the several thousands of Armenian refugees., to rerun. 

The nationalist Moslem attitude must be either changed or 

overcome. In any case we must be prepared... to allow the Ar

menians to return..., and afford them protection will certainly 

be not possible without a show of force. 

12. Lord Granville'in 17 Kasım 1918 raporu: 

...Dodecanesus, Cyprus, Thrace, the Western coast of A-

sia Minor,... many also request Constantinople and the Nort

hern coast of Asia Minor...; looking at he question from the 

point of view of the real interests of the populations, it may be 

doubted whether the Greeks, who have not shown extraordi

nary ability hitherto in governing their present territories, are 

capable of undertakin the wise and beneficent government of 

all these extra millions... I am told that at least the rich merc

hant-class Greeks of Symrna have no desire whatever to ta

ken over by their mother country... 

13. Sir Wyndham Deedes, Ian Smith ve Philip P. Gra

ves 'ten oluşan bilirkişi kurulunun Amiral Calthorpe 'a verdi

ği (Nisan 1919) raporu: 

... If you want a new war that (i. e. a Greek occupation of 

Smyrna) is the way to get it. (Graves, Briton and Turk, Lon

don 1941, p. 197). 

14. Amiral Caltporpe 'un 14 Mayıs 1919 günlü ikinci no

tası: 

14th May, 1919 Yom Ewcellency, 

1 -1 have to inform you that it has been decided by the 

Governments of the Allies that under clause 7 of the Armis-
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tice with Turkey Smyrna shall be occupied by Greek Military 
forces. 

2 - The above decision has been communicated to the Ot
toman Government. (?) 

3 - The transports conveying these forces are expected to 
arrive at Symrna at 8 a.m., local time, tomorrow, 15th May, 
and disembarkation will commence at once. Greek Naval de
tachments will be landed at 7 a.m. to occupy the wharves and 
their approaches in preparation for the disembarkation. 

4 - 1 request that in order to avoid the possibility of any 
unfortunate incidents the Turkish troops may remain in their 
barracks tomorrow morning until the Greek Military authori
ties have communicated their wishes regarding them. The Tur
kish troops posted at the Douane and in the vicinity of Poun-
ta shall be withdrawn before 7 a.m. and collected in the cent
ral barracks. 

5 - As Y. Excellency is no doubt well aware, an event of 
this nature may possibly create excitement or unrest in Smyr
na and the surrounding district. I, therefore, most earnestly 
impress upon you the absolute necessity of using all means at 
your command to maintain the calm. The telegraph office will 
be occupied early tomorrow morning by a British Naval de
tachment in order that no one may be able to send news of an 
alarmist nature into the interior. This will not prevent official 
Turkish telegrams being sent if handed to the Censor. 

6 - 1 trust that the presence of the powerful Allied Fleet 
which is now lying in the harbour may exercise a restraining 
influence. 

15. Bilinmiyen bir emekli genç subayın, 14 Mayıs 1919 
günlü demeci (İzmir Konağı önünde Mr. Morgan ve Mr. Ian 
Smith'e karşı): 

100 



I want you to know that we are a big nation and that we 

are not dead. We may appear to be sleeping but shall awake. 

England is a big Moslem power and, being a Great Power, co

uld have prevented Smyrna from going to Greece. I want you 

to let it be known that we had hoped at least to be under a Gre

at Power and we cannot stand for the present disposal of our 

country. We are not dead. There will be trouble. We may die 

and others may die too. 

16. Mehmet Vahdettin'in 15 Temmuz ve 18 Eylül 1919 

günlü demeçleri 

(The Morning Post, 26 th. July, Le Journal des Debats, 

22 Septembre): 

a - It is becoming difficult to keep my people quiet befo

re the humiliations and atrocities of which they are the vic

tims. Our men there will struggle to try to save their honour, 

their lives, and their home... I am the Father of my people, and... 

I must try to save them. 

b - ...Je revendique la liberte aussi pour mon peuple 

dont je suis... devant Dieu le depositaire responsable de ses 

destinees... Le nom de Smyrne retentit dans nos lointaines 

provinces et s'inscrit au plus profond de notre coeur comme 

une injure et une menace que mon peuple ni moi ne peuvent 

accepter. 

17. Lloyd George'un, 16 Ağustos 1921 günlü söylevi: 

... Who would have suggested that we should have sent 

an army to the mountains area af Asia Minor., to force Turkey 

to come to terms? Impossible! There was only one other al

ternative: to leave both of them to fight it out... War has one 

merit, in that it does in the end teach a respect for facts. 

18. Lloyd George'un, 4 Ağustos 1922 günlü söylevi: 
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.. .The Greeks showed a military superiority in every pitc
hed battle... 

19. Amiral Calthorpe'un Osmanlı Hâriciye Nâzırı'na, 
21 Nisan 1919 günlü mektubu: 

Your Highness, 
1 have the honour to inform Your Highness that the mili

tary situation in the districts of Erzeroum, Erzinjan, Baiburt 
and Sivas is very unsatisfying. 

2 - When the retreating IXth Turkish Army fell back ac
ross the old frontier, part of it settled down into the villages a-
long the rodas between the frontier and Erzeroum and Erzin
jan, the rest remained along the coast road between the fron
tier and Samsoun. During the spring there have been repeated 
reports of the political activity along the frontier of General 
Chefki Pasha who commanded this Army, in consequence of 
which instruction was given by the General Officer C.-in-C., 
British Salonica Force, to the Ottoman Minister of War for his 
removal. 

3-1 am now informed from several sources that Shuras 
have been set up throughout the districts of Erzeroum, Erzin
jan, Baiburt and Sivas and that these Shuras are levying tro
ops, nominally distinct from the Turkish Army, but practically 
undermilitary control. This evasion of the instructions issued 
by the General Officer C.-in-C. is highly undesirable, and if 
it is not stopped at once, may create a serious situation. 

4 - 1 beg to bring this grave state of affairs to the notice 
of Yom Highness, and to request that orders may be issued im
mediately to the competent Authorities forbidding the lev
ying o troops the Shuras in question. 

5-1 desire to be informed at the earliest possible moment 
of the steps taken to deal with the situation. 
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20. Hâriciye Nezâreti 'nin 25 Mayıs günlü yanıtı: 
....En reponse â la note verbale (du 27 (?) avril): 
1 -Les İ le, 12e,9e,et3edivisionsottomanesduCauca-

se, appartenant au front russe, avaient, apres l'evacuation de 
la Caucasie et de 1' Azerbaydjan, pris position respectivement: 
la İ l e division dans le secteur de Van et de Bayezid, la 12e 
enmtre la frontiere et Khorassany, la 9e dans le sectevrr d'Er-
zeroum et Hassan-Kale, et la 3e entre Tortoum et la frontiere. 
La 15e division, revenant de Batoum, est dans le secteur Sam-
soun-Amassia. La 5e division du Caucase a 4 bataillons ent
re la frontiere et Trebizonde, le reste se trouve en route entre 
Trebizonde et Samsoun et se diriğe vers le sud de Sivas. Le 
Quartier General du General Milne est informe de toutes ces 
positions et de tous ces mouvements. 

2 - La LXe armee a ete dissoute. Le Commandant de cet
te armee, Yacoub Chevki Pacha, souffrant, est arrive le 26 av
ril â Constantinople. II est en traitement â l'höpital de Haidar 
Pacha, ce dont le Q.-G. Du General Milne a connaissance. 

3-11 avait ete, ces derniers temps, precede â l'appel des 
insoumis, exemptes et de ceux don l'appel avait ete remis des 
classes 310 â 313. Sur la demande des Autorites Britanniqu-
es, l'appel de ces derniers a casse, en vertu de l'ordre trans-
mis le 16 avril 1335. Les renseignements necessaires ont ete 
fournis lâ-dessus au General Deedes, le 28 avril, par les soins 
du Quartier-Maitre-General de l'Etat-Major ainci que le Chef 
du Departement de 1'Armee au Ministere de la Guerre. 

4 - J'affirme que la nouvelle, selon laquelle certains con-
seils procederainet â l'appel des recrues pour des formations 
en dehors de 1'armee ottomane, mais sous le contröle et la sur
veillance de l'armee, est absolument fausse. En dehors des-
formations dont le Q.-G. du General Milne connaît le nomb-
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re et la position, il n'existe aucune formation militaire, pas plus 
qu'il n'est precede a quelque appel. Les demandes formule-
es par le Q.-G. du General Milne au sujet de 1'application de 
l'armistice sont toutes executes. Seulement, la lenteur que 
Ton rencontre dans 1'application de ces clauses est due au man
que des moyens de transport et de correspondance, et la me-
illeure volonte ne peut rien la contre. Les fusils, dont le nomb-
re depassa un chiffre determine, sont demontes, les culasses 
des canons enleyees, et les mitrailleuses qui se trouvaient dans 
le meme cas sont transportees â Constantinople. Les officiers 
britanniques de controle savent ces particularites. Nous avons 
appris l'existence â Kars d'un 'Conseil Musulman', mais il 
convient de specifier que nous n'avons avec lui aucune rela
tion, ni morale, ni materielle. Ce Conseil a ete dissout par les 
Autorites britanniques, mais s'est reconstitue depuis et un aut
re 1'a remplace avec leur consentement. 

5 - Dans la province de Van, ni dans celle d'Erzeroum, il 
n'est pas commis un seul acte de brigandage jusqua'a ce jo
ur. A part quelques cas de rapine, rien ne s'est egalement pro-
duit dans les provinces de Trebizonde et de Sivas. Seulement 
un grand nombre de bandes grecques se livrent â Samsoun â 
des vols. Mais dans les provinces orientales, il ne s'est pas pas
se le moindre incident politique ni d'acte de brigandage de na
ture politique. 

6 - Quoiqu'il soit certain que, meme a l'etat embryonna-
ire, aucune organisation de ce geme n'existe, le Gouvernement 
Imperial, pour prevenir tout attentat â 1' ordre, a nomme le Ge
neral de brigade Moustapha Kemal Pacha, ancien Comman
dant d'armee du groupe d'armees Yildirim, inspecteur-gene-
ral des troupes ottomanes se trouvant dans ces regions. 
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7 - J'ajoute aux renseignements qui precedent mes prop-

res considerations que voici: Toutes ces accusations ettous ces 

bruits sont l'oeuvre des Armeniens, qui craignent d'etre de-

çus des decisions du Congres de la Paix et tâchent, par des int

rigues, de fomenter des troubles pour parvetıir â leurs fins, Les 

plaintes fnfondees font partie d'un plan preconçu. Maintenant 

que la fonte des neiges commence dans les provinces orien-

tales, la saison est favorable aux mouvements des bandes ar-

meniennes. Pour avoir les coudees tranches, il est necessaire 

que les bandes armeniennes ne puissent etre poursuivies. L'af-

faiblissement et 1'eloignement des garnisons des provinces de 

Trebizonde, Van, Erzeroum et Sivas rentrent dans leur plan, 

lis esperent atteindre lem but en fasiant croire que la presen

ce de nos troupes dans les provinces orientates pourrait etre 

dangereuse pour le Caucase, et ainsi amener L'evacuation de 

ces contrees. 

21. General Milne 'in Mustafa Kemal üzerine ilk kuşkusu: 

General Headquarters, Constantinople, 19th May, 1919 

Your Excellency, 

I have the honour to inform you that it is not understood 

why an Inspector General, 9th Army Troops, and Chief Ge

neral Staff 9th Army with a large staff should be proceeding 

to Sivas, as it is understood that the 9th army as a formation 

has been abondaned. 

Will you be kind enough to explain what duties these of

ficers are to perform and what is the nature of the organisati

on it is proposed to set up. 

Duncan, Maj. General 

for General, Commanding-in-Chief, Army of the 

Black Sea 
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22. General Milne 'in, M. Kemal 'in İstanbul 'a dönmesiy

le ilgili mektubu: 

General Headquarters, Constantinople, 6th June, 1919 

Your Excellency, 

I have the honour to inform you that I consider the pre

sence of General KEMAL Pasha and his Staff in the provin

ces to be undesirable. 

It is unsettling to public opinion at this juncture that a dis

tinguished General and Staff should be travelling about in the 

country, and I see no necessity for their laborurs from a mili

tary point of view. 

I request that you will order the immediate return to Cons

tantinople of General KEMAL Pasha and his Staff. 

G. F. Milne, General, 

Commanding-in-Chief, Army of the Black Sea 

23. Amiral Calthorpe'un, M. Kemal'in dönmesiyle ilgili 

ilk notası: 

British High Commission, 8th June, 1919 

To His Excellency, the Minister for Foreign Affairs 

1 have the honour to inform Your Excellency that news 

of a disquieting nature has reached me from the Sanjak of Sam-

soun, where, it would appear certain ill-disposed persons are 

attempting to stir up trouble and cause disturbance. 

2 - Moustapha Kemal Pasha is stated to be playing a le

ading part in this movement. 

3 - Instructions have, therefore, been issued to the Tur

kish Minister of War by the General Officer Commanding-in-

Chief, Army of the Black Sea, to relief Moustapha Kemal of 

his post. 
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4-1 desire to call Your Excellency's attention to the very 
grave consequences which would arise from any disturbances 
in the interior, particulary if they partook of an inter-racial and 
-religious character. 

5-1 request therefore, that instructions be issued imme
diately to all civil officials concerned to the effect that will be 
held personally responsible should any trouble ensue in the 
districts under their charge. 

6 -1 further desire that I be kept closely informed of the 
situation obtaining in the Province of Sivas. 

I have the honour to be Your Excellency's obedient Ser
vant, 

A. Calthorpe, High Commissioner 

24. Amiral Calthorpe 'un 17 Haziran günlü ikinci notası: 
...3. This scheme (i. e. division of Anatolia into ro zones... 

... under a general... ensuring the maintenance of order) do
es not meet with my approval. The mission of General Mous
tapha Kemal to the Sivas region has already led to deplorab
le results. 4.1 have the honour to request, therefore, that the 
Ottoman Government shall at once issue categorical orders... 
for the immediate recall to Constantinople of General M. Ke
mal together with the whole of the retinue of officers by which 
he is accompanied. 

25. General Milne 'in, Amiral Calthorpe 'a 30 Haziran 
günlü mektubu (Harbiye Nâzın 'na verilen mektubun kopyası): 

Your Excellency, 
I have the honour to inform you that, from reports I have 

received, there appears to be a serious movement in the dist
ricts of Sivas and Konia with a view to the formation of ar
med bands, and to actions agjgr^tthe interests of the Allies. 
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2 - This movement appears to be directed by agents of the 
C.U.P., and aims at action independent of the Ottoman Govern
ment. So far the movement appears to be confined to propa
ganda. 

3 - The principal instigators of the movement are Gene
ral M. Kemal Pasha at Sivas, and General Djemal Pasha at Ko-
nia. Both these officers were appointed Inspectors of Army 
Groups. 

4 - On the 6th June I requested the Ottoman Minister of 
War to remove General M. Kemal from his appointment. The 
order was despatched by the Ottoman Minister of War on the 
8th June, but so far this officer has not complied with the or
der. Owing to the importance of checking this movement be
fore it develops further, I should like you to approach the Ot
toman Government with a view to the above-mentioned offi
cers being recalled fortwith to Constantinople... 

26. Amiral Calthorpe 'un, 2 Temmuz günlü üçüncü notası 
(Bu notanın metni, Hâriciye Nâzrn'mn yanutuyla "Do

cuments on British Foreign Policy, 1919- 1939, First Series, 
Vol. IV No. 460" adlı kitabta yayımlanmıştır.): 

27. Lord Curzon 'un İkinci Paris Konferansı 'nda 25 Ocak 
1921 günlü demeci: 

... The Turkish Government at Constantinople is feeble 
in the extreme,... bankrupt in purse and reputation. M. Kemal 
is the real ruler... (But) the proposals of the Turkish Nationa
lists are quite unacceptable. ... Steps might be taken to bring 
(them) into line by compromise... (He envisaged a conferen
ce attended by Turks from Constantinople and from Angora... 
to reach a settlement as speedly as possible.) The situation is 
going from bad to worse. 

108 



28. Mehmet Vahdettin 'in, Sir Horace Rumbold'a 21 Mart 
1921 günlü demeci: 

... The Angora leaders are men without any real stake in 
this country, with wichy they have no connection of blood or 
anything else. M. Kemal is a Macedonian revolutionary of unk
nown origin. His blood might be anything Bulgarian, Greek 
or Serbian, f.i. He lookes rather like a Serb... There is not a re
al Turk among them. ... The real Turks are loyal to the core, 
but... intimidated or hoodwinked by fantastic misrepresenta
tions like the story of my own captivity. These brigands are 
the men who think my submission. ... Moslem Turks can ha
ve nothing to do with Bolshevism, for it is incompatible with 
their religion, but if it would be imposed on them by force, 
what then?... I was asked to make my submission to a hand
ful o rebels. I am prepared to make any personal sacrifice, but 
I cannot sacrifice my honour, imperil my heritage, or comp
romise the interests of my throne by a submission so shame
ful. I indeed desire unity, but it can only be on the basis of sub
mission of the rebels to the lawful authority, and yet I find my
self completely impotent to assert that authority. 

29. Mehmet Vahdettin 'in, Sir Horace Rumbold 'a 6 Nisan 

1922 günlü demeci: 
... The revolutionary military organisation at Angora is 

merley a reincarnation of the old C.U.P. It has disguised itself 
under the mask of Nationalism which enabled it to hoodwink 
the people by exploiting the feeling produced by the Greek in
vasion. Ninety percent of the people are at heart opposed to 
the Angora gang, but they are kept under by the repressive met
hods of men who stuck at nothing and have got everything in-
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to their own hand. Tme ambition of these men is o transfer 

their authority to Constantinople.... 

(Sir Horace said that the Allies were confronted by a du

al system in Turkey. Their hope was that a peace settlement, 

which would include the evacuation of Asia Minor, would 

deprive Angora of its raison d'etre, and that the Allies would 

find themselves face to face with a single Turkish Government, 

which would naturally be that of His majesty...). 

30. Mehmed Vahdettin 'in, Sir Horace Rumbold'a 7 Ağus

tos 1922 günlü demeci: 

... The National leaders are not a Government, but a col

lection of rebels and revolutionaries. They are a reincarnati

on of the C.U.P., who, under various names, of which "Nati

onalists" is the last, have sought for selfish ends to dominate 

this country. They exploited the good faith and patriotism of 

an innocent people. In policy and conviction they are nothing 

else but Bolsheviks.... I mayself and my Government are re

ady to make peace and to make sacrifices in order to attain it. 

... The essential condition is that the peace should assure Tur

key of her independence and of her standing in the Moslem 

world.... There is now disunion at Angora. The Allies should 

take a strong line ... The strength of the Nationalists is exag

gerated. Such as it is, it rests on the fact that the Greeks rema

in in occupation of Turkish territories, and that the Central Go

vernment is deprived of the means of asserting its authority. 

Tha antidote would be that the Greeks should leave, but the 

evacuated territories sholud be handed over gradually to the 

lawful Government... The situation is one of growing gravity... 

It is extactly parallel to situation at the time of Mehmed Ali 
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Pasha's revolt. ... He was, however, less vulnerable than the 

Kemalists.... They are holding the people of Turkey in duress. 

... They represent me as an ally of the Greeks and a servant of 

Great Britain. Their vindictiveness is due to personal spite be

cause they have asked me to recognise, as Caliph, the legiti

macy of the G.N.A. I have steadfastly refused. My duty as Ca

liph is not to accept, but to reject any such proposal. Honour 

does not admit of any compromise between Myself and the 

rebel leaders. 

31. Mehmet Vahdettin 'in, Ocak 1919 'da özel bir görüş

mede demeci 

(Amiral Calthorpe'un Lord Balfour'a 10 Ocak günlü 

mektubu): 

... I am ready to cause the arrest and punishment of every 

single person (the British) might desire, and in accordance with 

then desire, only I fear that if I take action on a large scale it 

will provoke a revolution, and I myself will be overthrown and 

probably killed... 

32. Amiral Calthorpe 'a verilen 5 Şubat 1919 günlü yö

nerge: 

You should instruct the Turkish Government to take im

mediate steps to hand over to you or the nearest Allied Com

mander such Turkish officers of officials as you or the Com

mander concerned consider should be surrendered for the fol

lowing reasons: 1 - Failure to comply with the Armistice terms. 

2 - Impeding execution of the Armistice terms. 3 - Insolence to 

British Commanders and Officers. 4 - Ill-treatment of prisoners. 

5 - Outrages to the Armenians or other subject races both in Tur

key and Transcaucasia. 6 - Participation in looting, destruction 

111 



of property etc. 7 - Any other breaches of the laws and customs 

of war. Military Courts are being formed in Transcaucasia, Me

sopotamia and Syria for trial o those Turks who have commit

ted offences in occupied territory and in Transcaucasia. His 

Majesty's Government are unable to consent to tial and punish

ment by the Turkish Authorities of Turks accused as above in 

parts of the Ottoman Empire outside Allied occupation. You sho

uld, therefore, insist that such offenders be handed over to us to 

be sent to a detention camp at Malta, to be tried and punished 

in such manner as the Allies may subsequently decide upon. No 

decision has at present been taken as regards the procedure, but 

this question is to be discussed at Paris. 

33. Amiral Calthorpe'un 30Mayıs 1919günlü raporu: 

... it became necessary to revert immediately to the idea 

which has already received the approval of His Majesty's Go

vernment some three months ago of deporting these people 

and removing them to some spot whence they could not es

cape, but where they would be within the reach of ripe and 

deliberated justice. Chance favoured this necessity, as I fo

und myself able to appropriateH.M.S., 'Princess Ena' forthis 

purpose. In accord with the British Military Authorities, who 

were fully alive to the urgency of the matter, the prisoners we

re placed on board on the 28th May and the ship sailed that 

night. 

34. Agreement for the immediate release ofprisoners (16 

III 1921) bak: Ek. 

35. 23 Ekim 1921 günlü İstanbul tutsakların değiş-toku-

şu anlaşması: 

Je soussigne, Hamid Bey, agissant au nom du Gouverne-
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ment de la Grande Assemblee Nationale de Turquie siegeant 

â Angora, declare accepter l'echange des prisonniers britan

niques de toute race se trouvant en Anatolie contre les prison

niers ottomans de touta categorie detenus â Malte sur la base 

du "tout pour le tout", et conformement aux conditions pose-

es dans les memoires en date du ler, du 10 et du 21 octobre, 

dans la lettre en date du 4 octobre 1921 que m'a remis Son 

Excellence le Haut Commissaire de Sa Majeste Brittannique 

â Constantinople. 

Constantitople, le 23 October 1921. 

A. Hamid 

36. Hâriciye Vekili Yusuf Kemal'in, tutsakların değiş-to-

kuşuyla ilgili mektubu: 

Article 1. Om Commission for the Exchange of Prisoners 

will be at Ineboli on October 30th. 

Article 2.1 beg you to inform me of the names and ranks 

of the president and of the other members of the British Exc

hange Commission which will arrive on board the Battleship 

"Zemrez" ("Centaur" olacak). 

Article 3. Although your telegram contains no informa

tion regarding the vessel on wich our prisoners will be trans

ported, we understand that they will be landed at Ineboli. We 

are of opinion that some of our prisoners, the number and iden

tity of which will be stated by us, will be disembarked at Tra-

bizond against Rawlinson and his companions, and that the 

remainder of our prisoners will be taken to Ineboli. 

Article 4. The prisoners at Zonguldak will wait there. 

Article 5. Capt. Campbell and Maltass will be at Ineboli. 

Article 6. The competent authority has stated that there 
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is no information regarding the seven Indians whose names 

you communicated. At the time of the Bekir Sami Bey Ag

reement, the British asked for these persons, but after inves

tigation it was found that we had no prisoners of the names 

given. 

Article 7. One of the three dragomans mentioned is a cer

tain Poliakoff, a Russian subject and one of the officials of 

the Soviet Lagation at Angora. Naturally it is not possible to 

send him. 

Article 8. George Volla, a railway employe, is at Ak Se

rai and his family at Bordur. If he desires he can go to Adalia 

with his family or to Inebolie alone. Permission has been gi

ven to two Indian Moslems at Bordur and to one Indian Mos

lem At Adalia to go, in accordance with their desire, to then 

country via Adalia. 

Article 9. Investigations have proved that there are no In

dians, refugee or not, who are being kept by us against their 

will. You can speak in this sense. In this connection, we awa

re of the actual state of our country. If, after this exchange, any 

British subjents should be discovered in any place, they will 

be given every facility for departure. There can be no reason 

for suspecting our good faith in this matter. 

Angora, 20th October, 1337 (1921) 

Youssouf Kemal 

37. Dr. NihatReşad 'in, 15 Ekim 1922 günlü demeci (The 

Times, 16th October): 

I Should have preferred to say nothing... being a 

guest in this country...; my impression: spirit of the Midd

le Ages..., (but) the spirit wihich animates the Turks of to-day 
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is by no means medieval, it is intensively modern... It is to be 

regretted that so talented an influential a statesman as Mr. L-

loyd George should be misled as to the real signification of 

the deadly struggle of the Turkish people. ...During my stay 

here I have been very happy to see that a great section of pub

lic opinion and of the Press has had a sympathetic attitude to

wards Nationalist Turkey and its aspirations, which allowed 

of great hope of the inauguration of a new era of friendly re

lations between Turkey and Great Britain...(*) 

(*) 15 Mayıs 1919 olayına krş. Bekir Sıtkı Baykal, izmir'in Yunanlılar 
Tararından İşgali... (Belleten, Cilt. XXXIII, sa. 517-757). 
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