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ÖZET
KUL, Hazel. Milli Mücadele Dönemi Türk Basınında İstanbul Hükümetleri-Ankara
İlişkileri, Doktora Tezi, Ankara, 2019.

Basın üzerine yapılan çalışmalar, tarih araştırmaları içerisinde önemli bir yere
sahiptir. Zira gazeteler yayınlandığı dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
gelişmelerine ışık tutan önemli kaynaklardır. Kamuoyu oluşturma, kamuoyunu
yönlendirme ve toplumu bilgilendirme görevlerini üstlenen basın denince akla ilk gelen
yayın gazetelerdir. Ülkemizde basın diğer ülkelerde olduğu gibi sosyal, siyasal ve
ekonomik olaylar karşısında halk kitlesini aydınlatmak, kamuoyunu etkilemek yolunda
doğmamış, hükümetin yaptığı işleri halka duyurmak amacıyla özel buyruklu olarak
ortaya çıkmış, kamuoyunu etkileme niteliğini ise zamanla kazanmıştır.
30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi ile I. Dünya
Savaşı’ndan yenik olarak çıktığını kabul eden Osmanlı Devleti için yeni bir dönem
başlamış; mütareke hükümlerine dayanarak ve bazen de ihlâl edilerek yapılan haksız
işgaller, İstanbul’un İtilâf Devletlerince işgal edilmesi, Anadolu’yu parçalama
girişimleri karşısında Mustafa Kemal’in önderliğinde ulusal kurtuluş mücadelesi
başlamıştır.
1918-1922 arası silahlı mücadele döneminde ülkede merkezi İstanbul’da
bulunan Osmanlı Hükümeti ile merkezi Ankara olan Milli Mücadele hareketi şeklinde
iki güç odağı bulunmakta, dönemin basını da bu duruma paralel olarak İstanbul basını
ve Anadolu basını olarak iki merkezde gruplandırılmaktadır. İşte bu iki gruba ayrılan
basında çıkan haber ve yorumlar üzerinden İstanbul Hükümeti-Ankara ilişkilerinin
incelendiği bu çalışmanın giriş bölümünde Osmanlı Devleti’nde basının tarihçesi ve
Mütareke Dönemi Türk basını hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Konunun alt yapısını
oluşturacak mahiyette olan Birinci ve İkinci Bölümlerde Mondros Mütarekesi’nin
imzalanması ve sonrasında yaşanan gelişmeler basına yansıyan haber ve yorumlar
üzerinden ele alınmıştır. Damat Ferit Paşa’nın ard arda üç sadaret dönemi üzerine
oluşturulan Üçüncü Bölüm’de, Erzurum ve Sivas Kongreleri süreci, Ali Rıza Paşa’nın
sadaret dönemini kapsayan Dördüncü Bölüm’de ise Anadolu Harekâtı ile merkezi
hükümetin ilişkilerindeki yumuşama süreci dönemin basınında yer alan haberler
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üzerinden incelenmiştir. Beşinci Bölüm, İstanbul’un işgali üzerine iki güç arasındaki
ilişkilerin değişim seyrine odaklanırken Damat Ferit Paşa’nın ard arda iki sadaret
döneminin incelendiği Altıncı Bölüm, İstanbul Hükümeti ve Ankara Hükümeti’nin
karşılıklı mücadelesinin en sert şekilde basına yansıdığı bir dönem olmuş, Ankara
Hükümeti’nin inisyatifi ele alacağı süreç olan Yedinci ve son bölümde İstanbul
Hükümeti’nin Anadolu ile uzlaşma çabaları, Londra Konferansı ve Cephelerdeki
mücadeleler ile nihayetinde Mudanya Konferansı sürecindeki ikili ilişkiler dönemin
basını üzerinden ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: İstanbul Hükümeti, Ankara Hükümeti, Harekât-ı Milliye, Gazete,
Anadolu Basını, İstanbul Basını.
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ABSTRACT

KUL, Hazel. Istanbul Governments-Ankara Relations In The Turkish Press Of National
Struggle Period, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2019.

Academic studies on press have an important place in history research. Because
newspapers are important sources that shed light on the political, social, cultural and
economic developments of the period in which they were published. The press is a
instrument that used to create public opinion, direct public opinion and inform the
public. In this regard, newspapers come to the fore. In our country, the press was not
born to enlighten the public and to influence the public in the face of social, political
and economic events as in other countries. The press was come out to publicly
announce the work of the government. After a while the press has gained the character
that influence to the public opinion.
Armistice of Mudros, which was signed on October 30, 1918, started a new era
for The Ottoman Empire who accepted that it was defeated in World War I. The
national liberation struggle started under the leadership of Mustafa Kemal against the
unjustified occupations based on the provisions of the armistice and sometimes in
violation and the occupation of Istanbul by the Entente States. During the armed
struggle period between 1918 and 1922, there were two centers of power in the country,
namely the Ottoman Government in Istanbul and the National Struggle Movement in
central Ankara. As a result of this situation, the press of the period is grouped in two
centers as the Istanbul press and the Anatolian press.
In this study, the relations between the Istanbul Government and Ankara were
examined through press reports and comments that were divided into two groups. In the
introduction part of the study, information was given about the history of the press in
the Ottoman Empire and the Turkish press in the Armistice Period. In the First and
Second Chapters of the study, the signing of the Mudros Armistice and the
developments that emerged after the signing of the armistice were dealt with through
the news and comments in the newspapers. In the Third Chapter, Erzurum and Sivas
Congresses process and in the Fourth Chapter, the process of softening the relations of
Anatolia with the central government was examined. In the Fifth Chapter focuses on

vii

the course of change in the relations between the two forces upon the occupation of
Istanbul. The Sixth Chapter was a period in which the struggle of the Istanbul
Government and the Ankara Government was most strongly reflected in the press. The
Seventh and Final Chapter was the process by which the Ankara Government took the
initiative. In this chapter, the efforts of adjustment the Istanbul Government with
Anatolia, the London Conference and the struggles in the Fronts and the Conference of
Mudanya process were discussed in the press.

Keywords: Istanbul Governments, Ankara Government, National Movement,
Newspaper, Istanbul Press, Anatolian Press.
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ÖNSÖZ

Kapsam olarak Osmanlı topraklarını tamamen işgale ve taksime açık hale
getiren Mondros Mütarekesi ile 11 Ekim 1922 Mudanya Mukavelename-i Askerîsi’nin
imzalanması arasındaki süreçte sadarete gelmiş olan on bir hükümetin Ankara’da
BMM’nin açılana dek Heyet-i Temsiliye, meclisin açılması sonrasında ise Ankara
Hükümeti ile olan ilişkileri Kongreler Dönemini (30 Ekim 1918-23 Nisan 1920) de
içine alan Mütareke Dönemi Türk basınına yansıyan haber ve yorumlar üzerinden ele
alınmış, yine bu kapsamda başvuru ve araştırma eserleri ile çeşitli sempozyum ve
kongre bildirilerinden yararlanılmıştır.
Amacı, Milli Mücadele dönemi İstanbul Hükümetleri-Ankara ilişkilerinin
dönemin ulusal ve yerel basını üzerinden ortaya konulması olan bu çalışmada, İstanbul
Hükümetleri-Ankara ilişkileri İstanbul ve Anadolu basınına nasıl yansımıştır? İstanbul
Hükümetleri-Ankara ilişkilerinde basının rolü hangi boyuttadır? Hangi gazete veya
hangi yazarlar İstanbul Hükümeti veya Ankara’yı neden desteklemiştir? Milli
Mücadeleyi destekleyen veya aleyhinde faaliyette bulunan gazete ve yazarların
dönemsel olarak olaylara yaklaşımları ve tutumları nasıl değişmiştir?
Çalışma kapsamı sürecinde gelişen olayların halkın üzerindeki etkisi nasıl
olmuştur? Milli Mücadele’yi destekleyen ve aleyhinde faaliyette bulunan gazeteler
şeklinde yapılan genel tasnif alt başlıklara ayrılabilir mi? gibi soruların yanıtlarına
cevap aranmıştır. Çalışma, dönemin Türk basınını tümüyle ele alması ve İstanbulAnkara ilişkilerinin farklı görüşlerden irdelenmesi açısından bir ilk özelliği
taşımaktadır. Hazırlık aşaması, oldukça meşakkatli olan bu çalışma, Milli Mücadele
Dönemi Türk basını üzerine araştırma yapan akademisyenlere kaynaklık yapabilecek,
karşıt görüşlü ve aynı görüşü farklı amaçlarla savunan gazetelerin yorumlarını bir arada
veren toplu bir çalışma özelliği göstermektedir.
Bu süreçte T.C. AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi’ne maddi desteği;
danışmanım Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ’a tezimle her ayrıntısına kadar ilgilendiği, Prof.
Dr. Yasemin Doğaner ve Doç. Dr. Necdet Aysal’a her türlü bilimsel destek ve teşvikleri
için teşekkür eder, çalışmada benden tecrübelerini ve emeğini esirgemeyen, bilimsel
kişiliği ile örnek aldığım Prof. Dr. Mehmet Okur’a teşekkürü bir borç bilirim.
Hazel KUL
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GİRİŞ
I. Konun Tanımı, Önemi ve Konu İle İlgili Araştırmalar
Mondros ve Mudanya mütarekeleri arasındaki dönemde, diğer bir ifadeyle İstanbul’da
Saray–İtilâf Devletleri destekli hükümetlerin kurulmaya başlanması ve Türk Milli
Hareketi’nin ortaya çıkmasından Osmanlı Devleti’nin resmen sona erişine kadarki
süreçte cereyan eden siyasî gelişmeler ile bu siyasî gelişmelere etki eden olaylar,
dönemin İstanbul ve Anadolu basını üzerinden irdelenmektedir.
Çalışmamızın ana kaynağını 1918-1922 yılları arasında İstanbul ve Anadolu basınında
ulusal ve yerel anlamda faaliyet gösteren seçilmiş gazeteler oluşturmaktadır. Bu
gazeteler; Açıksöz, Akşam, Alemdâr, Âti, Anadolu’da Yenigün, Dersaadet, Hadisat,
Hâkimiyet-i Milliye, İdrak, İkdam, İleri, İstikbâl, İstiklâl, Memleket, Peyam, Sabah,
Serbesti, Takvîm-i Vekâyi, Tasvir-i Efkâr, Tevhid-i Efkâr, Türkçe İstanbul, Vahdet,
Vakit, Yenigün, Zaman, Anadolu’da Ortodoksluk Sadâsı, Gâye-i Milliye, İrâde-i Milliye
ve Albayrak’tır. Çalışma kapsamı sürecinde yayımlanmış olan bu gazetelerin
nüshalarına ulaşmak için Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, TBMM Kütüphanesi, Milli Kütüphane, Türk
İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi, Türk Tarih Kurumu Arşivi, Seyfettin Özege Koleksiyonu,
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Atıf Efendi Kütüphanesi, Cahit Öztelli
Koleksiyonu, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi,
İzmir Milli Kütüphanesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Kütüphanesi,
Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Faik Ahmet
Barutçu Kütüphanesi’nde taramalar yapılmıştır. İlgili arşivlerde yapılan taramalar
neticesinde çalışmanın ana kaynağını oluşturan gazetelerin mevcut nüshalarına
ulaşılmıştır. Bu gazetelerden bir kısmının tıpkıbasımı, çeşitli kurum ve kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlar; Çiğdem Aslan ve Mustafa Toker tarafından
yayına hazırlanarak Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nce basımı
gerçekleştirilmiş olan Anadolu’da Ortodoksluk Sadâsı ile Gaye-i Milliye, Oktay
Gökdemir tarafından yayına hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011
yılında basımı gerçekleştirilen Hukuk-u Beşer, Sivas Belediyesi tarafından yayımlanan
İrâde-i Milliye ile Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan Albayrak gazetesidir.
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Yine bu anlamda çalışmanın kaynakları arasında yer alan gazete ve dergilere dair
yapılan akademik çalışmalardan da faydalanılmıştır.
Çalışmanın temellendiği İstanbul Hükümetleri-Ankara ilişkileri üzerine ele alınmış en
tafsilatlı çalışma, Sina Akşin tarafından yapılan İstanbul Hükümetleri ve Milli
Mücadele, Mutlakıyete Dönüş (1918-1919), İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele,
Son Meşrutiyet (1919-1920) ile İç Savaş ve Sevr’de Ölüm adını taşıyan üç ciltlik eserdir.
Aynı alanla ilgili yapılan bir diğer çalışma ise Osman Akandere ve Hasan Ali Polat
tarafından kaleme alınan “Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadele Karşıtı
Politikaları” adlı çalışmadır. Sina Akşin’in çalışması, Türk ve İngiliz dokümanlarının
ağırlıklı olduğu bir çalışma iken Akandere-Polat tarafından ele alınan çalışma ise Türk
arşiv dokümanlarına dayanmaktadır. Temelde arşivlere dayalı olarak hazırlanmış olan
her iki çalışmada basının kullanımı yalnızca dönemin önde gelen gazetelerinden birkaçı
ile sınırlı kalmıştır.
Yine bu alanda öne çıkan bir diğer çalışma, İzzet Öztoprak tarafından kaleme alınan
Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele’dir. Ancak Mayıs 1919-Ocak 1922 arası
dönemin ele alındığı bu çalışmada, yazarın da ifade ettiği gibi Kurtuluş Savaşı
döneminde Türk basınında çıkan dış haberler ve bunlara yönelik yapılan yorumlar ele
alınmıştır.
İçerik bakımından çalışma konusu dâhilinde ele alınan diğer önde gelen çalışmalar
arasında Salahi R. Sonyel’in Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı I-II-II adlı üç
ciltlik eseri ile aynı yazarın Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş
Savaşı adlı çalışması, yine bu bağlamda Mahmut Goloğlu’nun Milli Mücadele Tarihi IIV, Selahattin Tansel’in Mondros’tan Mudanya’ya Kadar adlı dört ciltlik çalışması ve
Hülya Özkan tarafından kaleme alınan İstanbul Hükümetleri ve Mili Mücadele Karşıtı
Faaliyetleri ile kronoloji çalışması olarak Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı
Kronolojisi I-II, Zeki Sarıhan’ın Kurtuluş Savaşı Günlüğü adlı dört ciltlik çalışması ile
Utkan Kocatürk’ün Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938) adlı
eserler sıralanabilir.
Ayrıca Milli Mücadele sürecinde cereyan eden belli bir olay bağlamında İstanbulAnkara ilişkilerini konu alan çeşitli makalelerin de kaleme alındığını ifade etmek
mümkündür. Ancak bu eserler yerli ve yabancı arşivler, hatıralar, günlükler ve bazı
süreli yayınlara dayanmakta,
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ilişkilerinin basın üzerinden değerlendirilmesi noktasında literatürde ciddi bir boşluk
bulunduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan Mütareke Dönemi Basını üzerine yapılan akademik çalışmalara dair
literatür incelendiğinde söz konusu çalışmaların Milli Mücadele’yi destekleyen veya
aleyhinde propaganda yapan gazeteler şeklinde ayrı ayrı ele alındığı; bir kısmı İstanbul
basını, bir kısmı ise Anadolu basını üzerine şekillenen çalışmalarda ise dönem
gazetelerinin çoğunluğunun dikkate alınmadığı; lisansüstü çalışmalarda ise genel olarak
gazetelerin transkripsiyonuna odaklandığı görülmüştür. Zira bu iki husus, bir taraftan
araştırmamızın basın temeli üzerine şekillenme diğer yandan ise İstanbul ve Anadolu
Basını ile Milli Mücadele lehinde ve aleyhinde yazılar yayınlayan yerel ve ulusal
basının bir bütün halinde ele alınma gerekçesini oluşturmuştur. Böylece konu
kapsamına giren süreçte içerisinde iki hükümetin merkezi durumunda olacak olan bu iki
basının aynı olay hakkındaki farklı yorumları bir arada gözlemlenebilecek, zaman
zaman yayın politikalarındaki değişiklikler daha net bir şekilde izlenebilecektir. Ayrıca
“İstanbul Hükümetleri-Ankara ilişkileri ulusal ve yerel basına nasıl yansımıştır, iki
hükümet ilişkilerinde basının rolü hangi boyuttadır, hangi gazete ve yazarlar hangi
hükümeti destekler nitelikte yayın yapmıştır ve bunların dönemsel olarak kişi ve
olaylara yaklaşımlarında ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir, Milli Mücadele’yi
destekleyen veya aleyhinde faaliyette bulunan şeklinde literatüre geçmiş olan tasnif
doğru mudur, bu karşıtlığın asıl kaynağını oluşturan gerekçeler nelerdir” şeklindeki
sorular da bu çalışmanın cevap bulmayı amaç edindiği sorunsallar arasında yer
almaktadır.
Milli Mücadele yahut Mütareke Dönemi olarak da adlandırabileceğimiz dönemde Türk
Basını oldukça zengin ve bir o kadar da dağınıktır. Çalışma konusu kapsamına giren
dönemde Türkiye’nin bugünkü sınırları içerisinde kalan topraklarda çıkmış olan veya
belirli bir süre çıktıktan sonra kapanmış bulunan gazetelerin edebi ve mizahi olanları
dışında siyasi içerikli olanları saptanmıştır. Ancak bu aşamada, özellikle de çalışmanın
araştırma sürecinde karşılaştığımız en büyük sorun, bilhassa Anadolu’da yayımlanmış
olan Albayrak, İrâde-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye, Anadolu’da Yenigün, Açıksöz, Öğüt
ve İstikbâl gibi gazeteler haricindeki pek çok gazeteden bir kısmının nüshalarının
günümüze ulaşmamış olması, diğerlerinin ise çalışmaya katkı sağlayacak düzeyde
nüshasının bulunmayışı olmuştur. Öte yandan yine bu kapsamda yararlanılan

4

gazetelerin nüshalarının farklı kütüphanelerde dağınık halde bulunması, ülkenin köklü
bir kurumu olmasına karşın Milli Kütüphane’de bulunan nüshaların veri tabanına
aktarılmasındaki karışıklık, Hakkı Tarık Us gibi geniş bir süreli yayın kataloğuna sahip
arşivdeki nüshaların önemli bir kısmının çekim kalitesindeki problemler sebebi ile
gazetelerin bilhassa tarih ve numaralarının okunamayışı da önemli bir sorun teşkil
etmiştir. Esasında bu çalışma ile bir kez daha görüldüğü üzere temel problem, özellikle
Mütareke Dönemi’nin 100. yılını yaşamakta olduğumuz şu günlerde halen Türkiye’de
toplu halde bir basın arşivinin bulunmayışıdır.
Yapılan arşiv taramaları sonucunda ilk aşamada seksen beş gazetenin varolan nüshaları
üzerinden çalışmanın şekillenmesi düşünülmüş, ancak nihai olarak çalışmanın
kaynağını oluşturacak olan gazeteler varolan nüshalar incelendikten sonra netlik
kazanmıştır. Zira İstanbul basınında faaliyet gösteren gazetelerin pek çoğunun nüshası
günümüze ulaşmasına rağmen Anadolu basını içn aynı durum söz konusu değildi. Konu
sınırlandırılması noktasında ise gazeteler tasnif edildikçe sınırlandırmanın zaman
bakımından değil de kullanılacak kaynak bakımından yapılması uygun bulunmuştur.
Nitekim daha önce de belirtiliği üzere gerek gazete nüshalarının yetersiz oluşu, gerekse
mevcut bir kısım nüshalarda konu ile ilgili tatmin edici bir bilgi bulunmayışı, kaynak
bakımından konunun sınırlandırılması noktasında zorlayıcı bir etken olmuştur. Öte
yandan gazetelerin yayın politikalarındaki değişimi ve aslında Milli Hareket’e karşı olan
söylemlerin

kaynağını

anlayabilmek

için

konunun

Mondros

Mütarekesi’nin

imzalanması süreci ile başlatılması gerekli görülmüştür.
Çalışmanın yazım aşamasında ise “Hangi konuya ne kadar temas edilmeli?” şeklinde bir
soru ile karşı karşıya kalınmıştır. Zira konu, her ne kadar Ankara-İstanbul ilişkileri
şeklinde spesifik bir alan izlenimi yaratsa da ele aldığımız dönem içinde bu durum
değişecek, başlangıçta özel bir seyir gösteren bu ikili ilişkiler Erzurum ve özellikle de
Sivas Kongreleri ile Amasya Görüşmeleri sonrasında genel bir konuya, daha doğrusu
Mütareke Dönemi’nin kendisine dönüşecektir. Bu bakımdan ilgili çalışmayı Milli
Mücadele Dönemi’nin basın üzerinden incelenmesi şeklinde de tanımlayabiliriz. Ayrıca
çalışmanın hazırlık aşamasında, basın alanında önde gelen bir kısım kitaplar ve
kronolojilerde yer alan bilgilerin eskidiği, hatta hatalı olarak verildiği de gözlemlenmiş
ve yeni okumalar ışığında bu eksiklikler ve hatalar giderilmeye çalışılmıştır.
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II. Mütareke Dönemi Türk Basını (1918-1922)
Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; genel olarak yasama,
yürütme ve yargıdan sonra gelen “dördüncü güç” olarak ifade edilen gazete, dergi ve
bülten gibi çeşitli zamanlarda çıkan yayınların bütününe verilen ortak isimdir.1 Basın,
olay ve bilgileri habere dönüştürme, kitlelerin söylenti olarak öğrendikleri şeylerin
gerçekliğini belgeleştirme çabasıdır ki ancak bu şekilde dedikodunun, uydurmanın
yerine daha sağlıklı bilgi konulmuş olur. Bu tanımla, basının neden 15. yüzyılın
ortasında, matbaanın bulunuşundan önce ortaya çıkmamış olduğunu da açıklar
niteliktedir.2 Guttenberg’in matbaayı icat etmesi ile ortaya çıkan yayıncılık serüveni ile
başlayan, yapılanın daha geniş kitlelere duyurulması, geniş kitlelerin daha fazla şeyden
haberdar olma isteği ile birleşince 17. yüzyılın başında kamuoyunu bilinçlendirme,
bilgilendirme ve en nihayetinde de kamuoyu oluşturma misyonunu üstlenen ilk
gazetelerin diğer bir deyişle ilk basın uygulamalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.3
Matbaa ve basın, kullanılmaya başlandığı ilk 300 yıllık süreç içerisinde Avrupa
toplumunda birçok değişim ve dinamizmi ortaya çıkarmış ancak Osmanlı’da bu değişim
ve dinamizmin etkileri görülmemiştir.4 Osmanlı basınının batıda olduğu gibi tarihsel
süreçleri geçirmemesi ve toplumsal ihtiyaçlardan doğmamış olması, kısacası toplumsal
dinamiklerle değil siyasi dinamiklerle, devlet yönlendirmesi ve desteği ile doğması,
basının fonksiyonlarını azaltmış, basın bir ihtiyaçtan öte halka bilgi vermek amacı ile
kullanılmıştır.5

Nitekim

ilk

gazetecilerin

devlet

memuru

olması

ve

gazete

çalışanlarından bazılarının Şura-yı Devlet üyeliği, sadrazamlık ve elçilik gibi görevlere
dahi getirilmiş olmaları da yönetimin çıkarları dışında fikir üretim ve beyanını mümkün
kılmayan sebebi teşkil etmiştir ki bu durumda basın, bireyi devlet karşısında
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Enis Şahin, Sakarya Basın Tarihi 1919-2004, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Yayını, İstanbul, 2005,
s. 1.
Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, s. 7.
Barış Bulunmaz, “Türk Basın Tarihi İçerisinde Demokrat Parti Dönemi ve Sansür Uygulamaları”,
Öneri Dergisi, C. 10, S. 37, s. 203.
Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, s. 8.
Bünyamin Ayhan, Milli Mücadele’de Basın (Olağanüstü Durumlarda Propaganda), Tablet
Yayınları, Konya, 2007, s. 17; Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, “Tanzimat Dönemi Türk Gazeteciliği ve
Türk Basınının İlkeleri”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, s. 254.
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destekleyecek ve istemlerini yansıtacak mekanizmadan ziyade devleti güçlendirmeye
yönelik bir yapı arzetmiştir.6
Tanzimat Fermanı’nın ilânı ile Osmanlı basın hayatında bir canlanma olmuş ve ilgili
dönemde basınla ilgili ilk düzenlemeler yapılmış7, 1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi8
ile gazetelerin yayınları belli bir ölçüte bağlanmış9, 1867 tarihli Kararname-i Âlî
düzenlemeleri ile basın üzerinde başlayan yeni baskı10 dönemi11 ise 23 Aralık 1876’da
Kanun-i Esasi’nin ilânı ile kırılmış ve basının kanun dairesinde serbestliği hükmü
Anayasa’nın 12. maddesinde yer almıştır.12 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânı
ve Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe konulması üzerine basın alanında kısa süreli bir
özgürlük ortamı başlamış13 ancak gerek Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nın basın
üzerinde yarattığı baskı gerekse Şubat-Mart 1913’te Matbuat Nizamnamesi’nde yayın

6

7
8

9

10

11

12
13

Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, s. 15-16; Koloğlu, Osmanlı Dönemi Basının
İçeriği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 7; Ercan Haytoğlu,
Denizli Basın Tarihi (1909-2009), Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli, 2010, s. 4.
Şahin, a.g.e., s. 7.
1864 Matbuat Nizamnamesi, ön sansürü tümüyle kaldırarak Osmanlı basın rejimini uygar ülkelerin
düzeyine getirmek iddiasındaki bir girişimdir. Basın suçlarının yargılanması için Meclis-i Ahkâm-ı
Adliye adında özel bir mahkeme kurulmuş, hükümetin re’sen cezalandırma yetkisi kaldırılmıştır. Bu
yapısı ile nizamnamenin Türkçe basını daha ileri düzeye ulaştırdığı, yabancı basın sorumsuzluklarına
ise sınırlama getirdiği açıktır. Nitekim nizamnamenin 3. maddesi ile yabancıların yerliler gibi
muamele görecekleri belirtilmiş, böylece kapitülasyonların basın alanına yayılmasının önüne
geçilmeye çalışılmıştır. Koloğlu, Osmanlı Dönemi Basının İçeriği, s. 77.
Mustafa Yılmaz-Yasemin Doğaner, Cumhuriyet Döneminde Sansür (1923-1973), Siyasal Kitabevi
Yayınları, Ankara, 2007, s. 3; Nevin Ünal Özkorkut, “Basın Özgürlüğü ve Osmanlı Devleti’ndeki
Görünümü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 51, S. 3, Yıl: 202, s. 73.
Zira genel menfaatler icap ettikçe gazete ve dergilerin geçici veya tümden kapatılması için hükümete
doğrudan karar verebilme yetkisini veren nizamnamede, genel menfaatler tam olarak açıklanmadığı
için pek çok kez gazete ve dergilerin ne sebeple kapatıldığı hususu açığa kavuşturulamamıştır. Belkıs
Ulusoy Nalcıoğlu, Osmanlı’da Muhalif Basının Doğuşu 1828-1878, Yeditepe Yayınları, İstanbul,
2013, s. 166, 167.
Muhbir’deki sert yazılar ve Namık Kemal’in Tasvir-i Efkâr’daki yazıları Sadrazam Âli Paşa’yı
harekete geçirmiş, mevcut nizamname Paşa’nın basını cezalandırmasına olanak tanımadığından yeni
bir ek kararname hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu kararnameler ile birçok gazete geçici veya
sürekli olarak kapatılmış, yazarlar cezalandırılmış veya sürgüne gönderilmişlerdir. Örneğin, Muhbir
gazetesi, Girit meselesi üzerine yazdığı haberler ve Belgrat Kalesi’nin Sırbistan’a terk edilmesini
eleştiren yazısı üzerine geçici olarak kapatılmış, Namık Kemal “Şark Meselesi” isimli yazısı üzerine
yasaklı duruma düşmüş, mizah dergisi Diyojen on beş gün kapatılmış, İbret gazetesi bir ay
yasaklanmış, Basiret kapatılmış, Hayal gazetesi yasak edilmiştir. Şerif Demir, “İktidar-Basın
İlişkilerinin Osmanlı Devleti’nde Görünümü (1831-1918)”, The Journal of Academic Social Science
Studies, S. 33, Yıl: 2015, 372; M. Kazım Benek, “Osmanlı’da Basının Doğuşu ve II. Meşrutiyet’e
Kadarki Gelişimi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 6-7, 2016, s. 34.
Özkorkut, a.g.m., s. 77.
İzzet Öztoprak, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını (Mayıs 1919-Temmuz 1921), Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, Ankara, 1981, s. 25; Alemdâr, Korkmaz Alemdâr, İstanbul (1875-1964),
Türkiye’de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi Yayınları, No: 140, Ankara, 1980, s. 91.
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özgürlüğünü kısıtlamak yönünde yapılan değişiklikler sonucunda gazete ve dergi
sayısında önemli düşüşler yaşanmıştır.14
I. Dünya Savaşı’nın başlaması, basın-yayın faaliyetleri üzerinde daha da olumsuz etki
yaratmış, 25 Ağustos 1914’te kabul edilen askeri sansürün izni olmadan ordu
hareketleriyle ilgili bilgilerin yazılması geçici yasa ile yasaklanarak basın üzerindeki ilk
baskı kendisini göstermiştir. Sıkıyönetime bir de kâğıt sıkıntısının eklenmesi, savaş
döneminde ülkede yayınlanan gazete sayısının15 giderek azalmasına sebep olmuştur.16
11 Haziran 1918’e gelindiğinde I. Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti toprakları
üzerindeki düşman devletlerin isteklerine karşı basın yolu ile mücadele etmek amacı ile
sansürü kaldırılmış17; Mondros Mütarekesi’nin imzalanması, basında da yeni bir
dönemin başlangıcı olmuştur. Nitekim ilgili mütarekenin 7. maddesi uyarınca İtilâf
Devletleri tarafından 1 Kasım 1918’den itibaren pek çok önemli merkez işgal edilmeye
başlanmış; iç politikada iktidarın devrilmesi, yeni bir hükümetin kurulması ve Meclis-i
Mebûsan’ın feshedilmesi gibi değişiklikleri beraberinde getiren bu durum18 basına da
yansımış, İttihat ve Terakki Fırkası mensuplarının yönetimden düşmesi üzerine
hükümetin sözcülüğünü yapan pek çok gazete yayın hayatına nasıl devam edecekleri
hususunda belirsizlik yaşamıştır.19 Bu süreçte İstanbul basını tam anlamıyla birbirine
düşmüş, ülke sorunları bir yana bırakılarak kişisel hesaplaşmaların peşine düşülmüştür.
Bu ortamda İttihatçıların sesi kısılmış, buna karşılık muhaliflerin ve özellikle de
Hürriyet ve İtilâfçıların basın üzerinden saldırıları artmıştır.20 Bu arada mütarekeden
hemen sonra, 9 Şubat 1919’da Padişah VI. Mehmet Vahdettin ile Sadrazam Tevfik
Paşa’nın ve Bakanlar Kurulu’nun imzası ile “sıkıyönetim uygulanan yerlerde her türlü
kitap, dergi, kâğıtlar ile süreli ve süresiz yayınlar hakkında” kararname yayınlanmıştır.
Matbuat Kanunu’ndaki 1912, 1913 ve 1914 değişiklikleri padişahın, sadrazamın ve iki

14
15

16
17

18
19

20

Şahin, a.g.e., s. 9.
Savaşın ilk yılında 73 gazete ve dergi yayınlanırken ikinci yılında bu sayı 6’ya düşmüş, 1916’da 8’e
çıkan gazete ve dergi sayısı 1917’de 15’e yükselmiş ve 1918 yılı itibari ile bu sayı 71’e çıkmıştır.
Şahin, a.g.e., s. 9.
Haytoğlu, a.g.e., s. 10.
Hamza Çakır, Osmanlı’da Basın-İktidar İlişkileri (Azınlık Basını, Türkçe Basın, Dış Basın),
Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002, s. 118.
M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2005, s. 336.
İbrahim Halil Tanık, I. İnönü Zaferi’nden İzmir’in Kurtuluşuna Kadar Açıksöz Gazetesinde Batı
Cephesi Haberleri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Erzincan, 2012, s. 7.
Alper Ersaydı, Alemdâr Gazetesine Göre Mütareke Dönemi Başında İttihatçılar ve İttihatçılık,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s. 7.
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nazırın imzası ile yayınlanan Kanun-u Muvakkat”21, aynı zamanda basınla ilgili ilk
kanun hükmünde kararname olmuştur.22
Hükümetin çıkarmış olduğu bu kararnameye rağmen gazetelerde leyhte ve aleyte yazılar
yazılmaya devam etmiş, İzmir’in işgal edilmesi ise İstanbul basınındaki saflaşmayı daha
da arttırmıştır. Öyle ki bazı gazeteler olayı kınarken diğer taraf işgale karşı
konulmamasını öngören bildiriler yayınlamıştır. Mustafa Kemal’in Anadolu’da Milli
Mücadele’yi başlatmasından sonra basındaki ayrışma tam bir netlik kazanmış, bazı
gazete ve dergiler millici bir kimliğe bürünürken bazıları da tam olarak işbirlikçiişgalden yana bir tutum sergilemişlerdir.23
İstanbul’un, 16 Mart 1920’de işgal edilmesi ve Mebûsan Meclisi’nin feshedilmesi
üzerine Ankara’daki Temsil Heyeti, işgalden üç gün sonra 19 Mart 1920’de olağanüstü
yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara’da toplanmasına yönelik bir karar almış ve bu karar
neticesinde 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılmıştır.24 Dolayısıyla
1918-1922 arası dönemde merkezi İstanbul’da olan Osmanlı Hükümeti ile merkezi
Ankara’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti olmak üzere iki hükümet
varlığını sürdürmekte, Türk basını da bu duruma paralel olarak İstanbul Basını ve
Anadolu Basını olmak üzere iki ana merkezde gruplanmış bulunmakta idi.25 İstanbul
basını kendi içinde de Mustafa Kemal’e ve Millî Mücadele’ye destek olanlar ve
olmayanlar şeklinde ikiye ayrılmış durumda idi.26 Böylesi bir ortamda İtilâf
21

22
23

24

25
26

Kararnamenin 1. Maddesi, Matbuat Kanunu’nun ilgili maddelerini askıya alarak her türlü yayının ve
basılı kâğıdın askeri yönetim ya da mülki sansür kurulunun özel yazılı izni olmadan yayınlanmasını
kesinlikle yasaklıyordu. 2. Madde, bu yasağa aykırı olarak yayınlanan her şeyin hemen zabıtaca
toplatılıp zorla alınmasını, gazete ve dergi sorumlu müdürüyle basımcıların aynı suçu işlemiş
sayılarak 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 25 Lira’dan 100 Lira’ya kadar para cezasına çarptırılmasını
öngörüyordu. 3. Madde’ye göre önceden sansürden geçirtme kuralına aykırı hareket edenlerle
sansürün çıkardığı yazıları ekleyerek yayınlayanların yayının önem derecesine ve niteliğine göre
gazete ve dergileri uygun bir süre için geçici olarak kapatacak, ya da bunlar önce uyarılacak,
tekrarlanması durumunda güvence parasına el konulmakla birlikte gazete ve dergi için çıkarma yasağı
uygulanacaktı. 4. Madde, askeri yönetimce yayınlanması ve dağıtılması yasaklanan her türlü kitap,
dergi ve basılı kağıdı, durum gazetelerle ilan edildikten sonra satanların ve yayınlayanların aynı suçu
işlemiş sayılarak 1 haftadan 6 aya kadar hapis ve 25 Lira’da 100 Lira’ya kadar para cezasıyla ya da bu
cezalardan yalnızca biriyle cezalandırılmasını öngörüyordu. 5. Madde, bu yasaklara aykırı hareket
edenlerin Divan-ı Harb-i Örfi’de yargılanmalarına ilişkindi. Alpay Kabacalı, Başlangıçtan
Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1990, s. 101-102.
Kabacalı, a.g.e., s. 101.
Bülent Varlık, “Mütareke ve Milli Mücadele Basını”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. 5, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 1200.
Hacı Mehmet Kara, İstanbul Basınına (Vakit Gazetesi) Göre Lozan Barış Konferansı
Müzakereleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Kütahya, 2011, s. 9.
İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, s. 337.
Demir, “İktidar-Basın İlişkilerinin…”, s. 121.
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Devletleri’nce işgalinden önce padişahın27 bu tarihten sonra ise hem Padişahın hem de
işgal kuvvetlerinin baskısı ve sansürü altında bulunan İstanbul basınının üzerindeki
sansürün 5 Ağustos 1920’de28 Vahdettin’in bir kararnamesi ile daha da şiddetlendiğini
görmekteyiz.29 İstanbul basını üzerindeki bu sansür baskısı ilgili gazetelerin İstanbul ve
kabine konusuna ağırlık veren haberler yayınlamalarına neden olmakta ise de aynı
zamanda gazete ve gazetecilerin Anadolu’dan sağlıklı haber alamamaları30 ile de ilgili
olsa gerektir.31 Bu sansürü işgallerle birlikte devreye giren yabancıların sansür
kurullarının32 yasakları takip etmiştir.
Bunların dışında, basın üzerinde uygulanan büyük bir tehdit mekanizması da
sürgünlerdi. İngilizler, İstanbul’da bulunmasını uygun görmedikleri şahısları Malta
Adası’na sürgüne göndermişlerdir. Milli Mücadele yanlısı İleri gazetesinin başyazarı
Celal Nuri, bir İttihat ve Terakki Fırkası karşıtlığıyla tanınmış olmasına rağmen Tasvir-i
Efkâr gazetesinin başyazarı Velid Ebuzziya da Malta’ya sürülen isimler arasında yer
almışlardır.33 Mütareke basınında sansür hakkında bilinmesi gerekenlerden biri de
Aralık 1919’da yayınlanan sansürle ilgili tamimdir. Altı maddelik bu tamime göre, İtilâf
Devletleri’nin askeri harekâtları üzerine haberler, heyecan verici ve anasırın huzurunu
bozacak yayınlar, padişah ve Osmanlı bürokrasisi aleyhinde yazılanlar, büyük
devletlerden birine karşı olan yazılar, kişisel kavgalar ve rejimin değiştirilmesine
yönelik yazılan yazılar sansürlenecekti.34
27

28

29

30

31
32

33

34

Osmanlı Hükümeti’nin 5 Şubat 1919 tarihli kararnamesi ile kurulan ve işgal kuvvetlerinin buna
eklenen sansürleri sebebi ile gerektiği şekilde seslerini duyuramıyordu. İnuğur, Basın ve Yayın
Tarihi, s.337.
Bülent Varlık, kararnamenin yayınlanma tarihini “Mütareke ve Milli Mücadele Dönemi Basını” adlı
çalışmasında 7 Ağustos 1920 olarak vermektedir. Varlık, a.g.m., s. 1200.
Yücel Özkaya, Milli Mücadele’de Atatürk ve Basın (1919-1921), Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 1989, s. 10, 11.
Tasvir-i Efkâr gibi büyük kadroya sahip olan bir iki İstanbul gazetesi, okuyucularına Milli Mücadele
hakkında bilgi vermekten kaçınmamış, hatta muhabirlerini ve fotoğrafçılarını Anadolu’ya göndererek
mevcut durum hakkında doğrudan bilgi almışlardır. Tasvir-i Efkâr ve İkdam gazeteleri İzmir’in
işgalini konu edinmiş ve işgali protesto eden mitingleri yayınlamışlardır. Özkaya, a.g.e., s. 22-23.
Özkaya, a.g.e., s. 24.
Sansür Kurulu’nda işgal komutanlıkları temsilcileri yer almakta idi. İngiliz subayların bu kurulda
etkin rol oynaması ve en küçük hoşgörü dahi göstermemiş olması sebebi ile uygulama “İngiliz
Sansürü” olarak da adlandırılıyordu. Gerçekte Kurul, “Karma Basın Sansür Kurulu” idi. Kurulun ilk
başkanı Binbaşı Hüsrev (Gerede) Bey, arkadaşı Aziz Hüdai’nin bir yazısından dolayı tutuklanması
üzerine kuruldaki diğer Türk subayları ile birlikte istifa etmişlerdir. Kabacalı, a.g.e., s. 102.
İngilizlerin İstanbul’a ayak basmasının ardından birçok kişi, sorgusuz sualsiz yakalanıp Harbiye
Nezareti bahçesindeki Bekirağa Bölüğü denilen cezaevine konuldu. Bunlardan 140 kadarı İngilizler
tarafından Malta Adası’na sürüldü. Sürgün edilen yazarlara arasından başlıcaları şu şekilde idi:
Gazeteciler Cemiyeti Reisi Velid Ebuzziya, Hüseyin Cahit (Yalçın), Ahmet Emin (Yalman), Ahmet
Ağaoğlu, Süleyman Nafiz, Enis Avni (Aka Gündüz), Ziya Gökalp. Kabacalı, a.g.e., s. 103.
Korkmaz, a.g.m., s. 48-49.
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İstanbul ve İzmir basını üzerindeki sansürle ilgili hususlar Anadolu basını için geçerli
değildi. Zira Anadolu basını hem Padişahın otoritesinden uzakta hem de işgal altında
değildi.35 Söz konusu dönemde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde zor şartlar altına çıkan
pek azı günlük, önemli bir kısmı ise haftalık veya haftanın iki günü yayımlanan 40’a
yakın gazete çıkmakta idi.36 Bunlar arasında İzmir’e Doğru, Doğrusöz, Yeni Adana,
Açıksöz, Babalık, Öğüt, Küçük Mecmua, Albayrak, Emel, Ahali (Samsun), İstikbal, Işık,
Ahali (Edirne), Anadolu, Satvet-i Milliye, İrâde-i Milliye, Amâl-ı Milliye, Türkoğlu,
Dertli, Yeşilyuva, Hâkimiyet-i Milliye gibi gazeteler37 örnek olarak gösterilebilir.38
Ancak tıpkı İstanbul basınında olduğu gibi Anadolu basınının da tümünün Milli
Mücadele taraftarı olduğunu söyleyemeyiz. Zira Selamet, Ferda,

Adana Postası,

Ahenk, Köylü, Islahat, İrşad ve Müsavat gibi gazeteler yayınları ile Milli Mücadele
karşıtı faaliyet gösteren gazetelerdi. Ayrıca 1913-1918 arası dönemde kapanmış olan
azınlık basını da bu süreçte yeniden canlanmış, Anadolu’nun birçok yerinin İtilâf
kuvvetlerince işgal edilmesinden yararlanarak başta Rumca ve Ermenice olmak üzere
bu basın yoğun şekilde kendi ulusal haklarını savunmaya ve Türklerin bölgelerinden
uzaklaştırılmasını istemeye başlamışlardı. Yerel anlamda yayınlanan Türkçe gazeteler
içinde dahi bu isteklere yumuşak bakanlar belirmişti.39 Bu sebepledir ki Mustafa
Kemal’in ulusal direnişi örgütlemek için yaptığı ilk girişim haber akışını kontrol altına
almak olmuştur.

40

Basın yolu ile bir taraftan yerel ve ulusal kamuoyu oluşturulurken,

öte yandan halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanmaya
çalışılmıştır.41 Zira zararlı yayınlar yapan yabancı gazeteler, bir taraftan padişah ve
halife taraftarı isyancılar, diğer yandan azınlıkların ülkeyi parçalamak için yaptığı
propagandalar kamuoyunu yanıltabilirdi. Üstelik İstanbul’dan seçim bölgelerine giden
mebuslardan bazılarının Kuva-yı Milliye aleyhinde gizli kışkırtmaları yürütmek için

35
36

37

38
39

40
41

Özkaya, a.g.e., s. 14.
Yaşar Özüçetin, “Anadolu Gazetelerinden Biri Olan “İzmir’e Doğru” ve Pierre Loti’nin Gazetedeki
Yazıları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 18, Yaz 2011, s. 266.
1 Mayıs 1922 tarihi itibariyle 28 ile dağılmış 50 gazete ve 10 derginin yayınlanmakta olduğu
bilinmektedir. Kapanan 20 yayın organından sekiz tanesi özel nedenlerle (malî yetersizlik, kendini
kabul ettirememe, yabancı işgali vb), 12 tanesi özel yönetimin kararları ya da engellemeleri sonucu
kapanmıştır. Bunlardan üçü komünist, üçü sol eğilimli, ikisi padişahçı yayın organlarıdır. Paçacıoğlu,
a.g.m., s. 96.
Özkaya, a.g.e., s. 14.
Orhan Koloğlu, Türk Basını, Kuvayi Milliye’den Günümüze, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,
1993, s. 25.
Bulunmaz, a.g.m., s. 206.
Ayhan, a.g.e., s. 25, 26.
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Damat Ferit ile birlikte çalıştıkları gerçeği de bilinmekte idi.42 Bu durumun önüne
geçebilmek ve halkı aydınlatabilmek noktasında işin büyük kısmı şüphesiz yine basına
düşecekti.43 Zira İstanbul basınında faaliyet gösteren ve Milli Mücadele hareketini
destekleyen Tasvir-i Efkâr, Vakit, İleri, İkdam, Akşam, Tanin, Vatan, Sebilü’r Reşad ve
Hadisat gibi gazeteler bulunmakla beraber İstanbul, Alemdâr, Peyam-ı Sabah ve
Aydede gibi gazete ve dergiler yaptıkları yayınlar ile Milli Mücadele’nin açıkça
karşısında yer alarak şiddetli muhalefet etmekte idi.44
Basının gücünün farkında olan ve ulusal mücadeleyi hem Türk Ulusu’na hem de batılı
kamuoylarına anlatacak gazetelerin varlığına önem veren Mustafa Kemal, Samsun’dan
Amasya’ya, Amasya’dan Sivas’a, Sivas’tan Erzurum’a ve sonunda Erzurum ve Sivas
üzerinden Ankara’ya uzayan yolculuğunda pek çok gazete ile ilişki kurmuştur. Bu
süreçte Sivas Kongresi’nin toplandığı günlerde, Sivas’a gönderilen Chicago Daily News
muhabiri ile mülakat yapılmış, Mustafa Kemal söz konusu Amerikalı gazeteciye ulusal
savaşın haklılığını anlatmıştır. Ardından Sivas Kongresi’nde alınan kararları ve yapılan
işleri ulusa duyurmak, hem ülke içinde hem de ülke dışında taraftar toplamak için
kamuoyu oluşturmayı sağlayacak bir gazete yayınlanması yönünde verilen karar
neticesinde45 İrâde-i Milliye olarak belirlenen gazetenin adının46 altına 14 Eylül günü şu
42

43

44

45

46

İskender Yılmaz, “Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türk Milli Mücadele Dönemine Basın
Faaliyetlerine Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi AİİTED, S. 5, 1992, s. 64.
Mücahit Özçelik, “Açıksöz Gazetesinde Sakarya Savaşı”, Tarihin Peşinde, S. 6, Yıl: 2011, s. 197;
Yılmaz, a.g.m., s. 64.
Bu dönemde Ankara ve İstanbul Hükümetlerini destekleyen mizah basını da iki gruba ayrılmıştır.
Alay, Anadolu’da Peyam-ı Sabah, Diken, Güleryüz, kurtuluş hareketini destekleyen başlıca mizah
gazeteleridir. Refik Halit Karay'ın Aydede’si ise Milli Mücadele karşıtı basının mizah alanındaki
temsilcisidir. Bu çalışma, Kemalist Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen mizah gazetelerinin
başında ise Anadolu’da Peyam-ı Sabah gelmektedir. Hakan Aydın, “Milli Mücadele’de Anadolu’nun
Mizah Organı: Anadolu’da Peyam-ı Sabah (1921-1922)”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, S. 22, Yıl: 2009, s. 102.
Nitekim o günlerde Ermeni ve Rumların Müslümanlar aleyhindeki yayınlarına izin veren İstanbul
Hükümeti, Türklerin bunlara karşı kendilerini savunmak için yazı yazmalarına izin vermemekteydi.
Bu konuda Harbiye Nezareti, 8 Eylül 1919'da Sadrazamlığa ve Hariciye Bakanlığına başvurarak
Türkçe gazetelerde Rum ve Ermeni zulmünü dile getiren yazıların yazılabilmesi için izin verilmesini
istenmiş, ancak Hariciye Nezaretinin 15 Eylül 1919 tarihinde bu isteğe verdiği cevapta özetle; Rum ve
Ermenilerin yaptıkları zulmün anlatılması durumunda bunun unsurların birbirlerini tahrikine sebep
olacağı ve bu nedenle bu tür yazılara izin verilemeyeceği, ancak bunların tekziple önlenebileceği
belirtilmiştir. İrade-i Milliye, işte bu konudaki sansürü de kırarak, sütunlarında Ermeni ve Rumların
yaptıkları mezalimi de Türk milletine anlatmayı bir görev saymıştır. Paçacıoğlu, a.g.m., s. 101-102.
V. Cem Aşkun, Sivas Kongresi adlı kitabında gazeteye ismini Mustafa Kemal’in vermesi ile ilgili
olarak şu bilgileri aktarmaktadır: “Kongrenin içtimaından evvel gelen murahhaslarla hasbihal
esnasında, millî emel ve hareketlerin geniş ve devamlı bir şekilde neşri için bir gazetenin
çıkarılmasına lüzum görülmüş idi. Çıkarılacak gazeteye ‘İrade-i Millet’ ismi verilmesini ben teklif
etmiştim. Teklifim evvelce muvafık görülmüş iken, bilâhare kongre âzasından İsmail Fazıl Paşa'nın
ısrarı üzerine gazetenin ismi ‘İrade-i Milliye’ye tahvil olundu. Ve evvelce ser sikkezen
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yazı yazdırıldı: “Ulusun istek ve amaçlarının savunucusudur.”47 Nitekim İrâde-i Milliye
etkisiyle İngilizlerin açık desteğine rağmen Ferit Paşa Kabinesi düşürülmüş, Anadolu
harekâtına yakın olan Ali Rıza Paşa başkanlığındaki yeni kabine iş başına getirilmiş ve
bir süredir tatil edilmiş olan Meclis-i Mebûsan’ın yeniden toplanması sağlanmıştır.48
Mustafa Kemal, İstanbul basınına da özel önem vermekte idi. Nitekim bu hususta 10
Temmuz 1919’da İstanbul Matbuat Cemiyeti’ne İstanbul basınının Milli Mücadele’ye
destek vermesine yönelik bir telgraf çekmiş, Ekim 1919’da ise İstanbul Matbuat
Cemiyeti Reisi ve Tasvir-i Efkâr gazetesi yazarı Velid Ebuzziya ile Matbuat Cemiyeti
İkinci Başkanı Giritli Ahmet Saki Bey’e bir beyanname göndermiştir. İstanbul basınının
Milli Mücadele’yi desteklemesi49 yönündeki isteğin dile getirildiği beyanname, İstanbul
Matbuat Cemiyeti’nce olumlu karşılanmıştır.50
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinden sonra ise adını bizzat Mustafa Kemal’in
koyduğu ve ilk sayısı 10 Ocak 1920’de yayınlanan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi
kurulmuştur.51 Mustafa Kemal’in Anadolu’da iki gazetenin ismi olarak İrâde-i Milliye
ve Hâkimiyet-i Milliye’yi seçmiş olması, henüz hareketinin niteliği tam bilinmediği bir
sırada kafasında bir rejim değişikliğinin bulunduğunu kanıtlar niteliktedir. Her iki
gazetede de kendisinin kaleminden çıktığı ya da dikte ettirdiği bilinen pek çok başyazı
bulunmaktadır.52 İrâde-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye’nin yanı sıra Anadolu basınında
zor şartlar altında bir-iki sayfa ve ancak haftada bir-iki gün yayınlanabilen Padişah
baskısından uzak ve işgal altında olmayan gazeteler de vardı. Ses, İzmir’e Doğru,
Ahenk, Babalık, Öğüt, Açıksöz gibi gazetelerin yer aldığı bu basın, Milli Mücadele’ye

47
48
49

50
51
52

muavinliğinden mütekaiden Sivas'ta bulunan Emin Kâhyazade Ethem Efendiden rica edilerek
hakettirilen “İrade-i Millet” klişesi de iptal edildi. Bütün bunların Mustafa Kemal Paşa’nın malûmat
ve tensipleri ile yapıldığını söylemeyi bittabi zâid addederim...” Ancak kitabın aynı sayfasında yer
alan ve İrade-i Milliye’nin imtiyaz sahibi Demircizade Selahaddin Beyin anıları kısmında konu ile
ilgili olarak: “Bu gazetenin imtiyazını almak ve mes’ul müdürlüğünü deruhte etmek tarihî şerefi bana
nasip oldu. Mustafa Kemal Paşa, gazetenin adını ‘İrade-i Milliye’ koydu” yönündeki ifade de dikkat
çekmektedir. Paçacıoğlu, a.g.m., s. 98.
Kemal Arı, “Atatürk’ün Yazarlığı ve Gazeteciliği”, ÇTTAD, V, 13, Güz 2006, s. 13.
Paçacıoğlu, a.g.m., s. 101.
Esasında İstanbul basınının önemli bir kısmı Milli Mücadele taraftarı idi ancak sansür nedeni ile
İstanbul gazeteleri 20-22 Ekim 1919 Amasya Protokolü sürecinde İstanbul-Ankara ilişkilerinin
yumuşaması haricinde Kuva-yı Milliye, Milli Mücadele hakkında yazılar yayınlayamamıştı. Fakat bu
durum uzun sürmeyecek, 1920 Haziran’ındaki Doğu Zaferi, 1921 Ocak’ındaki I. İnönü ve Mart’ındaki
II. İnönü ile 1921 yılındaki Sakarya Zaferi sonucunda Padişah ve İstanbul Hükümeti ulusal
kuvvetlerin başarıya ulaşacaklarına inanmış, bu tarihten sonra milli kuvvetler, TBMM, Mustafa
Kemal konusunda basının bilgi vermesine göz yumulacaktır. Özkaya, a.g.e., s. 11-12.
Haytoğlu, a.g.e., s. 11-12.
Özçelik, a.g.m., s. 197.
Koloğlu, Türk Basını, Kuvayi Milliye’den Günümüze, s. 26.
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destek olacak bir kamuoyu yaratmaya yönelik yayınlar yapmakta53 aynı zamanda işgal
kuvvetleriyle işbirliği yapan gazeteler ve azınlık gazeteleri ile matbuat alanında
mücadele ederek orduyu desteklemek, halkın moral gücünü yükseltmek, halkın yardım
ve desteğe çağrılması gibi konularda haber ve yazılar yayınlamakta idiler.54 Yunus Nadi
tarafından 9 Ağustos 1920’de Ankara’da günlük olarak yayınlanmaya başlanan
Anadolu’da Yenigün gazetesi de bu amaçla çıkarılan gazeteler arasında yer almakta
idi.55
Ankara’da basın-yayın faaliyetleri devam ettirilse de haberlerin dağıtımında büyük
problemler yaşanıyordu. Zira o dönemde Ankara’nın dış dünya ile bağlantısı daha
ziyade Antalya’daki İtalyan kaynakları aracılığı ile yapılıyordu.56 Ne denli dost olursa
olsun mesajların başka kaynaklarca aktarılmasının bazı çarpıklıklara sebep olmaması
düşünülemezdi. Bu noktada Halide Edip ve Yunus Nadi Bey, Millî Mücadele’yi
desteklemek, savaş hakkında doğru ve düzenli bilgiler vermek, Kurtuluş Savaşı’nı
bütün dünyaya tanıtabilmek amacıyla bir ajans kurmak için çalışmalara başladılar.
Ülkedeki haberlerin sağlıklı bir şekilde yurt içine ve yurt dışına duyurulabilmesi
amacıyla 6 Nisan 1920’de Ankara’da Anadolu Ajansı57 kuruldu.58 Anadolu Ajansı’nın

53
54
55
56

57

58

Özçelik, a.g.m., s. 197.
Ayhan, a.g.e., s 28.
Yılmaz., ag.m., s. 65.
Millî Mücadele döneminde gazete ve dergiler iç ve dış haberleri şu kanallar üzerinden almakta idiler:
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından İstanbul, Zonguldak, İnebolu, Antalya,
İzmit, Adana, Kars, Trabzon ve Aydın’da (Kuşadası ve Söke) kurulan istihbarat şubeleri ile buralarda
görevli ajanlardan alınan haberler, Avrupa telsiz istasyonlarının, askeri telsiz istasyonu aracılığı ile
elde edilen dış haberlere ait yayınları, yabancı gazete ve dergilerde çıkan haberler, yabancı ajanslardan
alınan haberler, bazı gazetelerin Avrupa’da ve Amerika’da bulunan özel muhabirlerinin gönderdiği
haberler, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umûmiyesi’nin Londra, Paris, Almanya, İsviçre ve
Amerika’da bulunan dış ajanların bildirdikleri haberler, Türkiye’de çıkmakta olan Fransızca,
İngilizce, Rumca, Ermenice gazete ve dergilerden yapılan çevirilerle elde edilen haberler. çeviri
haberleri oluşturmuştur. İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, TTK
Basımevi, Ankara, 1989, s. 11.
Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan bir bildiride ajansın görevi şöyle
özetlenmişti: “Ümmetimiz bireylerinin dâhili ve harici en gerçek haberler ile aydınlatılması
kaçınılmaz gereği nazar-ı dikkat ve ehemmiyete alınmış ve sonuç olarak burada en yetkili kişilerden
kurulu bir özel heyet idaresinde ve Anadolu Ajansı unvanı altında bir kurum vücuda gelmiştir.
Anadolu Ajansı’nın en seri araçlarla vereceği havadis ve bilgiler esasen Heyet-i Temiliyemizin temel
ve belgeli kaynaklarından çıkacağı cihetle bu ajans tebligatının oraca ve ezcümle Müdafaa-i Hukuk
teşkilatımızca dahi kolayca okunacak yerlere asılması, basılması ve çoğaltılması ile dağıtılması ve
hatta nahiye ve köylere kadar yollanması yolunda mümkün olduğu kadar fazla yayılabilmesi için acele
önlem alınması ve neticeden bilgi verilmesi ehemmiyetle rica olunur.” Koloğlu, Türk Basını, Kuvayi
Milliye’den Günümüze, s. 30.
Demir, “İktidar-Basın İlişkilerinin…”, s. 123; Orhan Koloğlu, Havas-Reuter’den Anadolu
Ajansı’na, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, Ankara, 1994, s. 47.
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kuruluşu59, Mustafa Kemal’in “Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal” imzası ile
müstacel notuyla kolordulara, vilayetlere, müstakil livalara, vilayet ve elviye-i
müstakille Müdafaa-i Hukuk Heyet-i merkeziyelerine, müdafaa-i milliye heyet-i
idarelerine yayınladığı genelge60 ile tüm yurda duyurulmuştur.61 Aynı gün çıkarılan 7
sayılı yasa ile 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinden başlayarak İstanbul
Hükûmetleri’nce yapılan bütün anlaşmalar, verilen ayrıcalıklar ve kararlar geçersiz
sayılmıştır.62
Basınla ilgili bu düzenlemeler yapılırken 6 Mayıs 1920 tarihli ve 2 sayılı İcra Vekilleri
Heyeti Kararnamesi ile İstanbul ile her türlü haberleşmeye sansür konuldu.63
Kararnamenin 1. maddesi, İstanbul’dan gelen resmi evrakın ve İstanbul’da çıkan süreli
yayınların derhal geri gönderilmesini öngörüyordu.64 İstanbul’dan gelecek yayınlara
yönelik önlem niteliğindeki kararnamenin uygulanmasına ilişkin bir yönetmelik
59

60

61

62
63

64

Ajansın adı, bu tarihten iki gün önce 4 Nisan 1920’de Geyve’nin Akhisar Kasabası’nda Halide Edip
(Adıvar) tarafından Yunus Nadi (Abalıoğlu)’ye söylenmiştir. Yunus Nadi, Ankara’nın İlk Günleri adlı
eserinde Halide Edip’in “evvela kendini ve mümkünse vatanı kurtaracak olan Anadolu’dur” dediğini
belirtmekte ve bu nedenle “Anadolu Ajansı Geyve Kazası’nın Akhisar Nahiyesi istasyonunda
doğmuştur. Şimdiye kadar çok iş gördü hala yaşıyor ve kim bilir günün birinde cihanşümul bir vüst’at
ve ehemmiyet bile peyda edecektir.” M. Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, Gazeteciler Cemiyeti
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 28.
İlgili genelgenin içeriği şu şekildedir: “Kalbgâhı İslâm olan Saltanat-ı Osmaniye’nin düşman işgaline
geçmesi ve bütün vatan ve milletimizin en büyük tehlikeye maruz kalması neticesi olarak bütün
Rumeli ve Anadolu’nun giriştiği milli ve mukaddes mücahede esnasında efrad-ı ümmetin dâhili ve
harici en sahih havadis ile tenviri ihtiyaç-ı mübremi nazar-ı dikkat ve ehemmiyete alınmış ve binnetice
burada en salâhiyatdâr zevattan mürekkep bir heyet-i mahsusa idaresinde ve Anadolu Ajansı ünvanı
altında bir müessese vücuda gelmiştir. Anadolu Ajansı’nın en seri vesaitle vereceği havadis ve
malûmat, esasen Heyet-i Temsiliyemizin menâbi-i asliyye ve mevsukası mâ-hâsalı olacağı cihetle bu
ajans tebligatının oraca ve ezcümle Müdafaa-i Hukuk teşkilatımızca dahi me’mer ve mecmâ olan
yerlere ta’liki, tab ve teksiri ile tevxîi ve hatta nâhiye ve köylere kadar îsâli yolunda mümkün olduğu
kadar fazla intişar eyleyebilmesi için tertibat-ı üstâcele alınması ve neticeden mâlûmat îtâsı
ehemmiyetle rica olunur.” Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Vesika: 470.
Hilmi Bengi, “Kuruluşundan Atatürk’ün Ölümüne Kadar Anadolu Ajansı”, Altıncı Uluslararası
Atatürk Kongresi, 12-16 Kasım 2007-Ankara, Bildiriler, C. II, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 2010, s. 1489.
Yılmaz, a.g.m., s. 65.
Aynı yılın 23 Mart’ında Mustafa Kemal, Ankara’dan kolordular ile Refet Bey’e çektiği ve memleketin
geleceğine dikkat çekilen telde düşman çıkarlarına hizmet eden Peyam-ı Sabah, Alemdâr, Serbesti,
Bosfor, Entanet gazeteleri ile Rumca ve Ermenice yayın yapan gazetelerin Anadolu’ya sokulmamasını
emretmiştir. Zekai Güner, Milli Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu (Basın, Siyasi Partiler,
Cemiyetler), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 25.
Kararnamenin maddeleri u şekildedir:
“1- İstanbul ile her nevi resmi muhaberat memnudur. Dersaadet’ten gelecek evrak-ı resmiye ve
İstanbul metbuatı derhal iade olunacaktır. Evrak-ı varideyi ve matbuatı kabul eden veya iade etmeyen
memurlar, Hıyanet-i Vataniye mucibince ittiham edilecektir.
2- Posta ve telgraf muhaberatının hususi ve ticari olan kısmı muayyen merkezlerde sansüre tabi olmak
şartı ile serbesttir. Ancak mektuplar açık olarak teati edilecektir.
3- Muhaberati Türkçe olacaktır. Fransızca muhaberat için lüzumu kadar mahreç tayin edilecektir. Bu
kararın icrasına Dâhiliye Vekâleti memurdur.” Düstur, Üçüncü Tertip, C. I (23 Nisan 1336-28
Şubat 1337), s. 7.
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hazırlandı. Ankara, Sivas, Diyarbakır, Konya, Kastamonu, Afyonkarahisar, Eskişehir,
Bursa, Erzurum, Van, Salihli, Akhisar, Milas ve Muğla ile kıyı kentlerinden Antalya,
Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Giresun,
Bandırma ve Biga’da sansür merkezleri kurulmuştur.65 Ankara’nın koyduğu bu sansür,
Anadolu’daki gazete ve dergileri kapsayan geniş anlamda bir sansür değil yalnız
İstanbul’dan gelecek yayınlara yönelik bir önlem niteliğinde idi. Ayrıca İstanbul’daki
kimi yayınların etkisini ortadan kaldırmak üzere bir takım girişimlerde de bulunulmuş,
sözgelimi İstanbul’da çıkan ve Mili Mücadele komutanlarını aşağılayan Peyam-ı
Sabah’ın yayınlarını alaya almak amacı ile Aka Gündüz tarafından Anadolu’da Peyam-ı
Sabah adlı mizah dergisi çıkarılmıştır.66
Matbuat ve İstihbarat, Neşriyat Müdüriyet-i Umumiyesi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nce kabul edilen67 6 sayılı kanun68 uyarınca 7 Haziran 1920’de kurularak69
Anadolu Ajansı bu müdüriyete bağlanmış ve “Ajans Müdürlüğü” olarak faaliyet
göstermeye devam etmiştir.70
Yine basına yönelik düzenlemeler bağlamında 1920 Haziran’ındaki kararname ile
haberleşme önemine göre konulara ayrılmış ve aynı ay içerisinde lakapların
olabildiğince kısaltılması talimatı verilmiştir. 22 Eylül 1920’de ise bölgenin en büyük
askerî veya mülkî amiri dışında kimsenin telgraf ve telefon hattını kullanamayacağını ve
posta ve telgraf işlemleri için Ziraat Bankası’nın ücret almayacağını bildirmiştir.71

Anadolu’dan haber sızmasını önlemek amacıyla tüm telgrafçılara ketum davranmalarına
yönelik uyarıda bulunulduktan başka her türlü yazışmaya da sansür uygulanmıştır.
Milletvekilleri kendi yazışmaları ve sözlerine de sansür konulmasını şiddetle eleştirince
Mustafa Kemal gizli oturumlarda konuşulan konuların İngiliz ve Ruslara ulaştığına dair
65
66
67

68
69
70
71

Koloğlu, Türk Basını, Kuvayi Milliye’den Günümüze, s. 32.
Kabacalı, a.g.e., s. 108-109.
Kanunun, TBMM’ce kabul edilen şekliyle tam metni şu şekildedir:
“Madde 1- Alelumum dâhili ve hârici neşriyat ve irşadât ve istihbarât işleriyle meşgul olmak ve
bilcümle matbuat umuruna merci teşkil eylemek üzere Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi
unvanı ile İcra Riyaseti’ne merbut bir müdüriyet-i umumiye tesis edilmiştir.
Madde 2- Müdüriyet-i Umumiye Vekiller Heyeti’nin bütün vesait ve teşkilatından istifade eder.
Madde 3- İrşât ve istihbarât masârifi İcra Reisi’nin tasdikini iktiran etmek şartıyla Müdüriyet-i
Umumiye tarafından sarf edilir.
Madde 4- İşbu kanun, neşri tarihinden mer’idir.” Salih Melek, “Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü’nün Atatürk’lü Yılları (1920-1938)”, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-16
Kasım 2007-Ankara, Bildiriler, C. II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2010, s. 2896.
Mustafa Kemal’in bizzat hazırladığı 6 sayılı kanun tasarısının gerekçesi hakkında Bkz. EK 1.
Melek, a.g.b., s. 2894.
Bengi, a.g.b., s. 1492.
Tanık, a.g.t., s. 40-41.
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örnekler vererek bunun kaçınılmaz oluğunu açıklamış, sansürün özellikle hareketlerin
düşman tarafından öğrenilmesini engellemek açısından önemini anımsatarak bu
uygulamayı onaylattırmıştır. Böylece postanelere gelen mektuplar üzerinde de sansür
uygulanmaya başlanmıştır.72 16 Ağustos 1920 tarih ve 164 sayılı kararname ile özel ve
ticari sansür kaldırılırken sansüre 25 Ekim 1923’te yayımlanan kararname73 ile son
verilmiştir.74

72

74

Koloğlu, Türk Basını, Kuvayi Milliye’den Günümüze, s. 32.
Sansürün kaldırılma gerekçesi şu şekilde izah edilmiştir: “7 Ekim’den itibaren İstanbul’un işgaline
son verilmiş olduğu cihetle, mahalli düzeni korumak için sürmekte olan sıkıyönetimin ve basın
sansürünün artık varlığına gerek kalmamış olduğundan kaldırılması…” Kabacalı, a.g.e., s. 108.
Kabacalı, a.g.e., s. 108.
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BİRİNCİ BÖLÜM
AHMET İZZET PAŞA HÜKÜMETİ (14 EKİM – 11 KASIM 1918)

1.1. Kabinenin Teşkili
Öncelikle toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak amacıyla I. Dünya Savaşı’na
giren Osmanlı Devleti, büyük güçlüklere ve ikmal yetersizliklerine rağmen savaştığı
bütün cephelerde inatla mücadelesini sürdürmüş75, ancak 1918 sonbaharına gelindiğinde
I. Dünya Savaşı’nın dengeleri İttifak Devletleri aleyhine bozulmuş, Almanya dâhil
hemen bütün İttifak ülkeleri birbirinden bağımsız mütareke arayışına girmişlerdi.76
Nitekim Sadrazam Talat Paşa’nın 3 Eylül 1918’de başlayıp77 28 Eylül’de biten Viyana
ve Berlin temasları78 da İttifak Devletleri’nin bundan sonra ortak hareket etme
imkânlarının ortadan kalktığını göstermiş79, savaştan ilk çekilen ülke ise Bulgaristan
olmuştu. Balkanlarda aniden ortaya çıkan ve devletin başkentini işgale açık hale getiren
bu ciddi tehlike, Osmanlı Hükümeti’ni de harekete geçirmiş80 ve İtilâf Devletleri
nezdinde mütareke arayışına girmiştir.81 Almanya ile doğrudan ilişkilerin kesildiği ve
Müttefiklerin İstanbul ve Boğazlar üzerine yürümeye hazırlandığı bir dönemde
hükümet, İspanya aracılığıyla 6 Ekim’de ABD Başkanı Woodrow Wilson’a mütareke

75

76

77

78

79

80

81

Mehmet Okur-Murat Küçükuğurlu, İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle Milli Mücadele (19181920), Serander Yayınları, Trabzon, 2006, s. 19.
“Avusturya’nın Sulh Teklifi”, Yenigün, 17 Eylül 1334, No. 16, s. 1; “Her Tarafta Sulh Arzusu”,
Yenigün, 17 Eylül 1334, No. 16, s. 3.
“Talat Paşa Hazretlerinin Berlin’e Azimeti”, Yenigün, 3 Eylül 1334, No. 2, s. 1; “Sadrazam Paşa’nın
Seyahati”, Âti, 16 Eylül 1334, No. 252, s. 1.
“Talat Paşa Hazretlerinin Berlin’e Azimeti”, Yenigün, 3 Eylül 1334, No. 2, s. 1; “Talat Paşa’nın
Seyahati”, Âti, 15 Eylül 1334, No. 251, s. 1; “Sadrazam Paşa’nın Beyanatı”, Yenigün, 27 Eylül 1334,
No. 23, s. 1.
“Berlin Müzakeratı”, Yenigün, 22 Eylül 1334, No. 18, s. 2; “Sadrazam Paşa’nın Beyanatı”, Yenigün,
27 Eylül 1334, No. 23, s. 1; “Talat Paşa’nın ve Cavit Bey’in Gazetecilere Beyanatı”, Âti, 10 Eylül
1334, No. 246, s. 1; Yunus Nadi, “Sulh Sözleri”, Yenigün, 13 Eylül 1334, No. 12, s. 1.
Mehmet Okur, “Mondros Mütarekesi’ne Dair Meclis-i Mebusan’da Yapılan Tartışmalar”, Zamanın
İzleri: Cihan Harbinin Gölgesinde Mütareke, Sanat ve Siyaset, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yayınları, Trabzon, 2019, s. 97.
M. Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Mondros Mütarekesi’nden Sivas Kongresi’ne,
C. I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, s. 7.
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talebinde bulundu.82 Ancak herhangi bir cevap alamadı83, çünkü İtilâf Devletleri’nin
Osmanlı mütarekesini İttihatçı bir hükümetle yapması düşünülemezdi. Dolayısıyla
Wilson’dan bir cevap alınamaması, hükümete ve Saray’a yakın isimlerin hükümet
değişikliği yönündeki fikirlerini yüksek sesle dile getirmelerine imkân vermiş; Talat
Paşa, Padişah Vahdettin ile görüştükten sonra istifaya karar vermiştir. Ali Fuat
Türkgeldi’ye göre; Padişah Talat Paşa’yı, veliaht da Enver Paşa’yı istifaya sevk
etmişlerdir.84 Fakat Talat Paşa’nın niyeti, iktidarı devredeceği kişiyi kendisinin seçmesi,
devir işinin kansız ve olaysız gerçekleşmesiydi. Nitekim Talat Paşa, 7 Ekim’de İttihatTerakki’nin Meclis Grubu’nu toplamış85, Talat Paşa’nın ve hükümetinin çok yıprandığı
yönünde varılan karar neticesinde 7 Ekim akşamı sadaretten çekileceğini padişaha
bildirmiş86, Talat Paşa aynı akşam kabinenin istifasını vermiş fakat resmi açıklama 13
Ekim’de yapılmıştır.87
Kabinenin istifası üzerine Yenigün; “Birkaç günden beri Talat Paşa Kabinesi’nin istifa
edeceğine dair deveran eden şayilar, sulh ihtimalinin kesb-i kuvvet eylemesi üzerine
katiyet kesb edecek bir mahiyet almış idi. Filhakika sulh ihtimal belirir belirmez Talat
Paşa kabinesinin iktidardan çekilerek res-i kâra diğer bir heyet-i vükelanın geçmesi
tabidir. Tebdil-i vükela, sulh için zaruri bir keyfiyettir”88 şeklinde yorum yaparken
Âti’nin değerlendirmesi ise şu yönde olmuştur: “... Harbi icra etmiş olan bu kabinenin
sulh müzakeratına girişmesi bit-tabi mevzu-ı bahs olamayacağından Talat Paşa
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İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, C. IV, İstanbul, 1982, s. 1942; “Musalaha ve
Mütareke Teklifi”, Yenigün, 6 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 32, s. 1; Yunus Nadi, “Umumi Sulha Doğru”,
Yenigün, 6 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 32, s. 1; “Sulh Teklifimize Dair Alman Başvekilinin Beyanatı”,
Âti, 7 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 270, s. 1; “Müttefiklerimizle Beraber ve Amerika Vasıtasıyla
Düşmana Mütareke ve Sulh Teklifi”, Vakit, 6 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 342, s. 1; “Mütareke Teklifi
Wilson’a Verdiğimiz Nota Metni”, İkdam, 8 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 7778, s. 1; “Mütareke ve Sulh
Notası”, Âti, 9 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 272, s. 1; Ahmet Emin, “Sulh Teklifimiz”, Vakit, 7 Teşrîn-i
Evvel 1334, No. 343, s. 1.
“Amerika’nın Cevabı Henüz Gelmedi”, Akşam, 7 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 18, s. 1; “Cevabın
Gecikmesi Hayra Alâmettir”, Âti, 10 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 273, s. 1.
Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987, s.
150.
Taha Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, İstanbul, 1996, s. 89-90.
“Talat Paşa Kabinesi’nin İstifası”, Akşam, 8 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 19. s. 1; “Talat Paşa’nın
İstifası”, Akşam, 12 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 23, s. 1; “Kabinenin İstifası”, Yenigün, 9 Teşrîn-i
Evvel 1334, No. 25, s. 1.
Sabah, 13 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 10381; Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1987, s. 150; İnal,
Son Sadrazamlar, C. III, s. 1942.
“Kabinenin İstifası”, Yenigün, 9 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 25, s. 1.
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Kabinesi’nin sulh teklifinden sonra memleketin harici siyasetinde yeni bir istikamet
peyda olur olmaz hükümetin idaresini diğer ellere tevdi edeceği bir haftadır belli idi.”89
Harbin bütün mesuliyetini yüklenen iktidar partisi ve onun lideri Talat Paşa’nın
sadaretten çekilmesi üzerine Padişah Vahdettin, hükümeti kurmak üzere Tevfik Paşa’yı
görevlendirmiş90 ancak Tevfik Paşa kabineyi teşkil etmek için yoğun olarak çalışmasına
rağmen hükümeti kuramamıştır. Talat Paşa’nın, kabineye İttihatçılardan Hayri, Rahmi
ve Cavit Beyleri alması için ısrar etmesi91 ve Tevfik Paşa’nın da İttihatçı herhangi bir
kimseyi istememesi kabinenin kuruluşunu engellemiştir. Kabinenin kurulamamasının
bir diğer nedeni de Tevfik Paşa’nın İttihatçı olmayan fakat o devrin büyük devlet adamı
sayılabilecek kişilere kabinede görev almaları için yaptığı teklifin bunlar tarafından
reddedilmiş

olmasıdır.

Bu

kişiler

böyle

kritik

bir

zamanda

görev

almak

istememişlerdir.92 Bu süreçte basında Tevfik Paşa’nın kabinesini teşkil edip
edemeyeceğine yönelik93 çok sayıda yazılar yazılmakta Necmettin Sadık bu hususta
“Teşekkül etti, ediyor... Talat Paşa istifaya karar verdikten sonra hayli müddet geçti.
Kabine hala yerinde, fakat istifaya karar vermiş! Öte taraftan yeni bir kabine ‘şimdi
teşekkül edecek, ediyor...’ diye günler birer birer geçiyor. Böyle bir vaziyete düşmüş
hükümete başka bir memlekette elbette tesadüf edilemez”94 şeklinde yorum yaparken
Tevfik Paşa ise bir hafta-on gün müddetle kabineyi teşkil edememesinin sebeplerini
gazetecilere şu şekilde açıklamakta idi:
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“Kabine Meselesi”, Âti, 10 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 273, s. 1.
“Tevfik Paşa Kabinesi’nin Pazartesi’ye Kadar Teşkili Muhakkak”, Âti, 10 Teşrîn-i Evvel 1334, No.
273, s. 1; “Talat Paşa Kabinesinin İstifası Hakkında”, Yenigün, 10 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 36, s. 1;
“Kabine Hakkında Henüz Kat’i Bir Malumat Yoktur”, Âti, 11 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 274, s. 1.
“Kabineye İttihat ve Terakki Fırkası İştirak Ediyor”, Âti, 10 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 273, s. 1.
Ali Servet Öncü, “Tevfik Paşa Hükümetinin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri”, A.
Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), S. 49, Erzurum, 2013, s. 262-263.
Talat Paşa Kabinesi’nin istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa’nın
hükümeti kurmakta zorluk çektiği bilgisini alan Mustafa Kemal Paşa, saray başyaveri aracılığı ile
Padişah’a bir telgraf çekmişti. Telgrafında bir an önce barış yapılması gerektiğinin altını çizen
Mustafa Kemal Paşa, bununla beraber Fethi, Rauf, Hayri, Tahsin, İsmail (Canbulat) ve Azmi Beyler
ile içerisinde kendisinin de bulunacağı Ahmet İzzet Paşa Kabinesi’nin kurulmasını gerekli gördüğünü
belirtmiş, kendisi için de Harbiye Nezareti’ni uygun bulmuştu. Ne var ki Tevfik Paşa’nın hükümeti
kuramaması üzerine yeni kabineyi kuracak olan Ahmet İzzet Paşa, Rauf ve Fethi Beylere de yer
verdiği kabineye Mustafa Kemal Paşa’yı almayacaktır. Ahmet İzzet Paşa’ya kabine kurma çalışmaları
sırasında yardımcı olan Rauf Bey de Harbiye Nezareti veya Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği için
Mustafa Kemal Paşa’yı önerdiğini, ancak bu teklifinin barış yapılması halinde Mustafa Kemal Paşa’yı
Liman Von Sanders’in yerine düşündüğünü söyleyen Ahmet İzzet Paşa tarafından kabul görmediğini
ifade etmektedir. Serkan Ünal, “Mustafa Kemal Paşa’nın Mütareke İstanbulundaki Faaliyetleri”,
Tarih Okulu Dergisi, Eylül 2014, Yıl: 7, S. XIX, s. 604-605.
Necmettin Sadık, “Adam Azlığı”, Akşam, 12 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 23, s. 1.
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“Memleketin böyle buhranlı bir zamanında matbuatın bir takım dedikodularla
uğraşması, Tevfik Paşa kabineyi teşkil etmişti veya etmemişti gibi bir takım yalan
yanlış şayiaları kaydetmesi şayan-ı teessüftür. Ben, taraf-ı şahaneden teşkil-i
vükelaya memur buyurulduğum zaman bir hafta-on gün uğraşmış olduğum ve son
zamana kadar ancak bir refikten başka kimseyi bulamadığım doğru değildir.
Kabine teşkiline teşebbüsten otuz altı saat sonra rüfekamın ekserisi intihap etmiş
idi. Ancak ahvâl ve şerait-i hazıra içinde bu kabineyi hal ve memleket menfaatine
muvafık bulmadığımdan feragat ettim.”95

Basında bu tartışmalar devam ederken padişah hükümeti kurma görevini kurulamayan
Tevfik Paşa Kabinesi’nde harbiye nazırı olması beklenen Ahmet İzzet Paşa’ya vermiş96
ve nihayet 14 Ekim 1918’de yeni kabine97 oluşmuştur.98 İki gün içerisinde kabinesini
teşkil eden Ahmet İzzet Paşa,99 Harbiye Nezareti ile Erkân-ı Harbiye Riyaseti uhdesinde
olmak üzere çoğunluğu İttihatçılardan100

oluşan bir hükümet kurmuştur.101 Talat

Paşa’nın istediği şahsiyetler bulunan kabinede, Maliye Nazırlığı’na Cavit Bey,
Şeyhülislamlığa Hayri Efendi gibi açıkça İttihatçı olanlar getirilmiş Dâhiliye
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“Tevfik Paşa’nın Beyanatı”, Âti, 21 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 284, s. 1.
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Nazırı Reşit Akif Paşa; Hariciye Nazırı, eski Roma elçisi Nabi Bey; Dâhiliye Nazırı, eski Sofya elçisi
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İzzet Paşa, Feryadım, İstiklâl Harbinin Gerçekleri, C. II, Yay. Haz. Süheyl İzzet Furgaç-Yüksel
Kanar, Timaş Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2017, s. 19; Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele
Hatıraları, Temel Yayınları, İstanbul, 2017, s. 64.
Öncü, a.g.m., s. 262-263.
“İzzet Paşa Yeni Kabineyi Teşkil Ediyor”, Akşam, 11 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 22, s. 1; “Ahmet İzzet
Paşa Nihayet Kabineyi Teşkile Muvafık Oldu”, Yenigün, 13 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 39, s. 1; “İzzet
Paşa Kabineyi Teşkil Ediyor”, Âti, 13 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 276, s. 1; “Kabine Meselesi”, Âti, 12
Teşrîn-i Evvel 1334, No. 275, s. 1.
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diğerleri yeni hükümete sert eleştiriler yöneltmeye başlamışlardır. Gazetelerin saray tarafından
hükümet aleyhine kışkırtıldığı, hatta bazı yazarlara hediye dahi verildiği iddia edilmiştir. Kabinede
İttihat kökenli bakanların bulunması nedeni ile Vahdettin dahi “Hülle Kabine” olarak nitelendirdiği
hükümetten, İttihatçı kökenli devlet memurlarının görevden alınmasını isteyenler dahi ortaya
çıkmıştır. Orhan Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, Ed. Lütfi Tınç,
Doğan Kitap, İstanbul, 2008, s. 26.
“İzzet Paşa Hükümeti Suret-i Kat’iyede Teşekkül Etti”, “Kabine Meselesi”, Âti, 14 Teşrîn-i Evvel
1334, No. 277, s. 1; “Yeni Kabine Resmen Teşekkül ve İşe Mübaşeret Etmiştir”, Âti, 15 Teşrîn-i
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Nezareti’ne partiden yeni ayrılmış Fethi Bey102, Bahriye Nezareti’ne de donanmada
İttihatçı olarak bilinen fakat resmen partisiz olan Rauf Bey getirilmişti.103 Bu kişilerin
kabinede

yer

alması,

Enver-Cemal-Talat

üçlüsünün

perde

gerisinden

işleri

yönlendireceği şeklinde yorumlanmıştı.104
Kabineyi105 ilân eden Hatt-ı Hümayun’da106 belli başlı üç husus üzerinde durulmakta
idi: Yapılan barış girişimlerinin sonuca ulaştırılması; savaşın yol açtığı karışıklık,
haksızlık ve yoklukların giderilmesi; halkın çeşitli kesimleri arasında içten dostluğun
kurulması.107 Öte yandan Ahmet İzzet Paşa, Meclis-i Mebûsan’ın 19 Ekim tarihli
içtimasında okuduğu hükümet beyannamesine108, kendisini bekleyen vazifenin
ağırlığına vâkıf ve tarihin muhakeme edeceği mesuliyetin derecesini kavramış
olduklarını ifade ederek başlamış, böylesi tarihi bir anda kendilerinden geleceğe dair
detaylı program talep edilmeyeceğini, şu an yapılması gereken tek şeyin dâhili ve harici
sulhu temin etmek olduğunu ifade etmiştir. İzzet Paşa konuşmasında Wilson
Prensipleri’ni benimsediklerini, Araplara muhtariyet vermeyi düşündüklerini, siyasi
tutuklular için af çıkarmayı planladıklarını ancak bütün bunlardan evvel en önemli
meselenin mütarekenin imzalanması olduğuna dikkat çekmiştir. Hükümet programına
ve sadrazamın konuşmasına dair söz alan mebuslar da genellikle hükümeti destekleyici
ve mütarekenin aciliyetini dile getiren konuşmalar yapmışlar ve oturumun sonunda
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(1914-1918 Genel Savaşı), K. IV (Savaşın Sonu), TTK Basımevi, Ankara, 1991, s. 711; “Kabine
Meselesi”, Âti, 12 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 275, s. 1.
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Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara,
1948, s. 28.
“Hatt-ı Hümayun”, Akşam, 14 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 25, s. 1; “Hatt-ı Hümayun”, Âti, 15 Teşrîn-i
Evvel 1334, No. 278, s. 1.
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, C. I, Mutlakiyete Dönüş (1918-1919), Cem
Yayınevi, İkinci Baskı, İstanbul, 1992, s. 30.
“Yeni Kabinenin Programı”, Âti, 20 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 283, s. 1.
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yapılan oylama neticesinde 121 itimat oyuna karşılık 10 çekimser oy sonucu kabine
güvenoyu almıştır.109

1.2. Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması ve İlk İşgaller
Kabine buhranının çözümlenmesinin ardından basının dikkati sulh meselesine
yoğunlaşmış ve hükümetin en önemli vazifesinin sulhu temin etmek olduğu yönünde
çok sayıda yazılar yayınlanmıştır. Yunus Nadi, “Sulha Hazırlanmalıyız”110 ve Cenap
Şahabettin “şimdi bütün vatanın ortak temennisi budur: Ah Sulh!”111 derken Sadrazam
Ahmet İzzet Paşa da “zaten teşebbüs edilmiş olan sulh meselesini takip ediyoruz”112
şeklinde basına beyanat vermiş ve güvenoyu alan Hükümet, ilk icraat olarak daha önce
başlatılan mütareke girişimlerini sürdürmüş, bu hususta Kut’ül Amare’de esir alınan
General Townshend aracılığıyla İngiliz Hükümeti ile temasa geçerek olumlu sonuç
almıştır. Nitekim General Townshend, İngiliz Akdeniz Filosu Başkomutanı Koramiral
Sir Somerset Arthur Gough Calthorpe ile görüşmesi sonrasında Calthorpe, Sadrazam
İzzet Paşa’ya 22 Ekim 1918’de göndermiş olduğu yazıda bırakışma koşullarını kendisi
ile görüşme yetkisinin olduğunu, dolayısıyla Midilli Adası’ndaki Mondros’a bir kurul
göndermesini bildirmiştir.113
Mütareke görüşmeleri için belirlenecek heyette kimlerin yer alacağı hususunda Padişah
ile Hükümet arasında yaşanan kısa bir anlaşmazlıktan114 sonra delege olarak Bahriye
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Okur, “Mondros Mütarekesi’ne Dair Meclis-i Mebusan’da Yapılan Tartışmalar”, s. 99-100; “İzzet
Paşa Hükümetine İtimat”, Hadisat, 20 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 1, s.1.
Yunus Nadi, “Sulha Hazırlanmalıyız”, Yenigün, 24 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 50, s. 1.
Cenap Şahabettin, “Ah Sulh”, Hadisat, 21 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 2, s. 1.
“Sadrazam Paşa İle Mülakat”, Âti, 23 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 286, s. 1.
Salâhi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, ATAM
Yayınları, Ankara, 2015, s. 3.
Sultan Vahdettin, barış görüşmelerine Ferit Paşa’nın gönderilmesini istemiş, Ahmet İzzet Paşa bu
istek karşısında: “Bu zat, uzun zamandan beri devlet memuriyetinde bulunmamaış ve adeta deli
gibidir. Böylesine önemli görev ve devletin hayati meseleleri kendisine havale edilemez” demiştir.
Ahmet İzzet Paşa ile Ferit Paşa’nın bu hususta yapmış oldukları görüşmede Ferit Paşa özel kâtip
olarak Rum Patrikhanesi kâtibi Kara Teodori Bey’i almak istediğini söylemiş, Ahmet İzzet Paşa’nın
bu durumu padişaha arz etmesi sonrasında ikili arasında şu diyaloglar gerçekleşmiştir: “Patrikhane
kâtibini almak istediğini söylediğim zaman padişah öfkeyle ‘bunu söylememesini tembih etmiştim’
cümlesin ağzından kaçırmışsa da yine kendisini toplayarak ‘ben onu idare ederim’ cevabını
vermiştir.” Ahmet İzzet Paşa, bu zatın Mondros’a gönderilmemesinden vatan ve hiç olmazsa şahsı
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Nazırı Rauf, Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet ve Dâhiliye Nezareti Müsteşarı Sadullah
Beylerin gönderilmesine karar verilmiştir.115 İtilâf Devletleri’ni ise İngiltere’nin
Akdeniz Orduları Başkumandanı Koramiral Calthorpe başkanlığında Albay Liyons ve
Teğmen Cormrod temsil edecekti.116
Hükümetin Mondros’a giden heyete verdiği talimat, sekiz maddelikti. Madde 1’e göre
bırakışma süresince Boğazlar, İtilâf Devletleri’nin savaş ve ticaret gemilerine açık
olacak fakat Yunan savaş gemileri giremeyecek, istihkâmlar Osmanlı askerlerinin elinde
kalacak, şiddetli ısrar olursa belirli sayıda denetimci İngiliz subayları, barış olduğunda
Boğazlar’dan ayrılmak şartıyla buralarda bulunabilecek ve savaş gemileri iki boğaz
arasında iki günden fazla kalamayacaklardı. Askerlerin barış zamanındaki sayıyı
aşmayacak ölçüde terhisi kabul olunacaktı (Mad. 2). Bırakışma sınırları aşılmayacak
(Mad. 3), asayiş ve güvenliği sağlamak Osmanlı Hükümeti’ne ait olduğu gibi yönetime
karışılmayacak, ülkenin herhangi bir noktasına asker çıkarılmayacak (Mad. 4),
Karadeniz’de Almanların avdet taarruzlarına ve deniz yollarını tehdit etmelerine karşı
savunma Osmanlılara ait olacak, İngilizler bu savunmayı ancak teftiş edebileceklerdir
(Mad. 5). Madde 6’ya göre bırakışmadan sonra ticaret ve gemi serbestisinin mutlak
olarak kabul edildiği, ithalatın hızlandırılacağı müjdelenecek, buna karşılık da para
yardımı istenecekti (Mad. 7). Son maddeye göre ise namus-u milliye aykırı istekler
reddolunacaktı.117
Osmanlı Devleti ile yapılacak olan bırakışma görüşmelerinde İtilâf Devletleri’ni
temsilen yalnız kendisinin hazır bulunmasını sağlayan İngiltere’nin bırakışma şartları,
War Office ve Admiralty tarafından saptanıp 3 Ekim’de kabine önüne gelmiş,
Versailles’da 6-8 Ekim 1918 arası dönemde yapılan görüşmeler sonucunda 22 Ekim’de
İngiliz kabinesince Amiral Calthorpe’a gönderilmiştir. Bırakışma şartları ile birlikte
gönderilen yazıda, özellikle Fransa ve İtalya’yı tatmin etmek için bütün maddelerin
kabul ettirilmesi yolunda çaba gösterilmesi istendikten sonra şöyle denilmekte idi:
“Fakat zannımızca ilk dört şart o denli üstün önemdedir ve tam olarak uygulandığında
bizi ister istemez duruma öyle egemen kılacaktır ki kalan bütün diğerleri ya da herhangi

115

116
117

için fırsat kaçırdığına inandığı gibi aşırı kibir ve gururu sebebi ile kesin iradesinin reddedilmesinden
dolayı kendisine karşı Sultan Vahdettin’in bastırılması zor bir kin ve öfke duymaya başladığını ifade
etmektedir. Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., II, s. 28-29, 41.
“Mütareke ve Müzakerata Memur Murahhaslarımız Mahal-i Müzakereye Vardılar”, Âti, 27 Teşrîn-i
Evvel 1334, No. 290, s. 1.
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biri üzerinde ısrar etmek, hatta kalan 20 maddeden belirli birini ileri sürmek, sizce
hayati dört maddeyi derhal elde etmekteki başarımızı tehlikeye sokabilecekse bunları
elde etmeyi böyle bir tehlikeye sokmak istemiyoruz.”118
Ateşkes görüşmeleri devam ettiği süreçte119 Hadisat 11. sayısında “Şavaşa girmeyi
istemiş olan millet değildir. İsteyerek girdiği harpte millet böyle mi hareket eder?”
derken, İkdam görüşmelerin devam ettiğini120; Akşam mütareke henüz imza
edilmemişse de müzakeratın hüsn-ü suretle neticelenmek üzere olduğunu121; Âti,
mütareke müzakeratının hüsn-ü suretle ilerlediğini122 bildirirken Vakit gazetesinden
Ahmet Emin Bey Osmanlı Devleti’nin uzun süre yaşayabilmesinin imkânsız olduğu
yorumunu yapıyor, Süleyman Nafiz ise “bu satırlar yazılırken Ahmet İzzet Paşa
Hükümeti’nin murahhasları da ihtimal ki Sakız Adası’nda İngilizler ile ta’dil-i
muhasemat kararını imza ediyorlar”123 diyordu.
Beş oturum süren toplantılar, 27 Ekim sabahından itibaren daha önceden Osmanlı
Devleti’ne verilmiş olan mütareke projesi metninin okunması ile başlamış, bu metin
üzerinde esaslı herhangi bir değişiklik yapılamayacağı da hemen anlaşılmıştır. Hâlbuki
metindeki şartlar gayet ağırdı. Amiral Calthorpe ise yalnızca bu şartları Türk
delegelerine imza ettirmeye memurdu. Bu sebeple incelenen maddeler üzerinde küçük
bazı değişikliklerden başka bir şey yapılamıyordu. Osmanlı delegelerine göre bu şartlar
aynen kabul edilmez ise kendileri ya imzaya ya da geri dönmeye davet olunacak, bu
takdirde elde edilecek küçük bazı değişikliklerden de yoksun kalınacaktı. Ayrıca
İngilizler, savaşa devam ederek İstanbul’a girerlerse o zaman ileri sürülecek şartlar,
bağımsızlık ve varlığımızla bağdaştırılamayacak kadar ağır olabilirdi. Bu sebeple
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Akşin, a.g.e., I, s. 57-58.
“Münferit Mütareke Daha İmza Edilmedi”, Akşam, 27 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 38, s. 1; “Bugün de
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1; “Mütareke Müzakeratı Devam Ediyor”, Hadisat, 30 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 11, s. 1.
Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü (Açıklamalı Kronoloji), Mondros’tan Erzurum
Kongresi’ne (30 Ekim 1918-22 Temmuz 1919), I, TTK Basımevi, Ankara, 1993, s. 2.
“Mütareke Henüz İmza Edilmemişse de Müzakerat Hüsn-ü Suretle Neticelenmek Üzeredir”, Akşam,
24 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 35, s. 1.
“Mütareke Müzakeratımızın Hüsn-ü Suretle İlerlediği Söyleniyor”, Âti, 28 Teşrîn-i Evvel 1334, No.
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Süleyman Nafiz, “Mütareke İmzalanıyor”, Hadisat, 29 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 10, s. 1.
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delegeler, bu ciddi durumu İstanbul’a bildirdiler. 29 Ekim’den sonra İstanbul’dan on bir
maddelik bir talimat gönderilmiş ise de bunların hemen hiçbirisi kabul olunmamıştı.124
Bu süreçte basın, bir yandan Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan’ın mütareke şartlarını
müzakere etmek üzere fevkalâde toplandığını haber veriyor125, öte yandan ise hakkında
henüz kesin bir bilgi bulunmayan ancak bazı kaynaklardan edinildiği belirtilen haberlere
nazaran mütareke şartlarına yönelik yorumlar yapılıyordu.126 Akşam gazetesi her iki
mecliste yapılan müzakerata dair hükümet tarafından mebusların dikkatine sunulan
mütareke şartlarının gerek diğer gazetelerin aldıkları malumata ve gerekse kendisinin
hususi haberine göre 21 maddeden ibaret bulunduğunu, edinilen bir başka malumata
göre de mütareke şartlarının umumiyetle kabul edilerek Mondros’taki heyete gereken
talimatın verilmiş olduğunu bildirmekte ve İkdam gazetesinin İtilâf Devletleri tarafından
mütareke için ortaya konmuş olan şartları tahminen sıraladığı şu haberine yer vermekte
idi:
“1- İstihkâmatın hedmi,
2- Trablusgarp’taki zabitanımızın geri alınması, bunlar geldikleri takdirde
hükümetçe asi olarak ilânı,
3- Karadeniz ve Çanakkale Boğazlarının İtilâf tarafından muvakkaten işgal ve
istifadeleri,
4- Bahrilerden muvakkaten istifade edilmesi,
5- Memleket ahalisinin ihtiyacından fazla erzak ve zahairin itası,
6- Şimendiferlerin idaresi,
7- Tersanenin İtilâfa muvakkaten tevdii,
8- Toros Tüneli’nin sağlam olarak teslimi,
9- Sefain-i harbiyemizin muvakkaten teslimi,
10- Vilâyat-ı Şarkiye mukadderat-ı sulh-ı umumi konferansında temin edilmek
üzere oralarda isyan ve iğtişaş zuhurunda İtilâf askerlerine asayişi iade için
müdahale hakkının verilmesi,
11- Arabistan’ın işgalimiz altında bulunan aksamının tamamen tahliyesi,
12- Adana Vilayeti’nin askeri tahliyesi, Sis ve Haçin’in İtilâf Devletleri tarafından
işgali. Adana Vilayeti’nde idare-i mülkiye baki kalacaktır.
13- Zonguldak kömür havzası ve madenlerinden muvakkaten istifade,
14- Ordumuzun terhisi,
15- Hal-i harp hasebi ile denizlerde hükümet-i Osmaniyece vaz’ edilmiş olan
torpiller haritasının İtilâf’a teslimi,
16- Avusturya-Alman
tebasının,
heyet-i
sefaretinin,
konsoloslarının,
müşavirlerinin bir ay zarfında Türkiye’den ihracı. Yalnız yerli Avusturya ve
Alman tebası kalabilecektir.
17- Silahların, mühimmatın depolara konulması ve kontrole tabi tutulması,
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Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, I, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul,
1991, s. 23-24.
“Mütareke Şeraiti Hakkında”, Yenigün, 30 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 56, s. 2; Âti, 31 Teşrîn-i Evvel
1334, No. 294, s. 1.
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Hadisat,1 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 13, s. 1.
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Türkiye’de bulunan düşman esirlerinin İstanbul’da cem edilerek teslimi,
Hicaz’da bulunan asakirinin teslimi,
Almanlara verilmiş olan imtiyazın feshi,
Mütareke şartlarına uyulacağına dair teminat.”127

Âti gazetesi ise Akşam’ın yayınladığı bu haber üzerine “22 Şart Nedir?” başlıklı yazıya
sütunlarında yer veriyor ve ilgili gazetenin haberinde hatalı gördüğü hususları şu şekilde
belirtiyordu:
“Dün çıkan Akşam refikimiz:
1- Bulgarların küşadıyla İtilâf asakiri tarafından işgali,
2- Vilâyet-i Sitte-i Şarkiye’de iğtişaş ve isyan zuhurunda ora asayişinin İtilâf
askeri tarafından temin edilmek hakkının tasdiki,
3- Adana Vilayeti’nin muvakkaten tahliyesi ile İtilâf askerleri tarafından işgali,
4- Bahrilerin muvakkaten işgali,
5- Ergani kömür madenlerine mütedâir bir maddeden bahsediyorsa celsenin hâfi
olması sebebi ile şimdilik bu babda bildiğimizi yazmayı hukuk-u hükümete
karşı bir saygısızlık ad ederiz. Mademki celse-i hafi olmuştur demek ki
müzakeratın ifşasında bir mahsur vardır. Şu kadar ki Akşam gazetesinin rivayeti
tamamıyla doğru olmadığından bazı hususlarda açıklama yapmayı gerekli
gördük:
1- Boğazların alelâde İtilâf askerleri tarafından işgal edileceği doğru değildir.
Yalnız Boğazların İtilâf Devletleri’ne küşada kılınacağı sıhhate karibtir.
2- Vilayet-i Şarkiye hakkındaki havadis doğru olmasa gerektir.
3- Adana Vilayeti’nin muvakkaten tahliyesi ile İtilâf askerlerine bırakılması
havadisi yanlıştır. Bu, olsa olsa bazı şimendifer güzergâhlarının mesela
tünellerinin mürâkabesinden gılzettir.
5- Ergani kömürlerine ait karar da bu kömürlerden istifade edilecektir gibi bir
şekilde olmadığını zannederiz.
Diğer mevad, teferruata ait olup bunların hukuku daima saltanat ile alakaları
olmadığı zannındayız. Herhalde gazetelerin yanlış malumat verebileceği
ihtimaline binaen kabine bir tebliğ ile evvelden matbuata tenvir etmeli idi.
Hâlbuki Hükümet, bu hususta atıl davrandı ve bu gibi şayiata mahal verildi.
Hükümet-i seniyyeden matbuatı biraz daha nazar-ı dikkate almasını rica
ederiz.”128

Türk basınında mütareke şartlarına yönelik yorumlar bu şekilde olurken görüşmelerinin
uzamasından rahatsız olan Amiral Calthorpe’un Osmanlı Heyeti’ne şartların reddi veya
kabulü konusunda son kararın hemen kendilerine bildirilmesi talebi üzerine heyet
İstanbul’dan gelecek cevabı beklemeden mütarekeyi imzalamak zorunda kalmıştır.129
Rauf Bey, mütarekenin nasıl bir düşüncenin tesiri ile imzalandığını Bâb-ı Âli’ye
gönderdiği 30 Ekim 1918 tarihli telgrafnamede şu suretle izah etmiştir:
“Telafisi na-kabil vahim netayici müeddi olacak kat’ı münasebata mahal
vermemek üzere derci kabil olan kuyudu nafiayı dahi temin ederek
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mütarekenameyi bu gece saat onda imzaladık. Yarın, yani 31 Teşrîn-i Evvel’de
mahalli saati vasati ile vakt-i zevalde bilcümle cephelerde tatil-i muhasemat
edilmek üzere Düvel-i Mutelife kumandanlarına evamir edildiği maruz ve taraf-ı
fahimanelerinden dahi icap edenlere evamir-i lazıme itası müsterhamdır.”130

Öte yandan İstanbul basınında faaliyet gösteren aynı güne tarihli Âti, İkdam, Vakit,
Tasvir-i Efkâr gibi gazeteler de İtilâf Devletleri adına hareket eden İngiliz Akdeniz
Filosu Komutanı Amiral Calthorpe ile Bahriye Nazırı Rauf Bey’in başkanlığındaki Türk
delegeleri arasında Limni’nin Mondros Limanı’ndaki Agememnon zırhlısında yapılan
görüşmelerin sonuçlandığını ve 25 maddelik Mondros mütarekesinin131 imzalanması132
ile Türkiye açısından Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiğini duyurmakta idi.133
“Mütarekenin, sulh anlaşmasının mukaddemesi olacağını ve bundan böyle hiçbir
suretle tekrar muhasemata meydan verilmeyeceğini zan ve ümit eylediğini ifade eden
Âti, mütareke metninin matbuata tebliğ edilmemesi, gazetelerin birbirinden farklı ve
yanlış haberler vermeleri sonucunu doğurduğu için bu hareketi bir hata olarak
nitelendiriyor, “keyfiyetten haberdar olan Âyan ve Mebûsan da işin mahremiyetini güya
muhafaza ve kendilerini vebalden kurtarmak için havadisi tahrif ile söylediler” diyerek
her iki meclisin tutumunu eleştirdikten sonra yine resmi olmayan kaynaklara göre
mütareke maddelerine yer verirken134 Akşam gazetesi de “Hükümet, mütareke metnini
milli ajansa tebliğ etmediği için bu husustaki malumatımız zan ve tahminlerden ileri
geçmemiştir”135 diyerek olaya dair tepkisini gösteriyordu. Hadisat ise 1 Kasım tarihli
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nüshasında Harbiye Nezareti’nin, mütarekenin imzalandığına dair 31 Teşrîn-i Evvel 334
tarihli resmi tebliğini “Hükümet-i Osmaniye İle İtilâf Devletleri Arasında Mütareke
Akd Edildi”136 başlığı ile okuyucularına duyurmuş, aynı tebliğe sütunlarında yer veren
Yenigün ise hükümetin mütareke akdini teklif ettiği günden itibaren şehirde çeşitli
rivayetlerin dolaştığını ve kendi sütunlarında yer verdiği yazılar ile halkı heyecana sev
etmeye matuf bu türden neşriyatı tekzip ettiklerini ifade ederek bazı gazetelerde yer
verilen ve aslı olmadığını ileri sürdüğü şu maddeleri açıklamıştır:
“İstihkâmatın hedmi, Zonguldak kömür madenlerinin işgali, Almanlara verilen
imtiyazların lağvı, aff-ı umumi ilânı, şeraitin tatbikatına müteallik teminat. Bu
maddelerin evvelki gün toplantı yapmış olan meclisin beyanatı ile hiçbir alâkası
yoktur. Esasen mütareke sırf askeri ve fenni bir mesele olduğu cihetle buna
ezcümle aff-ı umumi ilânı gibi siyasi bir madde ilave edilmesine imkân mevcut
değildir. İşte bu ve buna benzer neşriyatlar sebebi ile efkâr-ı umumiye telaşa
kapılmıştır. Bu sebeple biz, mütareke şartlarını gerçek halleri ile okuyucularımıza
ulaştırmak için gerekli tahkikatı yaptık. Tatbikatımız neticesinde elde ettiğimiz
bilgiler, bugün intişar edilen tebliğ-i resmi ile teyit olacaktır. Bu maddeleri ayrı ayrı
yazıyoruz: Mütarekenin birinci maddesini teşkil ettiği şüphesiz olan Boğazlar
meselesinde İtilâf Kumandanlığı’nın talebi şudur: Bahr-i Siyah’a mürûr için
Çanakkale’ye Bahr-i Siyah Boğazlarının küşadı ve Bahr-i Siyah’a serbest-i
mürurun istihsali ve Çanakkale ve Bahr-i Siyah istihkâmatının müttefikler
tarafından işgali.
Bu talebe ek olarak torpiller meselesinde şu teklif vaki olmuştur: Karadeniz’de
mevcut torpil mevzileri hakkında malumat verilecek.
Harp Esirleri: İtilâf Devletleri’ne mensup harp esirleri İstanbul’a celp edilerek
kayıtsız şartsız İtilâf hükümetlerine teslim olunacaktır.
Terhis: Hudutların emniyeti ve asayiş-i dâhiliyenin idamesi için lüzum görülecek
askerden maadası bil-cümle kuva-yı Osmaniye derhal terhis olunacak.
Sefain-i Harbiye: Osmanlı sularında veya Osmanlı kuvvetleri tarafından işgal
edilen sularda bulunan bütün sefain-i harbiye teslim ve işbu sefain-i harbiye
gösterilecek limanlara çekilecektir.
Şarta Müteallik Bir Madde: İtilâf Devletleri’nin anarşiye düşürecek bir vaziyetin
ortaya çıkması halinde bu yerler İtilâf kuvvetlerince işgal edilecektir.
Limanlar ve Tersaneler: Mütareke teklifatında mevcut bir maddeye göre İtilâf
Devletleri tamiratı teshil için Osmanlı limanlarında bulunan tekmil tersaneleri
isti’mal edecektir. Bundan maada Osmanlı işgali altında bulunan bilumum liman
ve demiryollarından İtilâfa mensup sefain tarafından istifade edilmesi ve bu
mahallerin İtilâf ile hal-i harpte bulunanlara karşı kapatılması maddesi de vardır.
Toros Tünelleri: Serd edilen mütareke şartları arasında Toros Tünelleri’nin İtilâf
Devletleri tarafından işgali maddesi de vardır.
Tahliye Edeceğimiz Yerler: İran’ın şimâl-i garbî kısmında ve Mavera-yı
Kafkas’taki Osmanlı kuvvetlerinin harpten evvelki hududa geri alınması. Haber
aldığımıza göre Hükümet, Elviye-i Selase’nin mukadderatı musalahada tekrar
edilmek üzere üç livanın şimdiden tahliyesi cihetine gidilmesini teklif eylemiştir.
Telgraf ve Kablolar: Memleketimizdeki telsiz telgraf ve kabloların İtilâf memurları
tarafından idaresi; bahri, askeri ve ticari vesait ve mevadın men-i tahribi.
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“Hükümet-i Osmaniye İle İtilâf Devletleri Arasında Mütareke Akd Edildi”, Hadisat, 1 Teşrîn-i Sâni
1334, No. 13, s. 2.

29
Hudut-ı Hadidiyye: On ikinci madde mucibince hudut-ı hadidiyye İtilâf murâkabe
zabitlerinin idaresine tevdi edilmek lazım gelecektir. Bu meyanda elyevm Maverayı Kafkas’ta Osmanlı idaresinde bulunan hudut-ı hadidiyye de vardır. Bunlar,
serbest olarak İtilâf memurlarının emrine verilecektir.
Hicaz, Asir, Kilikya: Mütareke teklifatında Hicaz, Asir, Suriye, Yemen, Kilikya ve
Irak’ta bulunan Osmanlı kuvvetlerinin geri alınması da talep olunmuştur.”137

25 maddeden oluşan ve bir teslim vesikası niteliğinde olan Mondros Mütarekesi’nin138
belli başlı hükümlerini sıralamak gerekirse; Boğazlar, Müttefik Devletler’in savaş ve
ticaret gemilerine açılacak, Boğaz girişlerini savunan istihkâmlar Müttefik askerlerince
işgal edilecek,

Osmanlı Ordusu sınırların gözetilmesi ve düzenin sağlanması için

gerekli olanlar dışında terhis139 edilecek, Müttefik Devletler’in güvenliğini tehdit eden
bir durum ortaya çıkması halinde imparatorluk içindeki stratejik noktalar işgal
edilebilecek, bütün telsiz, telgraf ve telefon istasyonları Müttefik Devletler’in
denetimine geçecek, kuzeybatı İran’daki ve Transkafkasya’daki Osmanlı güçleri savaş
öncesindeki sınırlarına çekilecek, Arap vilayetlerindeki garnizonlar en yakın Müttefik
kumandanlarına teslim edilecek140, Müttefik güçlerce izin verilenler dışında bütün
teçhizat, silah ve cephaneye el konulacak ve doğudaki altı vilayette-İngiliz teklifinde
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“Mütareke Dün Öğlen İmzalanmış, Cephelere Tebligat İcra Kılınmıştır”, Yenigün, 1 Teşrîn-i Sâni
1334, No. 58, s. 1.
“Mütareke Şerait-i Resmiyesi”, Yenigün, 2 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 60, s. 1; “Mütarekenin Metn-i
Resmisi”, Âti, 3 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 297, s. 1; “Ta’dil edilen Mevad Hakkında İzahat”, Yenigün,
2 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 60, s. 1; “Mütareke İmza”, Vakit, 1 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 368, s. 1;
“Mütarekenamenin Resmi Metni”, Vakit, 3 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 370, s. 1; “Mütareke Şeraitinin
Resmi Metni”, Hadisat, 3 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 15, s. 1 “Hükümetimiz Mütareke Şeraitini Kabul
Etti”, İkdam, 31 Teşrîn-i Evvel 1334, No. 7801, s. 2; “Mütarekenamenin Resmi Metni”, Vakit, 3
Teşrîn-i Sâni 1334, No. 370, s. 1; “Hükümet-i Seniyye ile Düvel-i Mutelife Mütarekenamesinin Resmi
Metni”, İkdam, 3 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 7804, s. 1; “Mütareke Şeraitinin Metn-i Resmisi”, Hadisat,
3 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 15. s. 1.
“Terhis Muamelesi Dün Başladı”, Yenigün, 6 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 63, s. 1; “Terhis Defterleri
Yapılıyor”, Yenigün, 7 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 64, s. 1; “Ordumuzun Terhisine Dair Şerefsadır İradei Seniyye Sureti”, Âti, 7 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 301, s. 1; “Ordunun Terhisi Münasebeti İle”, Âti, 23
Teşrîn-i Sâni 1334, No. 315, s. 2; “Terhisin Kat’i Şekli”, Hadisat, 5 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 17, s. 1.
Dönemin Sadrazamı Ahmet İzzet Paşa, ateşkesin imzalanmasının ardından Mısır’da bulunan Amiral
Calthorpe aracılığı ile Yemen, Asir ve Medine Kumandanları’na teslim olmalarını emredecektir.
Ancak Medine Muhafız Fahrettin Paşa emre uymayarak, 26 Aralık tarihli cevabında bu hususa
yönelik padişah buyruğu istemiştir. Bu süreçte İngiliz Genelkurmay Başkanlığı, General Allenby ve
Milne’e gönderdiği telgraflarda Fahrettin Paşa’nın teslim olmayarak ateşkes şartlarını çiğnediğini,
şartlar yerine getirilmezse İstanbul’un işgal edileceğini bildirmiştir. İstanbul’dan padişahın emrini
taşıyan bir kurulun gönderilmesi üzerine Fahrettin Paşa 10 Ocak’ta teslim olacak, İngilizler tarafından
Malta’ya sürgün edilecek, 1921’de Ankara Hükümeti’nin Kâbil Elçiliği’ne atanacaktır. Sarıhan,
Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 14, 34.
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Altı Ermeni Vilayeti olarak söz edilmektedir- bir karışıklık çıkması halinde Müttefik
Devletler düzeni sağlamak için buraları işgal edebilecekti.141
Mütarekenin imzalanmasının ardından mevcut durum “manzara, batmış bir gemiden
denize dökülmüş kaza geçirenlerin haline benzemekte, herkes denizde bir tahtadan
yılana kadar herhangi bir şeye sarılmakta, çırpınıp durmaktadır”142 şeklinde tasvir
edilirken İstanbul basınında faaliyet gösteren Vakit, İstanbul Muhafızı Fevzi Paşa’nın
milletin sükûn ve vakârını korumasına yönelik beyanına yer veriyor; Ahmet Emin Bey,
ateşkesin ardından İstanbul halkının eski neşesini kaybettiğini ifade ederken143,
Hadisat’tan Cenap Şahabettin “Hitame-i Kâbus” adlı yazısında: “Tam dört senedir
devam eden kâbus-u menhustan işte derilerimiz kemiklerimize yapışık, kurumuş ve
küçülmüş, fakir ve müstahkir, bi-mecal ve pürmatem çıkıyoruz. Artık kan kesildi, ancak
gözyaşları akacak”144, Yenigün’den Yunus Nadi: “Dört seneyi mütecaviz bir müddettir
milletin bunca fedakârlıkları göğüsleyerek azim ve sebat ile idame ettiği ve uğrunda bu
kadar hasara katlanmış olduğu harp, o bizim istiklâl harbi dediğimiz hengâme artık bu
suretle neticelenmek yolunda ilk mühim ve kat’i adımını atmış bulunuyor”145 diyor,
Akşam gazetesinden Necmettin Sadık ise şu şekilde yorum yapıyordu:
“Dört senelik bedbaht bir harbin neticesine bugün vardık. Memleketin seçilmiş
bütün gençliği Anadolu’nun saf ve kuvvetli Türkleri hiç umulmadık cephelerde pek
kıymetli kanlar döküldükten sonra elde ettiğimiz neticeye bakarak memnun
olamayız. Hiç şüphe yoktur ki tarihimizin en acı bir safhasındayız. Dökülen bu nice
kanların, tahammül edilen bu nice fedakârlıkların sırf hata yüzünden boşa gittiğini
gören bir milletin efradı ne kadar acı duyarsa o kadarını duyduk. Fakat bugün bu
acıları da zapt edecek kadar kuvvet sahibi olmalıyız. Geçmiş günlerin fedakâlıkları
ile bugünlerin neticelerini mütemadiyen mukayese edecek olursak teselli
bulamayız. Başımızı geriye çevirmekten sarf-ı nazar edelim bugünkü mağlup
halimizde yine milletin ve memleketin mevcudiyetine halel getirmeyecek bir takım
şartlarla mütareke yaptığımıza memnun olalım. Unutmayalım ki son zamanlarda
artık istiklâlimizden bile şüpheye düşmüştük. Düşündüğümüze nispeten daha hafif
şartlar karşısında bulunduk. Mütareke şartlarının esasını bilmiyoruz fakat iki
günden beri doğruya yakın olarak neşredilen şartlar arasında memleketin istiklâlini
tehlikeye düşürecek bir şey yoktur. Binaenaleyh, vatanı batmış ve mahvolmuş
tarzında göstermekte mana yoktur. Batmadık, ölmedik, yaşıyoruz. Asıl bundan
sonra yaşamak çarelerini arayacağız.”146
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Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 19-20; Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, s.
69-73.
Serdar Yurtsever, Milli Mücadele İstihbaratında İstanbul’da Gizli Bir Grup: “Felah”, Berikan
Yayınevi, Ankara, 2015, s. 41.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 4, 8.
Cenap Şahabettin, “Hitame-i Kâbus”, Hadisat, 2 Kanun-ı Sâni 1334, No. 14, s. 1.
Yunus Nadi, “Mütarekenin İmzası-Mazi, Hâl ve İstikbâl”, Yenigün, 2 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 59, s.
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Necmettin Sadık, “Mütareke ve Ordumuz”, Akşam, 1 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 43, s. 1.
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Basında

mütarekeye

yönelik

yapılan

bu

olumsuz

değerlendirmelerin

aksine

Mondros’tan dönen Türk heyeti147, son derece iyimser bazı açıklamalarda
bulunuyordu.148

Bahriye Nazırı Rauf Bey, mütarekeye dair Yenigün gazetesi

muhabirine vermiş olduğu beyanatta “Mütarekeyi akde memuren İstanbul’dan hareket
ederken bugünkü gibi iftihar ile avdet edeceğimi tasavvur etmiyordum. İngiliz mütareke
murahhaslarının bize karşı gösterdikleri hüsn-ü kabul ümidin fevkinde olmuştur.
Müzakeratımız gayet samimi ve son derece açık bir lisanla cereyan etmiş ve su-i
tefehhüme mucib olacak hiçbir hal ve harekete meydan verilmemiştir. Akd eylediğimiz
mütareke

neticesinde

devletimizin

istiklâli,

saltanatımızın

hukuku

tamamıyla

kurtarılmıştır. Bu mütareke, galip ile mağlup arasında akd edilen bir mütareke değil,
bilakis hal-i harpten çıkmak isteyen eşit iki kuvvet beyninde akd olunabilecek bir tatil-i
muhasemat mahiyetindedir” demiş ve muharririn “Sizi bu derece memnun eden esbab
nedir?” sorusuna cevaben Bahriye Nazırı şu yanıtı vermiştir:
“Evvela İngiltere’nin imhasını istihdâf etmeyeceklerini anladım. Saniyen,
memleketimizin zannedildiğinin aksine işgal altına alınmayacağını gördüm. Sizi
temin ederim ki İstanbul’a bir tek düşman askeri çıkmayacaktır. Tabi birkaç zabit
şurada burada görülebilecektir. Bundan başka tersanelerimiz de işgal
olunmayacaktır. İngiliz ve Fransızlar bunlardan yalnız tamir vesaire gibi hususat
için istifade edeceklerdir. Şimendifer hatlarına askeri bir vaziyet yapılmayacaktır.
Fakat İtilâf Devletleri hudut-ı hadidiyyeden istifade hakkına haiz olacaklardır.
İngilizler Adana, hatta Sis ve Haçin’e kadar terkini talep etmişlerdi. Fakat biraz
ısrar ile Sis ve Haçin’i kurtardığımız gibi son günde de Adana’yı tamamen
tahliyeye imkân vermiştir. Binaenaleyh, Adana eskisi gibi Osmanlı’nın idare-i
mülkiye ve askeriyesinde kalacaktır. Batum ile Kars da şimdilik tahliye
edilmeyecektir. Size tekrar ederim ki İngilizler bize fevkalâde bir hüsn-ü muamele
ibraz eylemişlerdir. O kadar ki askerimizin ne miktarının terhisi lazım geleceğinin
tayinini bize terk eylemişlerdir. Evet, yaptığımız mütareke ümidimiz fevkindedir.
İstiklâl-i devlet, hukuk-u saltanat, izzet-i nefs-i millet tamamen kurtarılmıştır.
Yalnız şurası muhakkaktır ki memleketimizde asayişi muhafaza etmeliyiz. Aksi
takdirde her şeyi kaybetmek tehlikesi vardır”149

Aynı hususta Hariciye Nazırı Nabi Bey ise anlaşmanın, devletin egemenlik haklarına
dokunmayacağına yönelik bir açıklama yapmış150, Harbiye Müsteşarı Reşat Hikmet Bey
de matbuat temsilcilerine mütarekenin ilk üç maddesi hariç diğer maddelerini
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“Mütareke İmza Eden Murahhaslarımız Avdet Ettiler”, Âti, 2 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 296, s. 1;
“Murahhaslarımız Döndü-Rauf Bey İle Mülakat”, Yenigün, 2 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 59, s. 1.
Tansel, Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, I, s. 26.
“Murahhaslarımız Döndü-Rauf Bey İle Mülakat”, Yenigün, 2 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 59, s. 1.
Akşin, a.g.e., I, s. 61-62.
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değerlendirmiş151, İzzet Paşa, ordulara ve mülkiye örgütlerine gönderilen 2 Kasım 1918
tarihli bir tamimle savaşta en ağır yenilgiye uğramış ve yorgun Osmanlı Devleti’nin,
yapılan öteki mütarekelere göre daha hafifini imzaladığını müjdeleyip, azınlıkların
gözetilmesini ve asayişe dikkat edilmesini istemekte iken152 mütareke, 31 Ekim 1919
günü öğlenden itibaren yürürlüğe girmiş, İngiltere öncülüğünde harekete geçen İtilâf
Devletleri donanması, 1915’te deniz ve kara savaşları ile ele geçiremedikleri Çanakkale
Boğazı’nı işgale ve mütarekenin Boğazlar’a ilişkin hükümlerini uygulamaya
başlamışlardır. Çanakkale istihkâmlarına el koyan İtilâf donanmasının153 artık İstanbul
önlerine gelmesine mani olacak hiçbir engel154 kalmamıştır.155 İstanbul Limanı’na
gelecek İtilâf filolarının İstanbul’da karaya asker çıkarması ihtimali, mütarekeye aykırı
olduğu

kadar

Hükümet’i

denizden

ve

karadan

kontrol

ve

baskı

altında

bulunduracağından hiç istenmeyen ve önüne geçilmesi gereken bir tehlike idi. Nitekim
Osmanlı Hükümeti, İtilâf kuvvetlerinin İstanbul’a gelmemesi için Mondros Mütarekesi
görüşmeleri sırasında ve mütarekenin ilk günlerinde yoğun teşebbüslerde bulunmuş,
durumu önleyemeyeceğini anlayınca ise hiç olmazsa Yunan gemilerinin gelmesini
engellemek istemiştir.156 Ancak bu teşebbüslerden herhangi bir sonuç alınamamış157,
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“Mütareke Şeraiti Hakkında Harbiye Müsteşarı Reşat Hikmet Beyefendinin İzahati”, Hadisat, 3
Teşrîn-i Sâni 1334, No. 15, s. 2.
Zeki Çevik, Milli Mücadele’de Müdafaa-i Hukuk’tan Halk Fırkası’na Geçiş, Atatürk Araştırma
Merkezi Yayınları, Ankara, 2002, s. 5; Kocatürk, a.g.e., s. 1.
İlyas Sami Kalkavanoğlu, hatıralarında o güne dair şu notları kaydetmiştir: “… Bu arada bizim de
mütareke gereğince yerine getirmekle mükellef olduğumuz ağır şartlar meyanında Çanakkale
Boğazı’nı açmamız hususu vardı. Bu şartlara uyularak Çanakkale Boğazı’ndaki mayınların
taranmasına başlanırken 7 Kasım 1918 günü saat 11.40’tan itibaren evvela yardımcı gemilerle İtilâf
Donanması ve dört gün sonra da sabahleyin 9.30’dan itibaren Averof zırhlısı ile dört torpidodan
mürekkep Yunan donanması Marmara’ya geçmiş ve 13 Kasım 1918 günü de İstanbul’a vararak
Dolmabahçe önünde demirlemişti.” İlyas Sami Kalkavanoğlu, Milli Mücadele Hatıralarım, Kaknüs
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 80.
İtilâf Devletleri’nin bu el koyma faaliyetleri sonucunda Yunus Torpidosu ile Nusret Mayın Gemisi
İstanbul’a taşınmıştır. Mehmet Okur, “İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri, Osmanlı
Hükümetleri Üzerindeki Baskıları ve Hükümetlerin Tutumu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
C. XIX, Kasım 2003, S. 57, s. 1135.
Mehmet Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Sultan Vahdettin-İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Robeck
Görüşmesi”, Atatürk Dergisi, C. III, S. 3, Ocak 2003, s. 141.
Mütarekeyi hükümet adına imzalamış olan Bahriye Nazırı Rauf Bey, Amiral Calthorpe ile temasa
geçmek, Müttefik filoları ile birlikte Yunan harp gemilerinin de gelmesini ve İstanbul’un Müttefik
kuvvetleri tarafından muhtemel işgalini önlemek üzere hükümetçe vazifelendirilmiştir. Bu mesele ile
ilgili olarak Amiral Calthorpe’a bilgi vermek üzere Mondros’a gönderilmiş olan Yüzbaşı Şevket’e 5/6
Kasım 1918’de gönderilen telgrafta; İstanbul’un Müttefik kuvvetleri tarafından işgalinin ancak dâhili
bir ihtilal vukuuna bağlı bulunduğuna dair azınlıklar arasında bir kanaat uyandırılmaya çalışıldığı,
Patrikhanece bu konuda çeşitli faaliyetler gösterildiği, hükümet tarafından alınan çeşitli tedbirlere
rağmen gayr-i Müslimlerin silahla mukabeleye kararlı oldukları ve bu suretle çıkacak karışıklıklar
neticesinde şehrin işgaline müsaade edilmesinin doğru olmayacağı belirtilerek İngiliz filosunun
İstanbul’a geleceği günü önceden haber verilmesinin temini isteniyordu. Yüzbaşı Şevket, 7 Kasım
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mütarekenin yürürlüğe konmasının üzerinden yirmi dört saat dahi geçmeden İtilâf
donanmaları Boğazlar bölgesine doğru harekete geçmiştir.158 7 Kasım 1918 tarihli
Minber, Zaman, Sabah ve Tasvir-i Efkâr gazeteleri159, Savaş Bakanlığı nezdinde İngiliz
İrtibat Subayı Murphy ve Deniz Bakanlığı nezdinde İngiliz İrtibat Subayı Chilton’un
öncülüğünde işgal ordularının İstanbul’a geldiğini yazmakta idi.160 Öte yandan İtilâf
Devletleri’nin mütareke şartlarını kısa zamanda uygulamaya başlamları karşısında
Sultan Vahdettin’in bir tepkisi olmamış, yalnızca hükümet idaresini elinde bulundurmak
için mücadele etmiştir. O’nun bu mücadelesinde şüphesiz I. Dünya Savaşı sonlarında
Avrupa

merkez

devletleri

hükümdarlarının,

hatta

hanedanlarının

tahtlarını

kaybetmelerinin etkisi büyük olmuştur. Vahdettin, kendisinin ve hanedanının ancak
İtilâf Devletleri’nin teveccühünü kazanmakla varlığını devam ettirebileceğine inanmış
ve bu teveccühü ön planda tutmuştur. Nitekim Mondros’a giden heyete verdiği özel
talimat da bunun en açık göstergesi olmuştur.161

1.3. İttihat-Terakki Liderlerinin Ülkeyi Terk Etmesi ve Kabinenin Durumu
İşgal ordularının İstanbul’a geldiği bu süreçte azınlıkların şehirde adeta İtilâf
Devletleri’nin işlerini kolaylaştıracak şekilde taşkınlıklar yapmaları, savaş sürecinin
önde gelen kişilerinin suikast ihbarları alması, Rum ve Ermeni lobilerinin İttihatçı
liderler için uluslararası bir mahkeme talep etmeleri ve içerden yükselen sert muhalefet
İttihat ve Terakki içinde çeşitli endişelere neden olmuş, fırka merkez-i umumisinin de
ekseri görüşü ile Talat, Enver ve Cemal Paşalar, Beyrut Valisi Azmi, eski Polis Müdürü
Bedri, Dr. Nazım, Dr. Bahattin Şakir ve Cemal Azmi 1 Kasım’ı 2 Kasım’a bağlayan
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1918’de bu konu hakkında Amiral Calthorpe’un şu kısa cevabını bildirdi: “Hükümetimden emir
aldığımdan, Yunan gemilerinin İstanbul’a gelmesini men edemeyeceğim. Osmanlı Hükümeti’nin bir
karışıklık çıkmasına meydan vermeyeceğine eminim.” Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 21.
Okur, “İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri...”, s. 1136, 1137.
Abdurrahman Bozkurt, İtilâf Devletleri’nin İstanbul’da İşgal Yönetimi, ATAM Yayınları, Ankara,
2014, s. 4.
Aynı gün Âti gazetesi hükümet kararı ile kapatılmıştır. İstanbul Muhafızı Ahmet Fevzi Paşa tarafından
7 Teşrîn-i Sâni 34 tarihiyle gönderilen ta’dilnamede kapatılma gerekçesi şu şekilde ifade edilmiştir:
“Âti gazetesinin vatanperverlikle alakalı görülmeyen neşriyatından dolayı idare-i örfiyece bu geceden
itibaren neşri men edilmiştir. Bunun yerine kaim olmak üzere çıkarılması muhtemel olan diğer gazete
de aynı mesleği takip ettiği halde men-i neşri mukarrerdir.” “Başımıza Gelen ve Başımızdan Geçen”,
Âti, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 302, s. 1.
Yunus Nadi, “Mütarekenin Tatbiki, Yenigün, 9 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 66, s. 1.
Hülya Özkan, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele Faaliyetleri (4 Mart 1919-16 Ekim 1920),
Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1994, s. 13-14.
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gece yarısından sonra motorla açıkta bekleyen Alman denizaltısına binerek İstanbul’dan
ayrılmışlardır.162 Fakat asıl gürültü Paşavat yani Talat, Enver ve Cemal Paşaların
İstanbul’u gizlice terk etmeleri ile patlak verdi.163 Paşavat’ın kaçış gerekçelerini
belirten mektup164 bırakmalarının ve hiçbir kaynak götürmediklerini belirtmelerinin
basına yansıması, aleyhlerindeki kampanyanın daha da şiddetlenmesine yol açtı. Talat
Paşa’nın Çingene kökenliği, Enver Paşa’nın Napolyonluk özlemi sütunları doldurdu. 165
Yenigün ilgili mektup hakkında “İntihardan evvel yazılması adet olan mektuplar gibi bu
paşalarımız dahi azimetlerinden mukaddem hükümete mektup yazarak bırakmışlardır.
Bu mektuplarda firari paşalardan her biri mütareke hengâmesinin mübhemiyeti hasebi
ile memleketi terk etmekte olduklarından, bu kısa hesap ve kitaptan kaçmamakta
olduklarından ve ortada hesap görmek imkân ve lüzumu hâsıl olur olmaz buraya
gelerek ahkâm-ı kanuniyeye tevdi-i nefs eyleyeceklerinden bahseylemişlerdir. Hesap
verecek adamların yerlerinden kıpırdamalarına mahal yoktu”166 yönünde yorum
yaparken Enver Paşa’nın mektubunda ülkeye tekrar dönene kadar diyar-i islâmiyede
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Okur, “Mondros Mütarekesi’ne Dair Meclis-i Mebusan’da Yapılan Tartışmalar”, s. 104; “Azmi ve
Bedri Beyler”, Âti, 4 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 298, s. 1; “Paşaların ve Beylerin Firarı”, Âti, 5 Teşrîn-i
Sâni 1334, No. 299, s. 2; Yenigün, 4 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 61, s. 1; “Firariler ve Hükümet”,
Hadisat, 5 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 17, s. 2.
“Firariler Hakkında”, Âti, 6 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 300, s. 1; “Talat Paşa Da Meydanda Yok”,
Yenigün, 4 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 61, s. 2; “Talat, Enver ve Cemal Paşalar Nasıl Kaçtı?”, Yenigün,
5 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 62, s. 1; “Paşa ve Beylerin Firarları Etrafında”, Yenigün, 6 Teşrîn-i Sâni
1334, No. 63, s. 1; “Firariler”, Âti, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 302, s. 4; “Firariler Meselesi”, Hadisat,
5 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 17, s. 1.
Talat Paşa yurt dışına çıkmadan önce Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya bir mektup yazarak yurt dışına
çıkışını ve gerekçelerini şöyle anlatıyordu:
“Pek muhterem ve mübarek tanıdığım Ahmet İzzet Paşa Hazretlerine,
Memleketin bir müddet ecnebi nüfuz ve tesiri altında kalacağını anladım. Buna rağmen, memlekette
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etmek için ısrar ettiler. Zat-ı Fehimaneleri ile istişare edemedim. Müşkül mevkide kalacağınızdan, çok
düşündükten sonra, sarf-ı nazar ettim. Bütün hayat-ı siyasiyemde hedefim, memlekete namuskarane
ve fedakarane hizmet etmekti. Bütün servetim, Zat-ı Şahane’nin ihsan ettiği otomobil esmaniyle, her
ay arttırdığım yirmişer liradan mütarekim, bin altı yüz liralık istikrazı dâhili bedelinden ve bir de dört
arkadaşımla birlikte isticar ettiğim çiftliğin devr-i icarından hâsıl olan paradan ibarettir. Bunun bir
kısmını aileme terk ederek bir kısmını yanıma aldım. Bundan başka nesneye malik değilim. Millete
karşı hesap vermek ve mahkeme olarak tayin edilecek cezayı kemal-i cesaretle çekmek isterim. İşte
Zat-ı Fehimanelerine söz veriyorum. Memleketim, ecnebi nüfuz ve tesirinden azade kaldığı gün, ilk
telgrafınıza itaat edeceğim. Baki kemal-i hürmetle ellerinizden öperim, muhterem Paşa Hazretleri, 2
Teşrîn-i Sâni 1334 Mehmed Talat’’
Mektubunda muhakeme olmak istediğini ama arkadaşlarının ısrarı ile bunu geleceğe bıraktığını, sahip
olduğu para ile ilgili bilgi verdikten sonra da memleketin işgalden kurtulduğu gün ilk telgrafta gelerek
hesap vereceğini söylüyordu. Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., II, s. 287-288; Şakir, Yakın Tarihin…, s.78;
Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, İstanbul, 1971, C. III, s. 495-496; Saraçoğlu,
a.g.e., s. 432.
Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, s. 30.
“Talat, Enver ve Cemal Paşaların Firarı”, Yenigün, 4 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 61, s. 2.
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velev ki mektep hocalığı olsun ifa-i hidmetle meşgul olmak arzusunda bulunduğundan
bahsetmiş olduğu şeklindeki bilgiler de basında yer alıyor167, Hadisat, aynı mektubu
“Enver Paşa’nın Meşhur Mektubu” başlığı ile sütunlarına taşıyordu:
“Mütareke mecburiyeti dolayısıyla vatanımın alacağı şekil, yakın zamanlarda bu
topraklarda nâfi’ bir iş göremeyeceğime ayan bir alâmettir. Binaenaleyh, zaten
mevcut olan me’zuniyetim zamanında faideli bir surette iş göreceğimi ümit ettiğim
Kafkasya’ya hareket ediyorum. Bu suretle bütün hayat ve mevcudiyetimi iyiliğine
vakf ettiğim memleketimde kalarak dinime, milletime, padişahıma hidmet
edememekten mütevellid teessürüm pek büyüktür. Fakat Kafkasya’da bir İslâm
istiklâlinin husûl bulmasına yardım edebilmek ümidi, teessürümü biraz ta’dil
ediyor. İleride hidmet edebilmek imkânı hâsıl olunca herhalde gelip burada aynı
maksatla çalışmayı tercih edeceğim. Şu müşkil zamanda deruhte buyurduğunuz
vazifede muvaffakiyetinizi Allah’tan diler, arz-ı hürmet ederim. Enver.”168

Bu mektupla ilgili olarak gazete, Harbiye Nezareti’nde Enver Paşa’nın mezuniyet
istihsal etmiş olduğunu teyit eden ne bir kayıt ne de evrak olmadığını ifade ile
yorumlarına şu şekilde devam etmiştir:
“Ya açıktan açığa yalan söylüyor yahut harbiye nazırı iken yolunu bularak kendi
kendine bir şeyler uydurmuştur. Memleketin Enver Paşa tarafından sürüklendiği
girdabı uzaktan gören bazıları bu musibet paşanın mecnun olduğunu, tabip
mütehassıs Osman Bey’e muayene ettirilmesi lüzumunu söyler dururlardı. Fakat bu
mektup ile Sarıkamış kahramanı kendi raporunu yine kendi veriyor. Zavallı
Kafkasya Müslümanları! Talat ve Cemal Paşaların mektuplarında böyle
bilapervazane iddia ve emeller mevcut olmayıp şartlar hazır olduğunda derhal
hükm-ü kanuna itaatle İstanbul’a gelecekleri ve millete hesap vererek muhakeme
sonrasında tayin edilecek cezayı kemal-i cesaretle çekmek istedikleri yazılıdır.”169

Dâhiliye Nazırı Fethi Bey ise bu süreçte gazetecilere vermiş olduğu beyanatta Enver ve
Cemal Paşaların ortadan kaybolmasının şiddetli bir bomba tesiri husule getirdiğini,
Mahmut İsmail Hakkı Paşa’nın esrarengiz bir surette ortadan kaybolmasının zaten
efkâr-ı umumiyeyi hayli müteessir etmiş olduğunu ve üç paşanın firar ettiği şayiaları
üzerine Polis Müdürü ve İstanbul Muhafızı’nın tahkikat başlattığını söylemiş170, bir
başka beyanatında ise “ben, şahsen onların dostu olsam bile hiçbir zaman kendilerine
firar tavsiye etmezdim. Çünkü firarlarıyla kendilerini mevt-i maneviye mahkûm
etmişlerdir. Biz, kaçmamaları için elden gelen tedabiri ittihaz ettik. Fakat onları tevkife
salahiyet-i kanuniyemiz yok idi. Bittabi memlekette dört-beş sene icra-i hükümet eden
adamların birkaç adamları vardır. Bunların muavenetine mani olamazdık. Bugün bütün
167

“Enver Paşa’nın Mektubundaki Hususiyet”, Yenigün, 4 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 61, s. 2.
“Enver Paşa’nın Meşhur Mektubu”, Hadisat, 14 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 26, s. 1.
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170
“Enver, Cemal ve Talat Paşalar Kaçtı Mı?”, Yenigün, 4 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 61, s. 1.
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memurin-i idareyi de tebdil kabil değildir”171 ifadelerini kullanmış, Âti gazetesi tahkikat
neticesinde bu paşaların nerede olduklarının anlaşılamamış olduğu ve bu suretle kaçmış
oldukları zannının hâsıl olduğunu ifade ederek mesele hakkında henüz kat’i bir malumat
olmadığını da eklemiştir.172 Yenigün, “Artık Enver, Cemal ve Talat Paşaların firarına
muhakkak nazarıyla bakılmaktadır”173 derken paşaların ve beylerin firarını günün en
mühim hadisesi olarak telakki eden Âti, İstanbul Muhafızı Ahmet Fevzi Paşa’nın
paşaların firarlarının tahakkuk edip etmediğine yönelik: “Evet, bunlar firara muvaffak
oldular”174 yönündeki açıklamasına yer vermekte idi.
“Paşa ve Efendilerimizin Suret-i Firarları Hakkında Tahkikat” başlıklı bir diğer yazıda
Talat, Enver, Cemal Paşalar ile Bedri ve Azmi Beylerin firarı olayına genel hatlarıyla
değinerek, üç Paşa’nın Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya birer mektup yazdıklarından
bahseden ve bu olayı küstahlık olarak nitelendiren R. Cezmi, yazısına bahsi geçen
mektuplar hakkında şu bilgileri vermek sureti ile devam etmiştir:
“Her üç paşa, Talat, Enver ve Cemal, Cuma günü akşamı gece yarısından sonra bir
ile iki arasında bir Alman torpidosuna rakıben Boğaz’dan çıktılar. Bu hadisat
malumat-resmiyeye müstenittir. Bedri ve Azmi Beyler, heyet-i merkeziye sır
amedanından Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım da ortalıkta yoktular. İhtimal
bunlarda kaçmışlardır.
Hükümetten istihsal ettiğimiz malumata nazaran merkumlar Polis ve İnzibat-ı
askeri memurlarının taht-ı nezaretinde olan vesait-i berri ve bahriyeden müstefid
olmamışlardır. Tahkikatta tezahür ettiğine nazaran bir Alman motorbotu gece saat
bir buçuk raddelerinde Boğaz’da ve bazı mevakiye uğramış ve hususiyle Enver’in
sarayının harem tarafında bulunan Alman otomobilleri firarileri teker teker
toplayıp, toparlayıp, devşirip cümlesini torpidoya aşırmışlardır. Bu motorbot
Alman sandalı ile yalısından çıkan Cemal’i denizden almıştır. Torpidonun o
geceden itibaren İstinye Köyü’nden kayıp olmasına ve Alman Amirali’nin de bu
sefine ile hareket ettiğine nazaran Paşa efendilerimizin bu torpido ile firarı ihtiyar
ettiklerine karine-i kati vardır.
Memalik Osmaniye’de misafir olan vesait-i harbiye bahriyesi ile resmi
memurlarının bu fiilde müdahilleri olmak lazım geleceğine nazaran evvelsi gün
Sadrazam İzzet Paşa bunların murahhas-ı askeri ve bahriyelerini yanına davet etmiş
ve kaçakların behemahal iadesini istemiştir. Hariciye Nezareti de maslahatgüzar
nezdinde aynı teşebbüste bulunmuştur. Bunlar, sözde iade hususunda yardım
edeceklerini söylemişlerdir. Hükümet mehafilince firarilerin tutulacağı ümit
ediliyor.
Pazar günü Enver, Talat, Cemal ayrı ayrı sadrazama mektuplar göndermek
küstahlığını irtikâp etmişlerdir. Enver, mütarekenin aldığı şekil üzerine bu
memlekette artık iş göremeyeceğini anladığından Kafkasya’da bir hükümet-i
İslamiye teşkili maksadıyla oraya teşrif buyurduğunu yazıyor. Talat ise namustan,
istikametten bahs ederek ahval-i hazıra dâhilinde bir müddet kaybiyeti muvafık
171
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gördüğünü lakin hükümetin ilk işareti üzerine açık alın ile hesap vermek üzere
avdete amade bulunduğunu ariza-yı cüret etmiştir. Cemal’e gelince o da ahval-i
hazırada her türlü tecavüzlere maruz olduğu ve bunlara bilfiil mukabele ettiği
takdirde halkın kendisi için vahim olacağını ve binaenaleyh sulh ve sukuta yardım
için kısa bir müddet kaybiyet ve fakat icraat-ı siyasiye ve idaresinden açık alın ile
hesap vermeye hazır ve memlekette hâkimiyet-i milliye tamamen zuhur ettiği
zaman avdet edeceğini söylemiştir. Enver, zat-ı şahaneye, veliaht hazretlerine de
arizalar cesaretinde bulunmuştur. Kezalik Cemal, Fethi ve Rauf Beylere de
mektuplar göndermiştir.”175

Aynı günkü nüshasında gazete, Paşa ve Beylerin firarı meselesiyle ilgili yorum ve
haberlerine Akşam Gazetesi’nden aldığı malumata nazaran yazdığı şu satırlarla son
vermiştir:
“Son dakikada firar hakkında aldığımız yeni mevsuk tefsilata göre Talat Paşa
Kabinesi mevki-i iktidarı terk etmeden evvel, Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa’nın
firarını teshil için kendisine pasaport verdiği gibi kendilerinin azimetleri esbabını
da tehiye etmişlerdir. Enver Paşa kaçmadan evvel hükümete olduğu gibi Zat-ı
Hazret-i Padişahî’ye de bir mektup göndermiş ve azimeti için müsaade istemiştir.
Kendisine müsaade verilmesi üzerine kaçmak için lazım gelen tedabirlere tevessül
etmiş ve bu suretle diğer kısımda yazdığımız veçhile firar etmiştir. Talat Paşa ve
refikası kaçmadan evvel arkadaşlarından birinin evinde toplanarak müzakere
etmişlerdir. Bu içtimada Talat Paşa, Bahattin Şakir ve Doktor Nazım Beyle Enver
ve Cemal Paşalar arasında ihtilaf zuhur etmiş ve neticesinde birlikte azimetlerine
karar verilmiştir. Bu içtimada firarlarını haklı göstermek için Sadrazam Paşa’ya
malum olan mektupları yazmışlardır. Bugün Polis Müdüriyeti’nde ve diğer
mahafil-i hükümette yaptığımız tahkikata nazaran Talat, Enver ve Cemal Paşaların
ve İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi azasından Bahattin Şakir ve Doktor Nazım
Beylerin kaçtıkları tahkik etmiştir. Bu sabah aldığımız mevsuk malumata nazaran
yine merkez-i umumi azasından Hilmi Bey de bu firariler meyanındadır. Komiteci
ve kahraman namları altında on seneden beri memleketin başına bu kadar musibet
getiren ve bugünkü mütareke ile memleketi bu zelil vaziyete düşüren bu adamlar
hiç olmazsa iddia ettikleri hüsn-ü niyetin arî olduklarını isbat etmelidirler. Fakat
onların kaçmak suretiyle irtikâp ettikleri bu zat ne kadar mucib-i ar ise hiç şüphesiz
ki hükümetin bu işte gösterdiği ihtiyatsızlık, dikkatsizlik, tedabirsizlik de şayan-ı
dikkattir. Bizim haber aldığımıza göre düne kadar bu adamlardan hiç birini tarassut
ve takip için polise emir verilmemiştir. Yalnız evvelki gece sabaha karşı: ‘Enver,
Cemal ve Talat Paşaların firar ettikleri söyleniyor. Tahkik ediniz’ diye Dâhiliye
Nazırı, Polis Müdüriyeti’ne telefon etmiş ve Polis Müdüriyeti’de bunun üzerine
takibat için emir vermiştir.” 176

Savaş suçlularının kaçmasına izin verildiği gerekçesi ile kabinenin ve kabinede bulunan
İttihat ve Terakki’ye mensup nazırların mevkileri sarsılmıştır.177 Zaten kamuoyunda
İzzet Paşa Kabinesi, hem kuruluş hem de tutum bakımından ılımlı bir İttihat-Terakki
Hükümeti olarak görülmekte idi. Kuruluş bakımından Hayri Efendi ve Cavit Bey gibi

175
176
177

R. Cezmi, “Paşa ve Efendilerimizin Suret-i Firarları Hakkında”, Âti, 5 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 299.
Âti, 5 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 299, s. 3.
Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 158.

38
iki İttihat Terakkili, Fethi ve Rauf Bey gibi de iki eski İttihat-Terakkili göze çarpmakta
idi. Nitekim İzzet Paşa’nın kendisi de İttihat Terakki döneminde hizmet etmiş bir
komutandı. Tutum bakımından ise178, Talat, Enver ve Cemal Paşaların İstanbul’dan
habersizce ayrılmalarına179 hükümetin meydan vermiş olduğu kanısı, muhaliflerin
gözünde bu kabinenin İttihatçılığının açık ve seçik bir kanıtı olmakta idi. Üstelik bu
olay, gerçekten hükümetin durumunu ciddi şekilde sarsmış ve hükümetin İttihat Terakki
siyasetini reddeden davranışlarını bir ölçüde anlamsızlaştırmış180, öte yandan
muhaliflerin ve muhalif gazetelerin de kabine aleyhinde söylemlerde bulunmalarına
sebep olmuştur.181 Âti gazetesi başyazarı Celal Nuri, İzzet Paşa Kabinesi’nde İttihatçı
unsurların bulunuyor olmasının bir endişe yarattığını ifade ile “Biz padişah isteriz,
cumhuriyetten artık bıktık! Hem de nasıl cumhuriyet?” diyerek “Sadrazam İzzet Paşa
Hazretleri’ne Arıza-i Mekşufe” adlı yazısında harp ve mali felaketlere sebebiyet vermiş
olan İttihatçıları kabinesinde bulundurmaya devam etmesinin millet nezdinde güven
vermediğini ifade edecek ve İttihatçı liderlerin yurt dışına kaçmasından yine mevcut
kabineyi mesul tutacaktır.182 Aynı gazetenin “Talat, Enver, Cemal Paşaların Firarı”
adlı haberinde ise İttihatçı Paşaların firarı olayına yer verilmiş, kesin hüküm veren
ifadelerden kaçınan gazete, resmi yetkili bir makamdan edinilen bilgiye dayandırdığını
ifade ettiği haberinde Talat, Enver, Cemal Paşaların bütün aramalara rağmen nerede
olduklarının bulunamadığının ve paşaların firar ettikleri zannının oluşmasına rağmen bu
konuda henüz kesin bir yargıya ulaşmak için erken olduğunun altı çizilmektedir. Ayrıca
İttihatçıların önde gelen isimlerinden olan Azmi ve Bedri Beyler’den de söz edilerek bu
kişilerin bir şekilde pasaport temin etmek sureti ile İstanbul’dan ayrıldıkları haberlerinin
ortalıkta dolaştığını fakat bu kişilere pasaport verilmediği ve bir yere gidememeleri için
gerekli tedbirlerin alındığı da aynı haberde ifade edilmiştir. İttihatçılar hakkında uzun
yorumların yer aldığı haberde ilk olarak savaşın mağlubu olan İttihatçıların
kendiliklerinden mahkemeye giderek yargılanacaklarının ve berat edeceklerinin
düşünüldüğünün fakat bu İttihatçı Paşa ve Bey’lerin siyasi-askeri icraatlarının
sorumluluğunu üzerlerine almaları ve gerekirse darağacına gitmeleri gerekirken bunun
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tam tersine namertçe davranarak firarı düşündükleri dile getirilmektedir. “Meşrutiyet
Kahramanı” olarak bilinen İttihatçıların millete çok zarar verdiğinin ve milletin
kendilerinden bıktığının, yaptıklarıyla kendi kuyularını kazdıklarından bahsedilmekte,
yapılan yorumlar gittikçe daha da sertleşmektedir. İttihat-Terakki’nin millete çok
fenalık yaptığından ve bunların birer soygun çetesi haline geldiğinden bahsedilirken
Sadrazam Ahmet İzzet Paşa hala bunlara hizmet etmeye devam edecek mi şeklinde
kritik bir soru da sorulmaktadır. Ayrıca gazete, bundan sonraki süreçte Padişah’ın ve
milletin hakkını savunmaya daha çok dikkat edeceği ve Ahmet İzzet Paşa Kabinesi’ne
karşı daha ihtiyatlı davranacağını belirterek konuyla ilgili yorumlarına son vermiştir.183
Celal Nuri’nin aynı münasebetle kaleme almış olduğu “Firardan Sonra” başlıklı
makalede ise kamuoyunun olay hakkındaki yorumu ile ilgili olarak şu hikâye satırlara
taşınmakta idi:
“Dün, Beşiktaş’tan tramvaya bindim. Gazeteler paket paket satılıyordu. Karşımda
oturan kimseler arasında şu muhavere geçti: Koca Talat! Herkesten, Tevfik
Paşa’dan, İzzet Paşa’dan da muktedirmiş. Firarını temin ve teshil etmek için
mütarekeyi geciktirdi. Hükümete istediği şekli verdi. İttihatçı zabıtayı, İttihatçı
inzibat-ı askeriyeyi ibka ettirdi, sıvıştı, gitti… İnan olsun şu sözleri ben
söylemiyorum, tramvay halkı böyle düşünüyor. Eğer demokrasinin içtihadatına
ehemmiyet verecek isek bu sözleri can kulağıyla dinleyelim…”

Celal Nuri yazısının devamında Talat Paşa’nın içtihat ortaklarından diye nitelendirdiği
İttihatçı Hayri Efendi ile Cavit Bey’lerin Ahmet İzzet Paşa Kabinesi’ne alınması
meselesine değinerek Ahmet İzzet Paşa’yı ağır bir şekilde eleştirmiş ve bu iki İttihatçıyı
kabinenin kamburu olarak göstermiştir. Ahmet İzzet Paşa’nın yarın suçlu sandalyesinde
oturabilecek ve her daim İttihatçı olarak bilinen, eski dostlarına her zaman sahip çıkma
durumunda olan bu kişileri neden kabineye aldığı sorunu sormuş ve bu kişilerin
kabinede görev almaya devam etmeleri halinde kabinede fesat yaratacaklarını ileri
sürmüştür. Ahmet İzzet Paşa’nın devlet ve millete gerçekten hizmet etmek istiyorsa bu
kişilerden kurtulması gerektiğini yazan Celal Nuri, ayrıca İttihatçıların icraatlarına ortak
olmakla itham ettiği Halil Bey’in de Meclis-i Mebûsan Reisi olmasını eleştirmiştir.
Hükümetin Paşaları kaçırarak büyük bir başarısızlığa imza attığından ve bundan sonraki
dönemde meclisi dağıtmazlar, güvenlik güçlerini emin ellere vermezler, bir an önce
genel af ilân etmezler, sıkıyönetim denilen faciaya bir nihayet vermezlerse siyasetimizin
eksik kalacağını ifade eden Celal Nuri, Ahmet İzzet Paşa’yla ilgili eleştirilerini şu
183
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sözlerle devam etmektedir: “Zihni Paşa merhum, İttihat ve Terakki daha yeni işe
başladığı zaman: -Ben bunları biliyorum, bunlar paraları yüklenecekler, kaçacaklar
demişti. Hak rahmet etsin…” Yazar, ayrıca paşaların firarına Almanların yardım
ettiklerini ileri sürerek Alman Sefarethanesi’nden on-on beş kişinin paşaların geri
dönüşüne kadar rehine olmak üzere Yozgat’a gönderilmeleri yönünde hükümete bir
öneride bulunmakta, ardında İzzet Paşa Kabinesi İttihatçı Mıdır, Değil Midir? şeklinde
kritik bir soru sorarak kabineyi tenkite devam etmektedir. Ahmet İzzet Paşa
Kabinesi’nin İttihatçıların yolsuzlukları hakkında ne düşündüğü ve nasıl bir gelecek
tasarladığının sorgulandığı yazıda İttihatçılara ait bazı konaklar, mekânlar ve Azmi ile
Bedri Beylerin firarı meselesi örnek verilerek bu meselede ne yapılacağının merak
edildiğinden bahsedilmektedir. Fakat Celal Nuri, hükümetin bu konuda herhangi bir
düşüncesinin olmadığını yazıyor ve böyle bir dönemde kuvvetli bir hükümete ihtiyaç
olduğundan bahsederek Ahmet İzzet Paşa Kabinesi’nin böyle bir kuvvete sahip olup
olamayacağını sorgulayarak bu kabinenin de gerekirse Divân-ı Âli’ye gidebileceğinden
bahsediyor ve Divân-ı Âli’ye giden her kabinenin hain olarak nitelendirilemeyeceğinin,
ihmalden dolayı da Divân-ı Âli’ye gidilebileceğinin altını çiziyordu. Ahmet İzzet Paşa
Kabinesi milletle yüzleşme noktasında acziyet gösterirse yapılacak şeyin millet ile
Padişah’ın aracısız olarak birleşmesi gerektiği ve gerekirse Avusturya-Macaristan’da
olduğu gibi yeni bir hükümetin hatta yeni bir devletin kurulmasını gerekli olarak gören
Celal Nuri, “öneri bizden, kabul ya da reddetmek sizden, muhakeme etmek ise milletten”
diyerek sözlerini tamamlamaktadır.184
Celal Nuri, “Şimdi Ağlıyoruz”, başlıklı yazısında ise İzzet Paşa Kabinesi’nin kuruluş
aşamasını son olaylar üzerine yeniden değerlendirmeye tabi tutmuş ve şu yönde bir
değerlendirmede bulunmuştur:
“Talat Paşa ile Fethi Bey’in sözlerinden her ikisi de doğru olamaz. Bir şeyin iki
hakikati olmaz. Ortada bir aldanan var? Bu aldanan fikr-i acizanemce, Sadrazam
İzzet Paşa Hazretleri’dir, diyebilirim ki itirafı İzzet Paşa’nın zaaf-ı kalbinden ve
sukût-u müracaatından istifade ettiler. Binaenaleyh kabinenin terkibinde Talat
alâkadardır. Eğer başka türlü olsaydı hiç olmazsa inzibatı idare edecek beş büyük
amir, memur değiştirilirdi. Böyle olmadı. Hatta merkez-i umumi parlamentosu ifa
edildi. İttihat ve Terakki de gömleğini değiştirdi. Eski işleri münakaşa etmek
kolaydır. Talat aleyhinde seksen cilt neşr edelim. Fakat refikamdan niyaz ederim,
yalnız ölülere değil, biraz da dirilere çatışırlar ki sulh-ü dâhili temin edilsin. İzzet
Paşa kabinesi İttihat ve Terakki’ye ve onun istihsali bulunan Teceddüd Fırkası’na
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ziyadesiyle sempatiktir. Aman kabineye çatmayınız…! Doğrusunu söyleyelim:
İttihatçıların koruduğu bir kabine için bu durum bir şeref değil, büyük bir zaaftır.
İttihatçıların erkânı kendi iplerini kendi elleriyle çektiler. Bunların duası kabul
olmaz. Memlekette de idarece düştüler ki artık bunların hatırasına riayet bile büyük
bir külfettir. Binaenaleyh İzzet Paşa kabinesi hala bir İttihatçı kabinesi olarak
görevde kalıp mukadderatımıza egemen olacak mı?
İleriye gittiğimiz iddia olunuyor. Paşalar kaçırılır mı? İttihatçı nazırların
muamelatına müsaade edilir mi? İttihatçı zabıta, İttihatçı valiler ne demektir?
Hükümeti zafiyete düşürmüyoruz? Onu zaafta görüyoruz. Hem de böyle mütareke
ile sulh arasında bir zaaf-ı hükümet devlet için selamet olmaz. Tarihe karşı bağıra
çağıra iddia ederim ki: İçinde İttihatçı olmayan bir hükümet istiyoruz. Azim bir
inkılâp oluyor. Devir de değişiyor. Biz hala enkaz-ı ittihattan ayrılamıyoruz. Bir
balçık deryası içinde yüzmekteyiz. İzzet Paşa’dan rica ederim. Hiç olmazsa
sadarette temiz bir nam bıraksınlar…”185

Firar hususunda hükümeti ciddi şekilde eleştiren yazarlardan biri de Soysallıoğlu idi.
Kaleme almış olduğu “Talat, Böyle Bir Meclis-i Mebûsan İstemez” başlıklı yazıda şu
eleştirilerde bulunmakta idi:
“Bugünkü Meclis-i Mebûsan âzamız ekseriyet üzere beş senelik devre-i
intihabiyelerinde ya gaflet ya safderunluk ya korkaklık yahut ufak tefek menfaat
veya fırka gayretkeşliği ile kaçan paşalardan ve beylerden müteşekkil hükümete
beyan-ı itimat etti durdu. Millet, ekim ekim ekilirken onun bu fuzuli vekileri o
zavallı namına alkışlarla Talat hükümetini takviye ve teyit etmekte devam ettiler.
Bugün ‘atı alan Üsküdar’ı geçti...’ fakat bu Mebûsan-ı kiram hala saray-ı alâ-yı
millide lafzen istikbâr duruyorlar. Hatta bazıları da çıkıyorlar gayr-i kanunidir
iddiasıyla müdafaaya sarılıyorlar... Bugün meclisteki zevat, umumunuza hitap
ediyoruz, kimseyi şahsen tahkir etmeye kastetmiyoruz. Fakat millet menfaati
namına hepinize söylüyoruz. Meclisin feshine teşebbüs olunmadan siz
kendiliğinizden istifa edin, çekilin, gidin. Yerlerinizde kaldıkça milletin gözüne
batıyorsunuz. Milletin şu perişan haline hürmeten onu böyle en elemli gününde
müsterih bırakın, toptan istifa edin, çekilin...”186

Basında, İttihat ve Terakki liderlerinin kaçışına yönelik hükümete yöneltilen eleştiriler
yukarıdaki haber örneklerinde de görüldüğü üzere artarak devam edecek ve nihayetinde
kamuoyundaki bu baskı, mevcut kabineyi istifaya zorlayan en önemli gerekçelerden
birini teşkil edecektir.

1.4. Kabinenin İstifası
Kamuoyundaki bu baskılar karşısında hükümet takibat başlatırken Sadrazam İzzet Paşa
5 Kasım 1918’de Berlin Büyükelçisi Rıfat Paşa’ya bir telgraf çekerek firarilerin iade
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edilmesini istemiştir.187 Alman Hükümeti, 22 Kasım’da bu talebe vermiş olduğu yanıtta
ana hatlarıyla “Suçluları geri verme anlaşmasının yedinci maddesini Cemal, Bedri,
Nazım, Azmi ve Bahattin Şakir için uygulamaya razıyız. Ancak Enver Almanya’da
değildir…” demekte, Talat Paşa konusunda geçen Alman notasında188 ise Ermeni işini
ele alarak “Şimdiki Osmanlı Hükümeti’nin iyi niyetini takdir ediyoruz. Fakat Talat,
vahşet eylemlerini kışkırtacak ve teşvik edecek bir kimse değildir. Para çalması da
imkânsızdır. Aldı ise siyasi maksada sarf için almıştır”189 ifadeleri kullanılmakta idi.
Bu yanıt üzerine 5 Kasım’da harekete geçen Padişah, İzzet Paşa hasta olduğundan
Evkâf Nazırı Abdurrahman Şeref Bey’i çağırıp İttihat ve Terakki önderlerinin ve birçok
mücrimlerin kaçması dolayısıyla gazetelerin hükümete yönelttikleri saldırılardan, imzalı
ve imzasız mektuplarda kabine ve özellikle onun İttihat ve Terakki’li üyeleri aleyhinde
yazılanlardan söz edip buna Sadrazam tarafından bir çare bulunarak ertesi gün arzını
talep etmiştir. İzzet Paşa, buna karşılık Hayri Efendi ve Cavit Bey’in zaten istifa
ettiklerini, Fethi Bey’in ise İttihat ve Terakkili olmayıp ayrıca Meclis’teki bir fırkanın
reisi olduğu için kabineden ayrılmasına gerek olmadığı yönünde bir haber
göndermiştir.190 Ancak bu olaydan iki gün sona Murphy Heyeti’nin191 İstanbul’a
gelmesi üzerine telaşa kapılan Padişah Vahdettin, Cavit ve Hayri Beylerin çekilmesini,
çekilmedikleri takdirde kabinenin istifa etmesini istemiş192 ve Ahmet İzzet Paşa’nın da
bu müdahaleyi Kanun-i Esasi’ye aykırı193 olarak değerlendirmesi sonucunda kabine,
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padişah tarafından 8 Kasım 1918’de, iktidarda ancak 25 gün kalabildikten ve ateşkes
antlaşmasının üzerinden henüz on gün geçmişken istifaya194 mecbur edilmiş195 ve
yerine 12 Kasım’da Tevfik Paşa Hükümeti kurulmuştur. İstanbul basını196, İttihatçılara
artçılık yapan bir hükümet olarak nitelendirdiği ve yazıları üzerinden hücum ettiği 25
günlük iktidar olan kabinenin istifasını197, “Son zamanlarda hükümetin bazı erkânına
karşı vaki olan hücumların bu istifa meselesinde büsbütün tesirsiz kaldığı
söylenemez”198, “Ahmet İzzet Paşa ve rüfekasının mevki-i iktidardan çekilmesinin
mecburiyetten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz”199 ve “Ahmet İzzet Paşa gibi bir zâtın
en ziyade hizmet edeceği bir zamanda her ne sebeple tüm kabinesi ile istifaya mecbur
kalmış olmasını herkes pek derin bir teessür ile telakki edecektir”200 şeklinde
yorumlamışlardır. İstifanın sebebini öğrenmek üzere İzzet Paşa’yı ziyaret eden ve
“Esbab-ı istifam hakkında şimdi hiçbir şey söylemem” yanıtını alan Hadisat gazetesi ise
yakın bir zamanda paşanın bu istifa sebeplerini millete ve tarihe izah edeceğini ifade
etmiş201, “Arefe-i İzmihlâl” başlıklı yazısında “Arefe-i izmihlâl, bugün değil, sadr-ı
sabık İzzet Paşa Hükümeti’nin istifaya icbar edildiği yevm-i menhusta ilân-ı hulûl etti.
Bu hadiseyi ika edenlere tarih, rahmetten başka her şeyi okuyacaktır”202 demiştir.
Böylece mütarekeyi imza edip Mütareke Dönemi’nin ilk hükümeti olan ve İttihatçı
liderlerin yurt dışına kaçması ile kamuoyu nezdinde zor durumda kalan Ahmet İzzet
Paşa Kabinesi, gerek kamuoyunun baskısı özellikle de İngilizlerin padişah nezdindeki
tazyiki neticesinde istifa etmiştir.
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Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2000, s. 18; “İzzet
Paşa’nın İstifası ve Tevfik Paşa’nın Sadareti”, Âti, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 302, s. 1.
Bu süreçte İstanbul basınına Süleyman Razi ve rüfekası tarafında neşredilmeye başlanan “Yeni
İstanbul” isimli bir gazete daha eklenmiştir. Hadisat, 9 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 21, s. 2.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 16.
“İzzet Paşa Hükümeti’nin Sebeb-i İstifası”, Yenigün, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 67, s. 1
“Ahmet İzzet Paşa Kabinesinin İstifası”, Yenigün, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 67, s. 1; “İzzet Paşa
Kabinesinin İstifanamesi Sureti”, Âti, 11 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 303, s. 1.
Yunus Nadi, “Hükmet Buhranı-Tevfik Paşa Kabinesi”, Yenigün, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 67, s. 1.
“Hükümetin İstifası”, Hadisat, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 22, s. 1.
Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., II, s. 292.
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İKİNCİ BÖLÜM

TEVFİK PAŞA HÜKÜMETLERİ (11 KASIM 1918-4 MART 1919)

2.1. I. Tevfik Paşa Hükümeti (11 Kasım 1918-12 Ocak 1919)
2.1.1. Kabinenin Teşkili
Ahmet İzzet Paşa’nın istifası üzerine padişah, kabineyi kurma görevini tekrar Tevfik
Paşa’ya vermiş203, Tevfik Paşa da 11 Kasım 1918204 günü yani İstanbul’un İtilâf
Devletleri tarafından işgal edilmesinden iki gün önce kabinesini kurmuştur.205 Böylece
Padişah Vahdettin, İtilâf Devlletleri’nin istediği biçimde, İttihatçılıktan uzak bir
kabineyi206 iş başına getirmiş oluyordu.207
203

204

205

206

“Yeni Kabineyi Tevfik Paşa Teşkil Ediyor”, Yenigün, 10 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 67, s. 1; Tevfik
Paşa Kabinenin Teşkili İle Meşgul”, Yenigün, 11 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 68, s. 1; “Yeni Kabine
Henüz Teşekkül Edemedi”, Yenigün, 11 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 68, s. 2; “Tevfik Paşa Kabinesinin
Teşkili Hitam Bulmak Üzeredir”, Âti, 11 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 303, s. 1.
Bu kabinenin kurulması ile ilgili olarak İstanbul’daki İngiliz Tercümanı Sir Andrews Ryan,
hatırasında şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: “İzzet Paşa, eski ve güvenilir bir askerdi.
Kabinesinde İttihat ve Terakki Komitesinden bazı şahılar da bulunuyordu. Mütareke’nin ilânından
sonra İttihatçı liderlerin en seçkinleri memleketten kaçtıkları için böyle bir kabinenin iş başında
kalması mümkün olamazdı. 11 Kasım’da Tevfik Paşa tarafından kurulan ve daha tarafsız
şahsiyetlerden mürekkep bir kabine iş başına geldi.” İstanbul’da Bir İngiliz Tercümanının
Hatıraları, Bâb-ı Âli’deki Son Tercüman Sir Andrews Ryan’ın Hatıraları (1899-1922
Abdülhamit Devrinden Mustafa Kemal’e Kadar), Haz. Erdal Aydoğan-Erkan Cevizliler,
Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2014, s. 108.
Öncü, a.g.m., s. 263; “Hatt-ı Hümayun”, Yenigün, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 69, s. 1; “Hatt-ı
Hümayun”, Âti, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 304, s. 1; “Hatt-ı Hümayun ve Sadaret Alayı”, Hadisat,
12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 24, s. 1.
Tevfik Paşa Kabinesi’nde Şûra-yı Devlet Riyaseti’ne Damat Şerif, Hâriciye Nezareti’ne Ticaret Nazırı
sâbıkı Mustafa Reşit, Harbiye Nezareti’ne Birinci Refik Abdullah, Bahriye Nezareti’ne Birinci Ferik
Ali Rıza, Nâfia Nezareti’ne Evkâf Nazır-ı sâbıkı Ziya Paşa, Adliye Nezareti’ne Fetva Emin-i sâbıkı
Gürcü Haydar Efendi, Dâhiliye Nezareti’ne mebusan-ı sabıkadan Mustafa Arif Bey, Maliye
Nezareti’ne Nâzır-ı esbak Abdurrahman Efendi, Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne Adliye Müsteşar-ı
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Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan hükümet programında öncelikle
memleketin içinde bulunduğu durum sebebi ile Meclis’in karşısına mufassal bir
program ile çıkma zamanı olmadığı, yalnızca temel usulleri beyan etmeyi yeterli
buldukları ifade edilmekte ve İtilâf Devletleri ile milletin haysiyet ve şerefine yakışır bir
sulh akdetmeye gayret edecekleri belirtilmekteydi. Savaş sürecinden beri devam
etmekte olan gayr-i kanuni ve gayr-i tabii muamelat ve icraatların ortadan
kaldırılmasına, her cins ve mezhep arasında dostluk teminine, huzur ve sükûnun
yeniden tesisine çalışılacağı da söylenen programda, meşruiyet ve meşrutiyet dairesi
haricindeki icraatların ne gibi sonuçlar doğurduğu herkesçe malum olduğundan bundan
sonraki süreçte memleket idaresinde kanuni ve hukuki sınırlardan en ufak bir taviz dahi
verilmeyeceği belirtiliyordu.208
Hükümet programını köşe yazısına taşıyan Süleyman Nafiz, “Meclis-i Mebûsan’ın
dünkü celsesini zabt ve tespit eden Takvim-i Vekâyi nüshası hiç yoktur ki tarihimizde
mühim bir yere sahiptir” demiş ve programı mevcut durumda yapılabilecek en güzel
hareket olarak nitelendiriyor209, Akşam gazetesi, hükümetlerin yalnızca padişahın değil
milletin de güvenini kazanması gerektiğine vurgu yapıyordu.210 Cenap Şahabettin,
“Bilhassa istediğimiz şey, bu esnada hükümetsiz kalmamaktır. Kabine heyet-i
umumiyesi itibariyle câlib-i emniyet ve memnuniyet bulmamak için ya fırka sevdalısı
olmak yahut bedbin bulunmak lazım gelir”211 derken Yunus Nadi yeni kabine ile ilgili
olarak: “Şu zamanda memleketin idaresi başına geçen hükümetler hakkındaki nokta-i
nazarımız malumdur. Gazetelerin inkâr-ı umumiye tercümanı olduklarını biz de
biliyoruz. Fakat bir gazetenin kendi başına hükümet indirip bindirmek salahiyeti bizim
memleketimizde pek yoktur. Biz, ne Ahmet İzzet Paşa hükümetini ıskat ettik ne de Tevfik
Paşa Hükümeti’ne taraftar olmuş idik. Bunu da aynı suretle muvaffakiyetlerle vatana
hayırlı hizmetler etmesini bütün kalbimizle temenni ederiz. Böyle bir zamanda teşekkül

207
208
209
210
211

esbakı Kostaki Vayani Efendi ve Evkâf Nezareti’ne Van Vali-i esbakı İzzet Bey, Maarif Nezareti’ne
Mebusan-ı sabıkadan Rıza Tevfik Bey, İaşe Nezareti’ne Maliye heyet-i teftişiyesi reisi Raşid Bey,
Posta ve Telgraf Nezareti’ne de nazır-ı sâbık Oskan Efendi tayin kılınmıştır. Türkgeldi, Görüp
İşittiklerim, s. 163-164; Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, II, s. 49; “Yeni Kabinemizin Erkânı
Hakkında”, Yenigün, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 69, s. 1; “Tevfik Paşa Kabinesi”, Âti, 11 Teşrîn-i
Sâni 1334, No. 303, s. 1; “Tevfik Paşa Kabinesi Dün Resmen Teşekkül Etti”, Âti, 12 Teşrîn-i Sâni
1334, No. 304, s. 1; “Yeni Kabinenin Suret-i Teşkili”, Hadisat, 11 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 23, s. 1.
Akşin, a.g.e., I, s. 78.
Okur, “Mondros Mütarekesi’ne Dair Meclis-i Mebusan’da Yapılan Tartışmalar”, s. 105-106.
Süleyman Nafiz, “Dünkü Celse-i Tarihiye”, Hadisat, 19 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 31, s. 1.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 24.
Cenap Şahabettin, “Kabine”, Hadisat, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 24, s. 1.
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edecek hükümetin takip edeceği siyasetten ziyade göreceği mühim ve muazzam işler
vardır. Bu işlerin en mühimi ise akd olunan mütarekeden sonra artık sıra kendisine
gelmiş olan musalaha için çalışmaya koyulmak ve asayişi temin ile muhafaza
etmektir”212 demekte, Celal Nuri “İstihale devrindeyiz. Bu devri idare etmek lazım. İzzet
Paşa buna muktedir olamadı”213 şeklinde durumu yorumlamakta, Necmettin Sadık ise
“Beklediğimiz Şey” başlıklı yazısında şu değerlendirmelerde bulunmaktadır:
“Yeni teşekkül eden hükümetler hakkında mütalaa beyan etmek bile doğru
değildir. Bunların tarz-ı teşekkülü, vazifeleri, zaman-ı idareleri nazar-ı dikkate
alınınca muvafık demekten ve icraatta bir kusur görmedikçe zahir olmaktan başka
yapılacak bir şey yoktur. Tevfik Paşa hazretleri, meslek hayatında ve siyasette
hürmet kazanmış eski bir devlet ricalidir. Hükümetin başına geçtikleri gün, eski
kabineyi derhal unutarak kendilerini kemal-i hürmetle tebrik ve samimiyetle
muvaffakiyet temenni etmekten başka bir şey söylenemez.”214

Yeni kabineye dair basına yansıyan haber ve yorumlardan da görüleceği üzere genel
itibari ile bu yeni durum, memnuniyetle karşılanmış ve dikkatler hükümetin sulh
görüşmelerinde izleyeceği politikaya ve atacağı adımlara odaklanmıştır.

2.1.2. Müttefik Donanmasının İstanbul’a Gelişi
13 Kasım 1918’de İstanbul Limanı ve Boğazlar’ı kontrol altına alan İtilâf filolarının
başında İstanbul’a gelen215 İngiliz Amirali Calthorpe216, İngiliz Yüksek Komiserliği’ne
atanmış, bunun yanı sıra yardımcısı R. Webb, Fransız Yüksek Komiseri Amiral Amet
ve İtalyan Yüksek Komiseri Conte Sforza da İstanbul’a gelen isimler arasında yer
almıştır.217 Yüksek Komiserlerden başka İtilâf Devletleri Yüksek Kumanda Merkezleri
de İstanbul’a gelmiştir. Bunlar: General Milne idaresindeki İngiliz Selanik Kuvvetleri
Başkumandanlığı, General Franchet d’Esperey idaresindeki Fransız Şark Orduları
Başkumandanlığı, General Wilson idaresindeki Trakya ve Boğazlar İtilâf Devletleri
Kumandanlığı, General Brunoust idaresindeki Türkiye’de İtilâf İşgal Kuvvetleri
Kumandanlığı, Tuğgeneral E. J. F. Vaughan idaresindeki İtilâf Deniz ve Kara İdare
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Yunus Nadi, “Tevfik Paşa Kabinesi”, Yenigün, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 69, s. 1.
Celal Nuri, “Cezrî Programımız ve İstihale Devri”, Âti, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 304, s. 2.
Necmettin Sadık, “Beklediğimiz Şey”, Akşam, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 54, s. 1.
“İngiliz ve Fransız Heyetleri Hakkında Malumat”, Yenigün, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 69, s. 2.
“Amiral Calthorpe’un Şehrimize Muvasalatı”, Yenigün, 15 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 72, s. 1.
Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Sultan Vahdettin…”, s. 141.
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Komisyonu’dur.

Yüksek

komiserlerin

ve

kumanda

merkezlerinin

İstanbul’a

yerleşmeleri, Osmanlı başkentinin artık fiilen işgal edildiğinin en açık belirtisiydi.218
Aynı güne tarihli İstanbul gazetelerinde Bahriye Nezareti’nin İtilâf donanmalarının
İstanbul Limanı’na geleceği ve manevralarına mani olmamak üzere sabah sekizden,
öğlenden sonra ikiye kadar limanda deniz taşıtları bulunmayacağı ve vapurların
işlemeyeceğine dair tebliği219 ile İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan220 gemilerinden
müteşekkil 61221 parçalık filonun222 İstanbul’a geldiği haberi yer almakta idi.223 Tarık
Mümtaz, o günkü durumu: “13 Kasım 1918 Perşembe sabahın ilk saatlerinden itibaren
İstanbul içine çekilmiş ve İstanbullunun sesi ve nefesi kesilmişti. Marmara terk edilmiş
ve yüzüstü bırakılmış ıssız ve esrarlı bir göl gibi bomboş ve kasvetli görünüyor.
İstanbul’un gamını dağıtan, gönlünü açan bu inci Türk denizi, bugün başını giyotin
satırına uzatan mütevekkil bir ahiret yolcusu gibi dalgın ve efkârlı idi”224 şeklinde tasvir
ederken Yeni İstanbul bu olay üzerine yayınladığı Lloyd George ve Sultan Mehmet
Vahdettin’in fotoğraflarının altına “İslâm âlemimin dostu ve hakiki yardımcısı İngiltere
Kralı ve Hindistan İmparatoru George Hazretleri” şeklinde övgüler yağdırıyor, Ali
Kemal: “İki vatanımız var. Biri asıl vatanımız, diğeri Fransa” diyor, Minber ise bu
gazetelerin tutumları karşısında: “Yazık Onlara!” diyerek başladığı yazısında “…
Gazetelerimize bakarsanız zannedersiniz ki ne memleket, ne millet hiçbir tehlike hatta
hiçbir buhran geçirmiyor. Onlar, birtakım yılanların kafasını ezmek bahanesiyle yeni
yılanlar peyda ediyorlar” yorumunu yaparken225 Müttefiklerin Doğu Orduları
218
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Okur, “İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri...”, s. 1139.
Eyüp Durukan, Günlüklerde Bir Ömür-IV, Meşum Mütareke ve Meşru Mücadele (1918-1922),
Haz. Murat Uluğtekin, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018, s. 15.
Bâb-ı Âli yüksek memurlarından birisi, işgal kuvvetleri arasında Yunan gemilerinin de bulunması
üzerine şu açıklamayı yapmıştır: “Biz, Müttefik Kuvvetleri, işgal kuvveti olarak değil de dostlarımız
olarak karşılamaya hazırlanıyorduk. Oysa Fransızların İskenderun’u ve İngilizlerin de Musul’u işgal
etmelerinden sonra şimdi de İstanbul’un işgaline başlandığını üzülerek izlemekteyiz.” OkurKüçükuğurlu, a.g.e., s. 23.
Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar (30 Ekim
1918-11 Ekim 1922) adlı çalışmasının I. cildinde 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelen filonun
mevcudunu 55, Hüsamettin Ertürk ise 40 olarak vermektedir. Bkz. Jaeschke, a.g.e., s. 4; Ertürk, a.g.e.,
s. 223.
8 Kasım’dan itibaren İstanbul Limanı’na gelmeye başlayan Müttefik Devletler’e ait 15 muharebe
gemisi, 11 kruvazör, 29 muharip ve 6 denizaltı gemisinden oluşan 61 parçalık filo 13 Kasım 1918’de
İstanbul’u kontrol altına almıştır. Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 22.
“İtilâf Donanması Boğazdan Geçti”, Yenigün, 12 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 70, s. 2; “Bugün İtilâf
Donanması Limanımıza Geliyor, Âti, 13 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 305, s. 1; “Dün Gelen İtilâf Sefaini”,
Âti, 13 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 305, s. 2; “İtilâf Donanmasının Kısm-ı Küllisi İzmit’te”, Yenigün, 15
Teşrîn-i Sâni 1334, No. 72, s. 1.
Yurtsever, a.g.e., s. 42.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s.28,29.
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Başkumandanı Franchet d’Esperey’in İstanbul’a ikinci kez giriş yapacağı haberi üzerine
Süleyman Nafiz: “Bu sahtekâr herifin karaya nasıl çıktığını gözlerimle görmek isterim.
Bazen şifa, ıstırabın içindedir. Bu Franchet d’Esperey denilen adam için bizzat Fransız
basınında öyle alaylar, tenkitler okudum ki böyle bir şarlatanı sahte fatih hüviyeti
içinde dolaştırmakla İngiliz alçakları bizim körü körüne yerleşmiş Fransız
hayranlığımızı hırpalamak istiyorlar…”226 şeklinde değerlendirmede bulunmuş ve
d’Esperey’in gelişinden ötürü yapılan gösterilere dair kaleme aldığı, siyah çerçeve
içinde yayınlanan ve gazetenin kapatılmasına neden olan “Kara Bir Gün”227 başlıklı
yazısında ise düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Fransız Generali’nin dün şehrimize vürudu münasebeti ile bir kısım
vatandaşlarımız tarafından icra olunan nümayiş, Türk’ün ve İslâmın kalbinde ve
tarihinde müebbeden kanayacak bir ceriha açtı. Aradan asırlar geçse ve bugünkü
hüzün ve ibdarımız şevk ve ikbale munkalip olsa yine bu acıyı hissedecek ve bu
hüznü teessürü evlat ve ahfadımıza nesilden nesile ağlayacak bir miras
terkedeceğiz. Almanya orduları 1871 senesinde Paris’e dâhil olarak –Büyük
Napolyon’un neşide-i mütehaccire-i muzafferiyatı olan- zafer takı altından
geçerken bile Fransızlar bizim kadar hakaret görmemişti. Ve bizim dün sabah saat
dokuzdan on bire kadar hissettiğimiz yes-i azabı duymamıştı. Çünkü Fransız
namını taşıyan her fert, çünkü yalnız Hristiyanlar değil Yahudi Fransızlarla
Cezayirli Müslümanlar o matem-i milli karşısında aynı telehhüf ve hicap ile
ağlamış ve kızmışlardı. Biz ise mevcudiyet-i milliye ve lisaniyelerini bizim uluvvu
cenabımıza medyun olan bir kısım halkın hayü huyi şamatetiyle matem-i
muazzezemize en acı hakaretlerin birer tokat şeklinde atıldığını gördük. Buna
müstahik değildik diyemeyiz. Müstahik olmasaydık bu felakete duçar olmazdık.
Her kavmin sahaif-i hayatında birçok ikbal ve idbar sahifeleri vardır. Fransa Kralı
I. François’i Charles I Quint’in mahbesinden kurtarmış ve koca Viyana şehrini
kerrat ile sarmış bir ümmetin defter-i mukadderatında böyle bir satr-ı elim de
mestur imiş. Her hal mütehavvildir. Arapların güzel bir sözü var: Isbir
feinneddehre la yusbir.”228

Yunus Nadi’nin Yenigün gazetesi ise Müttefik Devletler’in dokuz zırhlısının
resimlerinin altına yerleştirdiği yazıda hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirmekte idi:
“Haklı veya haksız, doğru veya yanlış, dört sene süren bir mücadeleden sonra
büyük bir İtilâf filosu, mızıkaları ve bayraklarıyla limanımıza geldi. Bu geliş ne
kadar sessiz ve gürültüsüz olursa olsun sulh zamanlarında limandan limana ecnebi
sahillerini dolaşan dostane bir ziyaret değildi. Belki de uzun ve kanlı bir
sergüzeştin hazin akıbetini gösteren galibane bir geçit resmidir. Bu geçit resmini
bir kısım İstanbul’un gayr-i Müslim halkı neşe ve sürur dalgaları içinde karşılamış
olmasına rağmen Çanakkale’de verilen şehitlerin hatırasıyla titreyen öteki kısım,
manzara karşısında açıkça müteessir ve dilhundu.
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Akyüz, a.g.e., s. 73-74.
“Kara Bir Gün” başlıklı yazı sebebi ile 10 Şubat tarihinde kapatılan Hadisat, 27 Şubat’ta yeniden
yayın hayatına başlayacaktır. Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 126.
Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, s. 109-110.
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Çok şükür ki bu fena akıbete karşı içimizde vazifemizi eksik yapmadan doğan ne
bir vicdan azabı ne de alnımızda bir leke hissediyoruz. Bütün yaşayan milletlerden
hangileri daha yüksek bir varlık ve izzet-i nefs hissiyle harp etmişse biz de onlar
gibiyiz ve bahusus Çanakkale’nin konuksever günlerini hatırlayan herkes bu duada
bulunmakla iftihar eder. Onlardan fazla bir güçle harp ettik. Fakat netice şudur ki
bugün dünyaya karşı dünkü hasımlarımız gibi kuvvetle söz söyleyebilmek hakkına
sahip bulunmuyoruz. Hakikat budur ve bu hakikat çok acıdır. Kaç günden beri
ağlayan İstanbul’un kalbi heyecanlarla titreyerek temaşa ettiği galibane geçit resmi
bize sevinçli ve üzücü pek çok şey anımsatabilir...”229

Basında İtilâf donanmalarının İstanbul’a gelişine yönelik haber ve yorumlar bu yönde
olurken İtilâf Devletleri’nin işgal kuvvetleri, ilk olarak Türk ordusunun derhal lağvı ve
silahlarının ellerinden alınması işi üzerine odaklanmış, diğer taraftan Türkiye’nin
stratejik noktaları ile önemli bölgelerini işgal altına almaya230 başlamışlar231, Osmanlı
Hükümeti ise mütarekenin uygulamaya sokulması ile birlikte çeşitli tarihlerde mülki ve
askeri makamlara gönderdiği telgraflarda kontrol subaylarının232 yetki belgeleri
kapsamında görevlerini yerine getirirken kendilerine her türlü kolaylığın sağlanmasını
emretmiştir.233
İtilâf donanmaları İstanbul’a geldiklerinde şehri üç kısma ayırmışlardır. Bunlardan
Beyoğlu ve havalisi Kavaklar’a kadar İngilizlerin, İstanbul ciheti Yeşilköy’e kadar
Fransızların, Kadıköy semti, Pendik ile Kavaklar arasındaki geniş saha İtalyanların
mıntıkası olarak kabul edilmiş, bu bölgelerde askeri karakollar kurulmuştur.234
19 Kasım 1918’de mevcut kabine meclisten güvenoyu235 alırken Mondros Mütarekesi
şartlarını uygulamak üzere236 Hariciye Nezaretinin Moskova Sefiri Galip Kemali Bey’in
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Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, s. 31.
“Üsküdar Limanı İşgal Edildi Mi?, Yenigün, 16 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 73, s. 1; “İskenderun’un
İşgali”, Yenigün, 16 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 73, s. 2; “Mütareke Şeraiti ve İşgal Meselesi”, Yenigün,
17 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 74, s. 2; “Mütareke Şeraiti İcra Ediliyor Mu?”, Âti, 17 Teşrîn-i Sâni 1334,
No. 309, s. 1; “İskenderun’un İşgali”, Yenigün, 18 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 75, s. 1.
HTVD, Yıl: 1, S. 1, Eylül 1952, s. 2.
Mütareke hükümlerinin denetleme görevi, İngiliz Kuvvetleri Başkomutanlığı’na bağlı kontrol
subaylarınca yerine getirilmekte idi. Anadolu’da görev alan kontrol subaylarından bazıları şunlardı: 3.
Kolordu Bölgesi’nde Yüzbaşı Hurst ve Yüzbaşı Forbes, 15. Kolordu Bölgesi’nde ise Yüzbaşı
Crawford ve Yarbay Rawlinson. Selçuk Ural, “İngiltere’nin Mondros Mütarekesi’nin 24. Maddesi’ni
Uygulamaya Yönelik Bir Girişimi: Yarbay Kling Olayı”, Atatürk Dergisi, C. IV, S. 3, Ocak 2005, s.
59.
Ural, “İngiltere’nin Mondros Mütarekesi’nin…”, s. 59.
Ertürk, a.g.e., s. 233.
“Tevfik Paşa Kabinesi Bugün Mecliste 91 Reyle İtimat Kazanmıştır “,Akşam, 19 Teşrîn-i Sâni 1334,
No. 61, s. 1; “Meclis, Hükümete Beyan-ı İtimat Etti”, Yenigün, 20 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 77, s. 1;
“Meclis-i Mebusan’da İtimat Müzakeresi”, Akşam, 19 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 61, s. 1; “Tevfik Paşa
Kabinesi Dün Meclis’te İtimat Reyi Aldı”, Âti, 20 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 312, s. 1.
Aynı zamanda özellikle İtilâf Devletlerinin baskısıyla Osmanlı Hükümeti, tehcir zamanında yapıldığı
iddia olunan mezalim ve yolsuzlukları mahalinde incelemek ve şikâyet sahipleri ile de bizzat temasta
bulunmak üzere Adliye ve Dâhiliye memurlarından mürekkep komisyonlar teşkiline gitmiştir. Aralık
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başkanlığı altında muhtelif elçilikler müsteşarlarından mürekkep Ateşkes Karma
Komisyonu237 kurulmuştur.238
Minber, Tevfik Paşa Hükümeti’nin uygulamış olduğu politikayı: “Ateşkes antlaşması
çiğneniyor, Hükümet ise seyirci kalıyor. 150 yıldır milli çıkarlardan çok dışa şirin
görünme hastalığı” sözleri ile eleştiriyordu.239 Yunus Nadi ise “Bu Nasıl Mütareke”
başlıklı yazısında: “Ahmet İzzet Paşa Hükümeti’nin Mondros’ta akd etmiş olduğu
mütarekenin ihtiva eylediği şeraiti vaktiyle yazmış ve bunun tadilat gören maddelerinin
geçirdiği safhalardan da sırasıyla malumat vermiş idik. Hâlbuki üç-beş günden beri
mütarekenin tatbikatına dair işitilen ve görülen şeyler, o kadar ümitlerle ve
memnuniyetlere karşılanan mütareke esasatı ile örtüşmemektedir. Mütarekenamenin bir
maddesi güya yanlış telakki edilmesi neticesinde İngiliz kuvvetleri Musul’a kadar
ilerlemiştir”240 yönünde değerlendirmede bulunuyor, Âti gazetesi ise Zaman gazetesi
muhabirinin işgalin mütareke şartları ile uyumlu olup olmadığına yönelik sorusunda
Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet Bey’in vermiş olduğu şu yanıta sütunlarında yer
veriyordu:
“Asla! Gerek imza ettiğimiz mütarekename şeraiti gerek müzakere esnasında ve
bilahare salahiyettar İtilâf hükümetleri ricalinin teminat ve beyanatına istinaden
size temin ederim ki İstanbul’un mukadderatı ne mevzu bahis olmuştur ne de
bundan sonra olacaktır. Çıkarılan ve şuraya buraya yerleştirilen askerler,
mütarekede mevzu olan konu ile alakalıdır. Yanlış düşüncelere kapılıp bu yolda bir
kanaat besleyenler veyahut böyle bir kanaati icap edecek şayialarda bulunanlar
zanlarını tashih etmelidirler. Yoksa vukuat onları tekzip edecektir. Katiyen emin
olmak lazımdır ki mütarekenin şerait ve esasatı harfi harfine tatbik olunacak.”241

Öte yandan Yenigün de mütareke şartlarına aykırı olarak İstanbul’un peyder pey işgal
edileceğine yönelik haberlerin kamuoyunu pek müteessir ettiğini ifade ile olayın aslını
Reşat Hükmet Bey’den sormuş ve kendisinin verdiği yanıt şu şekilde olmuştur: “Biraz
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ayı ortalarında Vükela Meclisi bu vazife ile görevli olarak 10 heyetin çeşitli bölgelere gitmesini
kararlaştırdı. Bu heyetler: Ankara, Kastamonu vilayetleriyle Bolu Sancağı’na; Trabzon Vilayeti ile
Samsun livasına; Hüdavendigar (Bursa), Edirne Vilayeti ile Çatalca Sancağı’na; Aydın Vilayeti ile
Çanakkale, Karesi sancaklarına; Konya Vilayeti ile Eskişehir, Karahisar (Afyon), Kütahya
sancaklarına; Sivas Vilayeti ile Kayseri, Yozgat Sancağı’na; Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerine;
Adana Vilayeti ile Maraş Sancağı’na; Urfa, Zor, Antep sancaklarına gönderildi. Milli Mücadele
Döneminde Bekirağa ve Malta Anıları (1919-1923), Haz.: Mehmet Akif Bal, Ark Kitapları,
İstanbul, 2003, s. 13.
“Mütareke Komisyonu”, Yenigün, 24 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 81, s. 1; “Mütareke Komisyonu”,
Yenigün, 27 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 83, s. 1.
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 10.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 30.
Yunus Nadi, “Bu Nasıl Mütareke”, Yenigün, 17 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 74, s. 1.
“İşgalin Manası”, Âti, 18Teşrîn-i Sâni 1334, No. 310, s. 1.
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önce nezdimde bulunan Fransız ve İngiliz amiralleri ile bu hususta konuştuk. Her iki
amiral de bana İstanbul’u işgal etmek hakkına haiz olmadıklarını söylediler. Fransız
amirali fazla olarak her ne kadar İngiltere ile İtalya müttefik iseler de bazen ayrı ayrı
da hareket edebileceklerinden mütarekenamenin tefsirinde de bazı farklılıklar
olabilecektir.”242 Aynı süreçte Necmettin Sadık mütareke şartlarını yeniden köşesine
taşıyor243, Akşam gazetesi sütunlarında yer alan “İstanbul İşgal Ediliyor Mu, Edilmiyor
Mu? başlıklı yazıda ise bu açıklamaların aksine şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Mondros’ta imza edilen mütareke maddeleri ne olursa olsun ortada aşikâr bir
durum vardır ki o da şudur: Payitaht işgal ediliyor. Kışlalara birbiri ardına asker
dolduruluyor. İstasyonlara her gün yeni yeni müfrezeler ikâme ediliyor, mektepler
boşaltılıyor. Şehrin mühim noktaları tutuluyor, gümrüklere el konuluyor. Hatta
Makriköy’üne bir Fransız komiseri getiriliyor ve komiser bir Rum gazete
muhabirine Fransız zabitanının yolda olduğunu söylüyor. Anlaşılıyor ki muntazam
bir plan mucibince şehir işgal edilmekte ve mütarekenamenin bizce malum olan
metni hilafına olarak bize karşı bir emr-i vaki vücuda getirmektedir. Dört buçuk
saatlik iğfal politikasından kendimizi kurtulmuş farz ederken anlaşılıyor ki bu
mütareke işinde de yanıldı hükümetimiz. Ya harici hükümetler bizi bir daha
aldatmışlar ve güzel vaatler ile elimizde kalan memleket bakiyesini de almaya
çalışmışlardır. Bizim bildiğimiz mütarekename eğer gizli maddeleri ihtiva
etmemekte ise ki etmediği kuvvetle söyleniyor, şehre asker ihraç edilmeyecekti.
Hatta işittiğimize göre Fransız Amirali, 70 Fransız neferinin şehre çıkarılarak
yalnız bir kere gezmeleri için sabık kabineden müsaade istemiş ve amiraller bunu
bir izzet-i nefs meselesi yaptığını gören sabık kabine de bu talep karşısında müsait
bir cevap vermişti. Hâlbuki bir haftadan beri şehre çıkarılan askerin daha bir-iki
güne kadar beş bine iblağ edileceği söyleniyor. Bu vakıa karşısında hükümetin ne
yaptığı bilinmiyor, anlaşılmıyor. Hariciye Nazırı Reşit Paşa’nın ve sabahki
gazetelerde işgale dair olan beyanatı da maalesef iyi bir mahiyette değildir.”244

Tepkilerin ardından 19 Kasım 1918’de İngiliz ve Fransız Yüksek Komiserleri’ne bir
nota veren Osmanlı Hükümeti, Boğazlardaki istihkâmları işgal etmesi gereken İtilâf
Devletleri’nin mütareke koşullarına aykırı bir şekilde başkentin farklı noktalarını işgal
ettiklerini vurgulayarak yapılan işgalleri protesto etmiştir. Bu protestoya 21 Kasım
1918’de Türkiye’deki İşgal Kuvvetleri Kumandan Yardımcısı sıfatıyla karşılık veren
General Brunoust, işgalin mütarekenin 1. ve 7. maddelerine dayandığını iddia ederken,
Calthorpe, tam aksine askerlerin işgal maksadı ile değil o günkü şartlarda yapılan bir
harekât gereği İstanbul’a çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğu yönünde bir açıklama
yapmıştır.
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“İstanbul’u İşgal Maksadında Değiller İmiş”, Yenigün, 18 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 75, s. 2;
“Amirallerin Teminatı”, Yenigün, 20 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 77, s. 1.
Necmettin Sadık, “Mütareke Şartları”, Akşam, 18 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 60, s. 1.
“İstanbul İşgal Ediliyor Mu, Edilmiyor Mu?”, Akşam, 18 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 60, s. 1.
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şiddetlendirmiştir.245

2.1.3. Basın Üzerinde Müttefik Sansürü
22 Kasım 1918 itibari ile İstanbul basını üzerinde Müttefik Devletlerin sansür
uygulamaları başlamış246, 24 Kasım tarihli gazetelerde bu durum Matbuat-ı Umumiye
Müdüriyeti’nce yalanlandıysa da Meclis-i Vükela kararı ile resmileştirilen bu karar247 2
Aralık tarihli gazetelerde açıkça görülmüştür. Bu hususta çıkan buyrukta, İtilâf
Devletleri askerleri harekâtı üzerine haberler, heyecan verici ve unsurların arasını
bozacak yayınlar, Zât-ı Hazret-i Padişahi ile bilumum memurin-i Osmaniye ve ecnebiye
aleyhinde münafi-i hürmet yayınlar, Düvel-i Muazzama’dan biri üzerine tahrik amiz
yazılar, genel olarak münakaşat-ı şahsiye ve şekl-i idare-i hükümetin tebeddülüne dair
ve devlet çıkarlarına aykırı yayınlar yasaklanmıştır. Böylece Tevfik Paşa Hükümeti,
İtilâfçıların sansür isteklerini fırsat bilmiş, matbuat hürriyetine riayete şiddetle taraftar
olduğunu belirtip buna karşılık menaf-i âliyeyi ileri sürdükten sonra basın özgürlüğünü
kaldırmaya yönelmiş248, bu şekilde İttihat Terakki Hükümeti’nin son zamanlarında
kaldırılmış olan sansür yeniden canlanırken249 İstanbul basını, artık Müttefik Devletler
ile Türk Askeri Sansür Heyeti’nin kontrolüne250 tabi olmuştur.
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Bozkurt, a.g.e., s. 12-13.
“Gazetelere Sansür”, Âti, 22 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 314, s. 1
1 Aralık 1918’de yayınlanan Matbuat-ı Umumiye Müdüriyeti’nin bildirisi şöyleydi: “Çeşitli dillerde
yayınlanan haber evrakları ve süreli yayınların son zamanlarda arkası kesilmeyen heyecan verici
yayınları, memleketin yüksek çıkarlarıyla uyuşmaz bir dereceye varmıştır. Bu cihetle, basın
özgürlüğüne tamamen uyulmasına şiddetle taraftar bulunan hükümetimiz, o yüksek çıkarların zarar
görmesini önlemek amacıyla basın hakkında geçici bir süre için bazı kısıtlamalar getirmeye
mecburiyet hissetmiştir. Dolayısıyla bugünden itibaren günlük gazeteler ile süreli yayınlar ve basılmış
kitaplar hakkında halen yürürlükte olan sıkıyönetim kararnamesinin uygulatılacağı ilan edilir.”
Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, s. 50.
Akşin, a.g.e., I, s. 116; Okur, “İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri...”, s. 1141.
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 13
Saraçoğlu, bu dönemde Türk gazetecilerin karşı karşıya kaldığı durumu şu cümlelerle özetlemektedir:
“Türk Askeri Sansür Heyeti henüz faaliyetlerine son vermemiş, lakin İstanbul’u işgal altına alan
düşman kuvvetleri de bir basın sansür teşkilatı kurmuşlardı. Öyle ki birinin müsaade ettiğini öteki
olmaz der, Türk sansürünün neşrinde mahsur gördüğü bir haberi beriki bir tebliğ şeklinde gazetelere
zorla bastırırdı. Hülasa, Türk gazeteciliği korkunç bir keşmekeş içinde bocalayıp duruyor, buna
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Durumla ilgili olarak Âti gazetesi “Hükümetin gazetelere sansür uygulayacağı rivayeti
deveran ediyor. Buna katiyen aklımız ermez. Çünkü Kanun-u Esasi’nin 12. Maddesinde
matbuatın hiçbir suretle teftiş ve muayeneye tabi olmayacağı açık şekilde
görülmektedir”

251

şeklinde yorum yapmış, Hadisat gazetesi yazarlarından Süleyman

Nafiz, sansür karşıtı bir yazı kaleme almışsa da bu yazı sansür heyeti tarafından
kazıttırılmış, bunun üzerine iki gün sonra sansürü pek rahatsız etmeyen “Arefe-i
İzmihlâl” yani “Yok Olmadan Önceki Son Gün” başlığı altında bir yazı kaleme almıştır.
Yazı, yok oluşa adımın Ahmet İzzet Paşa’nın iktidardan düşürüldüğü gün atıldığını,
Tevfik Paşa’nın yetersiz olduğunu ileri sürüyor ve şu satırlarla devam ediyordu:
“İktisadi, idari, içtimai bin türlü buhranın haşir ve neşir olduğu bir zamanda bize
sükût emrediliyor. Vatanın menfaatleri huzurunda susmak... İhmallere ve hatalara
karşı susmak gerekli imiş... Şahsi garez ve duyguları dışlamak her vakit mümkün
ve böyle tehlikeli dakikalarda ise gereklidir. Ama hayaliyi değil yapılması mümkün
şeyleri gerekli gördüğünü faaliyeti ile gösteremeyen bir idare için bir imdat feryadı,
bir uyarı vaveylası olur. Yönetenlerimiz hiç şüphe etmesinler ve biraz da sıkılsınlar
ki her gün açlıktan ve sefaletten ölerek ihmal elimizden kurtulanlara, henüz
kurtulma nasip olmayanlar kalpten gıpta ediyorlar...”252

Bu kapsamda Celal Nuri, “Hürriyet” adlı makaleyi kaleme alırken Süleyman Nafiz ile
Mustafa Suphi’nin sansür polemiği Hadisat sütunlarına “Bir Hasbihâl”253 başlıklı yazı
ile yansıyor,

Akşam gazetesinde Necmettin Sadık’ın “Mahut Usuller”,254 Hadisat

gazetesinde ise Süleyman Nafiz’in “Mensiler”255 başlığını taşıyan yazısında başlık
haricinde tüm satırlar, sansür yine ihya olunuyor256 diyen Âti gazetesinin ise
“Sansürlerimiz” başlıklı yazısının ilk cümlesi hariç tümü sansüre tabi tutulmuştur.257
Celal Nuri “Sadrazam Tevfik Paşa Hazretlerine” adlı bir diğer yazısında ise sansürün
yeniden ihyası gibi her nasılsa bir yanlışlık olduğunu ifade ettikten sonra Sansür neye
konur? şeklinde soru yönelterek hükümete şöyle bir öneride bulunuyordu:
“Bir takım itilâf harekât-ı harbiyesi oluyor ve bunların duyulmasını Düvel-i
Mutelife belki istemiyor. Bu mesele, gazetelere sansür konmakla değil şöyle kısa
bir tamim ile hal olunurdu: ‘Kuva-yı İtilâfiye’nin harekâtına dair malumat vermek,
İtilâf Devletlerince gayr-i münasip görüldüğünden ve esbab-ı harbiye de bunu teyit
ettiğinden bu kabilden havadisin neşri memnudur. Neşredenler devlete âdem-i itaat
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rağmen bir avuç Türk gazetecisi hayatını dişine takmış, bu umumi heyecan ortasında umumi efkârı
habersiz bırakmamak gayretiyle uğraşıyor, didiniyor, ter döküyordu.” Saraçoğlu, a.g.e., s. 58.
“Gazetelere Sansür”, Âti, 22 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 314, s. 1
Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, s. 51-52.
Süleyman Nafiz, “Bir Hasbihâl”, Hadisat, 3 Kanun-i Evvel 1334, No. 45, s. 1.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 50.
Süleyman Nafiz, “Mensiler”, Hadisat, 10 Kanun-i evvel 1334, No. 52, s. 1.
“Sansür Yine İhya Olunuyor”, Âti, 2 Kanun-i Evvel 1334, No. 324, s. 1.
“Sansürlerimiz”, Âti, 3 Kanun-i Evvel 1334, No. 325, s. 1.
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cezası ile cezalandırılacaklardır. Neşri caiz olan havadisi o devletler tamim
edeceklerdir (Nitekim de ediyorlar).”258

Bu süreçte Hadisat sütunlarında yer aldığı üzere matbuat mümessilleri sansürün
yeniden uygulamaya konulması üzerine izahat almak üzere Matbuat Müdürü Salih
Bey’e giderek bazı talepler iletmişlerdir. Sansürün yeniden uygulanmasının selamet ve
mülk ve milleti temin maksadına matuf olduğunu ifade eden Salih Bey, ilgili talepleri
Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Bey’e iletmiş, Reşit Bey’in söz konusu şartları kabul
etmesinin ardından gazete mümessilleri bu teklifler dairesinde hareket eyleyeceklerini
taahhüt eylemişlerdir. Matbuatın teklif ettiği ve hükümetçe kabul edilen maddelere göre
Berri ve bahri harekât-ı umumiye-i askeriye hakkında havadis ve mütalaâttan, asayişi
ihlâl edebilecek ve beynelanasırı nifaka mucip olacak neşriyattan, Zât-ı Hazret-i
Padişahi’ye karşı hürmetsizlik ve şekl-i hükümeti tağyire matuf havadis neşrinden,
Düvel-i Mutelife aleyhinde neşriyat ve tahrikâttan kaçınılacaktı.259

2.1.4. Meclisin Feshedilmesi ve Kabinenin İstifası
1918 yılı Aralık ayı başlarından itibaren Mebûsan Meclisi birçok tenkitlere ve târizlere
hedef oluyordu. Gazetelerde sık sık Mebûsanın tasfiyesinden bahseden yazılara260
rastlanmakta bilhassa padişah ve kısmen de hükümet meclisin çalışmalarından memnun
görünmemekte idi.261 Nitekim 2 Aralık günü Damat Ferit Paşa, Ayân Meclisi’nde
Mebuslar Meclisi’nin dağıtılmasını istemiştir.262 4 Aralık tarihli Sabah gazetesi,
“Mebuslar Meclisi’nde ve Âyan Meclisi’nde bu oyun devam edemez. Damat Ferit
Paşa’nın teklifini nazar-ı itibare almanın zamanı geldi” demiş, öte yandan Sabah ve
Türkçe İstanbul gibi gazeteler de çoğunluğunu İttihatçıların oluşturduğu gerekçesi ile
Meclis’in kapatılması gerekliliği üzerine yazılar yayınlanmıştır.263 Ayrıca İngiliz
Yüksek Komiserliği danışmanlarından Andrew Ryan da meclisin dağıtılması konusunda
bir andaç kaleme almış ve “Yönetimin ve muhtemelen padişahın bu davranışı, İttihat258
259
260

261
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263

Celal Nuri, “Sadrazam Tevfik Paşa Hazretlerine”, Âti, 5 Kanun-i Evvel 1334, No. 327, s. 1.
“Sansür ve Matbuat”, Hadisat, 3 Kanun-i Evvel 1334, No. 45, s. 2.
Necmettin Sadık, “Buhran Olacak Mı?”, Akşam, 19 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 61, s. 1; “Kabine Tebdil
Edilecek ve Yeni Bir Heyet-i Vükela Gelecekmiş”, Âti, 6 Kanun-i Evvel 1334, No. 328, s. 1; “Yeni
Kabine”, Âti, 6 Kanun-i Evvel 1334, No. 328, s. 1; “Meclis-i Mebusan Dün Bâ-İrade-i Seniyye Fesh
Olundu”, Âti, 16 Kanun-i Evvel 1334, No. 337, s. 1; “Kabinenin Tasfiyesi Meselesi”, Hadisat, 29
Teşrîn-i Sâni 1334, No. 41, s. 1.
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 20; Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 166.
Jaeschke, a.g.e., I, s. 8.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 52, 69; Jaeschke, a.g.e., I, s. 11.
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Terakki’ye doğrudan doğruya meydan okumaktır. İttihat-Terakki, Padişah’ı anayasaya
aykırı davranmakla suçlayabilir”264 şeklinde bir yorum yapmıştır.
21 Aralık’ta, meclisin feshine karar verildiği gün, Sadrazam Tevfik Paşa saraya giderek
padişahla bu meseleyi görüşmüş ve ikisi meclisin feshinde hemfikir olmuştu. Bunun
zahiri sebebi hükümetten vâki olan bir istizah takriri idi. Sadrazam, bu gensoru
neticesinde kabineye güvenoyu verilmeyeceğini Âyan ve Mebûsan Meclisleri
reislerinden öğrenmiş ve buna karşılık bu tedbirlerin tatbikini uygun bulmuştu.
Kararlaştırılan şekle göre mebusların sorusu cevaplandırılacak, izahat vermekten
kaçınılmayacak fakat sonunda Kanun-u Esasi’nin 7. Maddesi’ne uygun olarak meclisin
dağıtılması hakkındaki padişah iradesi okunacaktı.265 Aynı gün sadrazam, siyasi zaruri
sebeplerden dolayı Mebûsan Meclisi’nin feshi lazım geldiği ve Kanun-u Esasi’nin 7.
Maddesi’nin padişaha tanıdığı hakka dayanarak meclisi dağıttığı yolunda padişahın
iradesini hami olarak meclise gitti. Karesi Mebusu Hüseyin Kadri Bey’in hükümetten
siyasi vaziyet hakkındaki istizahına Hariciye Nazırı cevap verdi. O günkü elim vaziyete
sebep olanlar, tehcir işleri, asayiş ve emniyet meselesi, iaşe, sansür vs. hulâsa bütün
dertler ortaya döküldü, konuşuldu, tartışıldı ve eski hükümetin yaptığı fenalıkların otuzkırk gün içinde giderilemeyeceği ifade edilerek en nihayetinde meclisin feshi
hakkındaki padişah iradesi266 okunarak meclis dağıtıldı.267
Ayân Reisi Ahmet Rıza Bey, “âlemde demokrasinin icra-yı saltanat ettiği bir zamanda
hiç Meclis-i Mebûsan fesh olunur mu?” diyerek meclisin dağılmasına tepki
gösterirken268 Türkçe İstanbul gazetesi “Meclisi kapatmakla padişahımız büyüklüğünü
gösterdi” yorumunu yapacak269, Yeni Gazete270 ise “Mebuslar Meclisi aradan çıktı.
Millet ile Hükümet baş başa kaldı. Hükümet, gün geçirmeden bu meclisten
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Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal…, s. 11.
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 20; Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 167.
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lede’l-iktiza Hey’et-i Mebusan’ın fashi hukuk-ı şâhânemiz cümlesinden bulunmasına binâen Meclis-i
mezkûrun bu günden itibaren bermûcib-i kanun feshini irade eyledim.” Türkgeldi, Görüp
İşittiklerim, s. 169.
Gökbilgin, a.g.e., I, s.21; “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Tasfiyesi”, Yenigün, 22 Teşrîn-i Sâni 1334, No.
79, s. 2; “Asılsız Rivayetler”, Âti, 23 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 315, s. 3; “Kabinede Tadilat”, Yenigün,
1 Kanun-i Evvel 1334, No. 88, s. 2.
Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 168.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s 70.
Abdullah Zühtü ve Mahmut Sadık Beylerin idaresinde yakında yeniden intişar edilecektir. “Yeni
Gazete Çıkıyor”, Âti, 24 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 316, s. 3.
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kurtulmalıydı”271 diyecektir.272 İngiliz Yüksek Komiseri Yardımcısı Webb, Meclis’in
kapatılmış olduğunu 31 Aralık’ta İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’a
bildirirken basının büyük bir bölümünün bunu iyi karşılamış olduğunu, yalnızca az
sayıda İttihatçı gazetenin buna karşı çıktığını, genel basına göre meclisin İttihatTerakki’den başka kimseyi temsil etmediğini, olay çıkmasından kaygılanıldığını, o
tarihten sonra yasanın yerini padişah iradelerinin almış olduğunu, tek eleştirinin yeni
seçimler için tarih saptanmamış olmasına dayandığını bildirmiştir.273 Sultan Vahdettin,
Mebuslar Meclisi’ni kapatmasının yanı sıra o dönemde en büyük politik kudret olan
orduya hakimiyet için ordunun İttihatçılardan arındırılmasını sağlamış, Enver Paşa’nın
kurduğu Başkomutanlık Vekâleti’ni lağvetmiş, Erkân-ı Harbiye Umumiye Riyaseti’ni
İttihatçıların teşkil ettiği bütün gizli cihazlardan, inisiyatiflerden mahrum ederek teknik
bir büro haline sokmak istemiş, Teşkilât-ı Mahsusa’yı resmen tasfiye ettirmekle
kalmayıp kendi kontrolü dışında gizli bir kurul halinde müstakil olarak çalışabileceğini
de düşünerek faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmaya çalışmış, İttihat ve Terakki’nin
kapatılmasından sonra kurulan Teceddüt hareketinin her türlü etkinliğinin yok edilmesi
yönündeki faaliyetleri başlatmıştır.274 Bu politikanın basına yansımasına baktığımızda
İkdam gazetesi; “Eski adamlar hala mevkide, eski kabine yarı İttihatçı idi. Ya şimdiki
kabine?... Tasfiye politikası istiyoruz!” diye yazarken Süleyman Nafiz’in konu
hakkındaki görüşleri Hadisat’a; “Dün bir vali azledildi. Çünkü İttihatçı imiş… Diğer bir
vali tayin edildi, çünkü İtilâfçıdır… Günahtır!” şeklinde yansımış275, Alemdâr276
gazetesi ise; “Hükümet tasfiye yapacak. Feryatlara hazır olalım”277 yorumunu
yapmıştır.278
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31 Kanun-i Evvel 1334, s. 1.
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25 Aralık 1919 tarihinde İnkılâb-ı Beşer adlı gazete hükümet kararı ile kapatılmış ve bu olay Tevfik
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Meclisin feshedilmesi ile birlikte ortaya yeni bir problem çıkmıştı ki o da, seçimlerin ne
zaman yapılacağı meselesi idi. Kanun-u Esasi’ye göre seçimlerin dört ay zarfında
yapılması gerekmekte idi ancak padişahın iradesinde bu husus açıklanmamıştı. Bu
mesele hakkında kendisinden malumat isteyen gazetecilere Dâhiliye Nazırı Mustafa
Arif Bey, her şeyden evvel muhacirlerin avdeti, askerlerin terhisinin sona ermesi,
umumi sulhun kararlaştırılmasını beklemek, işgal edilen memleketlerin vaziyetlerinin
belli olması gibi hususların halli lazım geldiği şeklinde cevap vermiştir.279 Zira meclisin
toplanmasını barış yapılmasından sonraya ertelemek isteyen sarayın birinci ve en
önemli gerekçesi daha yeni kurtulunan meclisi yeniden başlarına musallat etmemekti.
Çünkü yeniden seçilecek bir meclisin İttihat ve Terakkici ya da hiç değilse ulusçu bir
mahiyet taşıması ihtimali vardı. Bu da hem İtilâf Devletleri’nin itirazlarına yol açar hem
de sarayın hareket serbestliğini önemli ölçüde kısıtlayabilirdi. Oysa saray, serbestçe ve
kendine en uygun biçimde İtilâf Devletleri ile özellikle de İngiltere ile bir anlaşmaya
varmak istemekte idi. İkinci gerekçe ise işgal altında bulunan yerlerde seçim
yapamamaktan ötürü meclisin eksik temsiliyle buraların temelli Osmanlı Devleti’nden
kopmuş olduğunu zımmen onaylamış olmaktı.280
2 Ocak 1919’da281 seçim konusu görüşen Hükümet, bazı yerlerin işgal altında olmasını
gerekçe göstererek seçimlerin barış yapıldıktan sonra yenilenmesini kararlaştırmış282,
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Padişah283 7 Ocak günü bu kararı imzalamış284 ve Tevfik Paşa da 12 Ocak 1919 günü
istifa etmiş, yeni kabine kurma görevi yeniden kendisine verilmiştir.285

2.2. II. Tevfik Paşa Hükümeti (13 Ocak 1919-4 Mart 1919)
2.2.1. Kabinenin Teşkili
Tevfik Paşa’nın istifasının ardından kabineyi kurma görevi yeniden kendisine verilmiş
ve istifasının ertesi günü listesinde bazı değişiklikler yaparak ikinci hükümetini
kurmuştur.286 Buradaki amaç, kabinede bazı değişiklikler yapmaktır. Bu değişiklikleri
genel olarak Padişah Vahdettin’e ve onun çizgisine daha yakın bir kabine kurmak
şeklinde yorumlamak mümkündür.287 Yeni kabine ile ilgili olarak Alemdâr, “Tadil-i
Vükela”288 başlığını atmış, Necmettin Sadık; “milletin hiçbir ferdine, daha doğrusu
millet fertlerini temsil eden parti ve kişilerden, akım ve eğilimlerden hiçbirine
dayanmıyor. Yirminci yüzyılda, on beşinci yüzyıl zihniyeti yaşayamaz” derken289, Refi
Cevad ise “Kabineyi karşımızda daha mütecanis görüyor. Ne şekilde olursa olsun biz
kıyafete göre istikbâl, zekâsına göre teşbi’ ederiz”290 şeklinde yorum yapmıştır.
Tevfik Paşa’nın ikinci kabinesinde Harbiye Nezareti’ne emekli Ferik Yaver Paşa,
Adliye Nezareti’ne Damat Arif Hikmet Paşa, Maarif Nezareti’ne Yusuf Ziya Paşa,
Sultan Mehmet Vahdettin’in imzasını taşıyan irade-i seniyede şu satırlar yazılı idi: “Esbab-ı zaruriye-i
siyasiyeden nâşi Meclis-i Mebusan’ın feshi iktiza etmiş ve Kanun-i Esasimizin muaddel yedinci
maddesinin mahsusası mucibince ledel-iktiza Heyet-i Mebusan’ın feshi hukuku şahanemizin
cümlesinden bulunmasına binaen meclis-i mezkûrun bugünden itibaren bermucib-i kanun feshini
irade eylerim.” Cebesoy, a.g.e., s. 88-89.
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Posta ve Telgraf Nezareti’ne Yusuf Franko Paşa, Dâhiliye Nezareti vekâletine İzzet
Bey, İaşe Nezareti vekâletine Maliye Nazırı Abdurrahman Efendi tayin olmuş, diğer
isimler aynı şekilde görevlerine devam etmiştir.291 Ferik Ömer Yaver Paşa, İttihatTerakki hükümetlerince emekliye sevk edilmiş, saraya Cevat Paşa’dan daha bağlı
olabilecek biri idi. Öte yandan Arif Hikmet Paşa ise damat olarak saraya yakın olduğu
gibi savaştan önce Kamil Paşa kabinesinde bulunmuş biri olarak da Hürriyet ve İtilâf
çizgisinde olmasına güvenilebilirdi. Ancak en önemli değişiklik Evkâf Nazırı İzzet
Bey’in Dâhiliye Vekâleti’ne getirilmesi olmuştur ki böylece sarayın doğrudan doğruya
buyruğunda bir şahıs güvenlik örgütünün başına geçmiş oluyordu. Bu durum ise İttihatTerakkililerin tutuklanmalarına başlanacağına bir işaretti. Zira yeni kabine listesinin
İzzet Bey’in el yazısı ile yazılmış olması, onun önemli durumuna işaret etmekte idi.292
Nitekim kabine kurulduktan bir hafta kadar sonra, 18 Ocak’ta İngiliz General Calthorpe,
sadrazam ve hariciye nazırına, İngiliz esirlere kötü muamele edenlerle Ermeni tehciri ve
katli meselesiyle ilgisi olanları cezalandırılmaları hususunu dile getirmiştir.293 Kabine
ise derhal bu hususta harekete geçmeye hazır olduklarını ifade edecek, bu işin ancak
başta padişah olmak üzere hükümet tarafından yapılabileceğini ve bu konuda
taraflarından hükümete ve padişaha desteğin kesin olduğunu bildirmiştir.294
İttihatçıların ileri gelenlerinin tutuklanmasına295 yönelik basında ciddi tepkiler oluşmuş,
Alemdâr millet ve memleketi perişan eden İttihat-Terakki Fırkası’na mensup kişilerin
layık oldukları derecede tecziye edildiklerini görmenin milletin en büyük arzusu
olduğunu296 yazarken, Âti gazetesi bu süreçte yayınladığı yazılar sebebi ile hükümet
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kararı neticesinde kapatılmış297, Refi Cevad ise başyazısında hükümetin İttihat-Terakki
mensuplarına yönelik tevkifatı karşısında “Artık bundan sonra bu millet için öyle serseri
cereyanlara kapılmak olmayacak. Dünkü tevkifatı tarihi bayram olarak ilân edelim”298
yorumunu yapmıştır. Hatta İngilizlerin istediği tutuklamaların damgasını vurduğu bu
dönemde Türkiye aleyhine hızlı bir süreç başlamış, okullar, kışlalar, özel ve resmi
binalar yabancı askerler tarafından işgal edilmiştir.299
İstanbul basınında yer alan bazı gazetelerin tutumuna ve maruz kaldıkları baskılara
yönelik “Matbuat ve Vezaif” adlı makaleyi yayınlayan İrâde-i Milliye, ilgili yazıda şu
hususlara dikkat çekmekte idi:
“… Bugün, bir kısmı ecnebi paralarıyla, müessesat yardımlarıyla çıkan payitaht
matbuatımızın mahiyetini anlayabilmek için yüzlerindeki sahte ciddiyet maskesini
kaldırmak! Diğer kısım matbuatımız ise bunlara cevap vermekten vakit bulup da
kendilerini alâkadar eden mesail-i milliye ve vataniye ile iştigal edememektedir.
Hâsılı payitaht matbuatımızın hepsi bu illete malul ve musab olduğu için manasız
bir şekil ve renktedirler.
Fikrimce taşra matbuatının vaziyetleri hallerine nispetle daha metin, daha ciddidir.
Her an bir manzara-i tesanüt etmekten hali kalmayan ve endişe-i vataniye ile talan
olan vilayât ceraidimiz hakkıyla, layıkıyla vazife-i millilerini ifa ve icra
edebiliyorlar. Bazı mahallerde sansür sine-i neşriyatta bir neşter tahribatı vücuda
getirse bile muharrirlerimizin şahsi ve ferdi dedikodulardan müberra bulunmaları
itibarıyla istihdaf edildikleri gaye-i vataniyeye metin ve azimkâr adımlarla
yürümelerine mani olamıyor. Taşra gazetelerimiz kudsi vazifelerinin kendilerini
nereye sevk ettiğini pekâlâ takdir ediyor. Milletin seviye-i irfan ve idrakini
yükseltmek fırsatını kaçırmıyorlar. Bu sebepledir ki vilayât ceraidimiz payitaht
matbaasına ezher-i cihet üstün ve ileridir. Gönül isterdi ki mukadderatımızın tayini
arefesinde dâhili, harici bir sürü ithamat altında ezdirilmek istenen kukuk-ı
Osmaniye ile amâl-i milliyenin müdafaa ve nekbabânı olmak kabiliyet ve sekinetle
memzuc bir manzara-i tesanüt göstersin ve milletin azim ve iradesini dünyaya izhar
ve iblâğ etsin.”300

Bu süreçte mütarekeye aykırı uygulamalarda bulunmakla yetinmeyen İtilâf Devletleri
temsilcileri, Osmanlı Devleti’nin bazı görevlerini de bizzat üstlenmek suretiyle devletin
içişlerine müdahale etmeye başlamışlardı. Nitekim İşgal Kuvvetleri Kumandanı General
Wilson, 17 Ocak 1919’da Harbiye Nezareti’ne bir yazı301 göndererek Osmanlı
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İyidoğan, a.g.t., s. 79.
Refi Cevad, “İlk Adım”, Alemdâr, 31 Kanun-ı Sâni 1335, No. 48, s. 1.
Bakar, a.g.b., s. 1960.
İrâde-i Milliye, Tıpkı Basım ve Yeni Harflerle, Haz. Alim Yıldız, Şeref Boyraz, Ahmet Bozdoğan
vd., Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas , 2014, s. 203. Gazete, bundan sonraki kısımlarda “İrâde-i
Milliye” olarak verilecektir.
İlgili yazı şu şekildedir: “Harbiye Nazırı Celil Paşa Hazretlerine;
1- Mahalli idarenin memnuniyet verici şartlar içinde bulunmamasından dolayı İtilâf kuvvetlerinin
yeter derecede korunması için Osmanlı Zabıtası’nın fiilen kontrolünü deruhte etmeye mecbur
olduğumu arz ederim. General Fuller’i bu maksatla İtilâf Komisyonluğu Reisliği’ne atadım.
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Zabıtası’nın kontrolünü üzerine aldığını bildirmekte, durum bu şekilde iken Sultan
Vahdettin, İngilizlere yanaşmak için yoğun çaba harcamakta idi. Vahdettin, Sadrazam
aracılığı ile İngiliz Yüksek Komiserliği’ne gönderdiği mesajda, babası Sultan
Abdülmecid’in O’nu İngilizleri bir dost olarak görecek şekilde yetiştirdiğini, tecrübe ve
gözlemlerinin bunun doğru olduğunu ortaya koyduğunu ancak son dönemlerde iktidarı
zorla ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin büyük bir hata yaparak İngiltere’ye
karşı savaşa girdiğini ve ülkeyi yıkıma götürdüğünü ifade ile şimdiki amacının Osmanlı
Devleti’nin İngiltere Hükümeti’ne tam itaatini sağlamak olduğunu ifade ediyordu.302

2.2.2. Paris Barış Konferansı Sürecinde Tevkifler ve Basın
I. Düya Savaşının galip devletleri, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından yaklaşık
iki buçuk ay sonra, 18 Ocak 1919’da kazandıkları başarıların sonuçlarını görüşmek ve
barış anlaşmasının esaslarını saptamak amacı ile Paris’te303

toplandılar. Müttefik

Devletler’e karşı savaşmış yahut onlara savaş ilân etmiş 32 devletin çağırıldığı304
konferansta, Almanya ile ilgili meselelerin yanında Osmanlı Devleti’nin geleceğini de
ilgilendiren meseleler de ele alınmıştır.305 Aynı gün yayınlanan Yeni Gün gazetesinde
Yunus Nadi, “Tehlikeler Karşısında” başlıklı yazısı ile Tevfik Paşa kabinesini şiddetle
tenkit etmeyen pek az Türk gazetesi kaldığını yazıyor, Sabah’ın bu hükümeti Almanlar
ve Avusturyalıların desteklediği yolundaki yayınlarını eleştiriyordu.306 Alemdâr ise
bütün milletlerin resmi ve gayr-i resmi hayat ve hukukunu müdafaaya hazırlandığı bu
dönemde Türklerin birbirini teksiple meşgul olduğunu ifade ederek bu duruma
eleştiriler getiriyordu.307
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2- Bu komisyon, bugünkü zabıta usullerini inceleyecek ve lüzumlu olduğuna karar vereceğim
tedbirleri uygulayacaktır.
3- Bunun için şehrin polis ve jandarma amirlerine komisyon reisliğinden gelen emir ve talimatı
uygulamaları için gerekli emirlerin verilmesini rica ederim.” Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Sultan
Vahdettin…”, s. 142.
Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Sultan Vahdettin…”, s. 142.
“Sulh Konferansı Açıldı”, Alemdâr, 20 Kanun-ı Sâni 1335, No. 37, s. 2; Jaeschke, a.g.e., I, s. 14.
Yalçın Doğan, Sevr Sürecinin Türk Basınındaki Yansımaları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2007, s.
Bozkurt, a.g.e., s. 110; Kocatürk, a.g.e., s. 19.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 100-101.
“Sulh Konferansı Başladı”, Alemdâr, 19 Kanun-ı Sâni 1335, No. 26, s. 2; “Sulh Konferansı ve
Yazdıklarımız”, Alemdâr, 19 Kanun-ı Sâni 1335, No. 26, s. 1.
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Öte yandan İzmir’de yayınlanan Anadolu gazetesinin 23 Ocak Perşembe günlü nüshası
İzmir’in Yunanlara tarafından işgal edileceğini308 haber veriyor309, aynı gün işgal
kumandanlığı ile hükümet temsilcileri arasında cereyan eden sansür müzakereleri
neticesinde matbuatın İtilâf ve Osmanlı sansürlerinden mürekkep muhtelit bir heyet
tarafından sansür edilmesi kararlaştırılıyordu.310 Bunun yanı sıra Üç Yüksek Komiser,
30 Ocak’ta İzzet Paşa’ya tevkifi zaruri olan 36 kişilik bir liste vermiştir. Bu kişilerin
27’si311

Bekirağa Bölüğü’ne312 hapsedilecektir.313 Franchet d’Esperey ise Tevfik

Paşa’ya “Jön Tük nazırları tevkif edilmelidir.314 Yoksa İstanbul’un resmen işgali lazım
gelecektir” ifadelerinin yer aldığı bir ihtar göndermiştir.315 Yine aynı doğrultuda
İngilizler, 1 Şubat 1919’da savaş sırasında İngiliz savaş tutsaklarına kötü
davrandıklarını ileri sürdükleri 23 kişinin kendilerine teslim edilmesini istediler. Yüksek
Komiser Calthorpe, 5 Şubat’ta hükümetine bunun bir ön liste olduğunu bildirmiş, aynı
gün Yüksek Komiser’e hükümetinden gelen bir telgrafta Ermenilere kötü davrananların
İngiliz makamlarına teslim edilmesini istemesi bildirilmiştir. Hükümet, bu isteği 6
Şubat’ta reddetme cesareti gösterecek, ancak İngilizlere teslim etme yerine bunların
Türk makamlarınca yargılanmasını kararlaştıracaktır.316 12 Şubat’a gelindiğinde ise
Tevfik Paşa, Paris Barış Konferansı’na iletilmek üzere bir muhtıra vermiştir.317 Wilson
Prensipleri esas alınarak hazırlanan muhtırada, Trakya ve Anadolu’da Türk nüfusunun
çoğunlukta olduğu savunuluyor, savaş sırasında yaşananların sorumlusunun Ermeniler
308
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Paris Barış Konferansı’nın 3 ve 4 Şubat tarihli toplantılarında Yunan Başvekili Venizelos’un
politikası sonunda İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesi kabul edilmiştir. Bu kararın alınmasında
özellikle İngilizler etkili olmuştur. İngilizler, Batı Anadolu’da güçlü bir İtalya yerine kendilerinin
kolayca kontrol edebilecekleri Yunanistan’ın bulunmasını tercih etmişlerdir. 14 Mayıs’ta işgalin
Amiral Galthorpe tarafından yürütülmesi konusunda birleşmişlerdir. Buna göre Yunan birlikleri 14
Mayıs’tan önce İzmir körfezine girmeyecek, Türkler de bu durumdan 12 saat evvel haberdar
edilecekti. Zekeriya Türkmen, Milli Mücadele Yıllarında İstanbul Mitingleri (15 Mayıs 1919:
İzmir’in İşgali Üzerine Aydınların Kamuoyu Oluşturma Faaliyetleri), Berikan Yayınevi, 2.
Baskı, Ankara, 2016, s. 19-20.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 107.
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 45.
Bu kişiler arasında Hüseyin Cahit, Hüseyin Canbolat, Kara Kemal, Hüseyin Kadri, Tevfik Rüştü, Ziya
Gökalp, Mithat Şükrü, Rahmi, Karasu gibi isimler de yer almakta idi. Kocatürk, a.g.e., s. 20.
Sultan Murat zamanında “Eski Saray” adını taşıyan bu binaya Abdülhamit devrinde “Bekirağa
Bölüğü” adı verilmiştir. Mütareke döneminde ise bu bina tamamen siyasi ve askeri mevkuflara tahsis
edilmiştir. Ertürk, a.g.e., s. 204.
Jaeschke, a.g.e., I, s. 15.
Mustafa Kemal Paşa, 22 Ocak’ta kolordu komutanlarına İngilizler İstanbul’da bakan ya da mebusları
tutuklarsa kolordu bölgesindeki İngiliz kontrol subaylarının tutuklanmasını emretmiştir. Sarıhan,
Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, s. 63.
Jaeschke, a.g.e., I, s. 16.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, s. 42.
“Sulh Konferansında Osmanlı Hükümetinin Muhtırası”, Yenigün, 4 Mart 1335, No. 180, s. 1.
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olduğu açıklanıyor, gerekçeleri araştırmak üzere tarafsız devlet temsilcilerinden bir
heyet seçilmesi öneriliyordu. Muhtırada her şeye rağmen Ermenilerin savaş öncesinde
yaşadıkları bölgeye dönebilecekleri veya Ermenistan sınırlarının genişletilmesiyle
oluşturulacak bölgeye yerleştirilmeleri de alternatif olarak sunulmuştur. Wilson
prensiplerinden hareketle Boğazlardan serbest geçişin yapılmasının yararlarından
bahseden muhtırada, Arap toprakları konusunda Wilson prensiplerinden saparak bu
toprakların Türk idaresine bırakılması talep edilmiştir. Ancak İtilâf Devletleri sunulan
muhtırayı dikkate almamış, bunun üzerine Tevfik Paşa Hükümeti Paris’te bulunan
Dâhiliye Nazırı Reşit Bey vasıtası ile İngiltere nezdinde gayr-i resmi temas kurmaya
çalışmıştır.318
Barış görüşmelerinde gelinen süreç bu şekilde olurken Hükümet’in 5 Şubat tarihli bir
kararname ile basın üzerindeki ağır sansürüne tepki olarak 14 Şubat günü Matbuat
Kongresi toplanmış, bu kongrede seçilen ve Mahmut Sadık, Ahmet Rauf, Celal Nuri ve
Ahmet Emin Beylerden oluşan 4 kişilik gazeteci heyeti hükümetle temas etmek üzere
görevlendirilmiştir. Hükümetle yapılan görüşmede, Kanun-i Esasi’nin ilgili hükümleri
yerine getirilmediği takdirde bütün gazete ve dergilerin protesto olarak derhal tatil
edileceğini bildirilmiş ve sonuç olarak hükümet kararnameyi değiştirmeyi kabul
etmiştir.319 İstiklâl gazetesinin 19 Şubat nüshasında yer alan habere göre Hükümet,
kapatılan gazetelerin yerlerine yenilerinin çıkarılmasını da yasaklamıştır. Basın
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yayımlanabilecek Türkçe gazeteler şunlardır:
İkdam, Sabah, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Âti, Zaman, Yenigün, Âlemdar, Söz, Hukuk-ı Beşer,
Serbesti, İstiklâl, Yeni Gazete, İstanbul, Hadisat320, Ceride-i Havadis, Tercüman,
Akşam, Hakikat. Haftalık gazeteleri ise şu şekilde idi: Servet-i Fünun, Sebilürreşat,
Zafer, Karagöz, Diken, Cadı, Deccal, El Adl, Havr, Efkâr-ı Umumiye.321

2.2.3. Hükümet Buhranı ve Kabinenin İstifası
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Bozkurt, a.g.e., s. 110.
Akşin, a.g.e., I, s. 155.
“10 Şubat’tan beri ta’til edilmiş olan Hadisat’ın devam-ı intişarına müsaade edilmiş olmakla
bugünden itibaren hizmetine tekrar başlamaktadır.” Söz konusu gazete, bundan önce de matbuatın
maruz bulunduğu şerait ile çalışamayacağını ifade ederek kendisini ta’til eylemiş ve 6 Şubat’ta, 49
günlük ta’tilin ardından “memleketin menafi-i âliyesi karşısında daha ziyade sükût etmeyi münasip
görmediğinden bugünden itibaren tekrar vazife-i vataniyesine başlamıştır“ diyerek neşriyatına devam
etmiştir. “Hadisat’a Müsaade”, Hadisat, 27 Şubat 1335, No. 64, s. 1; “49 Günlük Ta’tilden Sonra”,
Hadisat, 6 Şubat 1335, No. 60, s. 1.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 136.
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Şûra-yı Devlet Reisi Damat Şerif Paşa ile Adliye Nazırı Damat Arif Hikmet Paşaların
15 Şubat 1919’da hükümetten çekilmeleri ile kabine buhranı baş göstermiştir.322 Bu
olay basında “Kabine Buhranı Tahakkuk Ediyor”323, “Buhran-ı Vükela”324, “Kabine
Buhranı Var Mı, Yok Mu?”325 başlıkları atında irdelenmiş, Yenigün: “Tevfik Paşa
Kabinesi’nin istifası hakkındaki söylentiler tahakkuk etmiş gibidir. Artık buhranın kat’i
bir safhaya girdiğine hükmedilebilir. Hiçbir zaman haiz-i kuvvet bir tertib-i siyasi
olmamış olan Tevfik Paşa kabinesinin gayr-i muntazır istihaleleri kendisini bir kat daha
kuvvetten düşürmüştür. Memleketin geçirmekte olduğu bu elim devrede hiçbir ferdin
hükümete

karşı

alelamiyane

muhalefet

etmeyeceği

aşikârdır”326

şeklinde

değerlendirmede bulunurken bir başka sayısında “İstifa vuku bulursa mevki-i iktidara
kimin geçeceği sorusu endişe yaratmaktadır. Buhranların en vahimi içinde yuvarlanan
muazzez vatanın mukadderatı, emin ve metin ellere arz-ı ihtiyaç eylemektedir. Yeni
kabine ancak milli bir kabine olmalıdır”327 diyecek Yunus Nadi ise “Çıkar Yol” başlıklı
makalesinde sürece dair şu yorumu yapacaktır:
“Memlekette muhalif, muvafık tek bir kimse gösterilemez ki Tevfik Paşa
Hükümeti’nin lehinde tek kelime söyleyebilsin... Sadrazam Paşa kendisine bu konu
hakkında soru soran muhabire: “Buhran mı? Öyle bir şey yok. Eksilenlerin yerine
yeni adam alınacak” deyip durmaktadırlar. Acaba eksiklerin yerini yamalamak
sureti ile hükümet meselesini halletmiş olur mu? Hatta öyle yapılmayıp da yeniden
bulunacak nazırlarla yeni bir Tevfik Paşa Hükümeti daha teşkil olunsa ve bunun
için yeni bir hatt-ı hümayun tertip edilse sanki böyle lekeli yeni bir hükümet
karşısında bulunmakta olmak efkâr-ı umumiyeyi bir müddet avutmaya kâfi
gelebilir mi? Hatta efkâr-ı umumiyenin bir müddet oyalandığını bile farz etsek
hükümet meselesinin halledilmiş olduğunu kabule imkân var mıdır? Tevfik
Paşa’nın teşkil edeceği hükümetlerin mahiyet ve muvaffakiyetleri neden ibaret
olabileceği artık kâfi derecede tecrübe edilmiştir”328

Zaten bu kabine Ocak ayı ortalarında yeni bir şekil aldığından beri birçok yönden
tenkitlere maruz kalıyordu. 24 Şubat’ta Tevfik Paşa, üçüncü defa hükümette bir
değişiklik yapmaya mecbur olmuş329 ve bir kısım hükümet azasını kabine dışında
bırakmıştır. Fakat bütün bu gayretlere, yeni elemanlara rağmen Tevfik Paşa Hükümeti
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Gökbilgin, a.g.e., I, s. 51.
“Kabine Buhranı Tahakkuk Ediyor”, Yenigün, 14 Şubat 1335, No. 23, s. 1; “Kabine Buhranı
Etrafında”, Yenigün, 19 Şubat 1335, No. 27, s. 2.
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“Buhran-ı Vükela” Alemdâr, 4 Mart 1335, No. 74, s. 1.
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“Kabine Buhranı Var Mı, Yok Mu?”, Yenigün, 16 Şubat 1335, No. 25, s. 1.
326
“Tevfik Paşa Kabinesi İstifa Etti Mi?”, Yenigün, 15 Şubat 1335, No. 24, s. 1.
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“Yeni Kabineyi Kim Teşkil Edecek?”, Yenigün, 14 Şubat 1335, No. 23, s. 1.
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Yunus Nadi, “Çıkar Yol”, Yenigün, 23 Şubat 1335, No. 171, s. 1.
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“Kabine Buhranı”, Yenigün, 24 Şubat 1335, No. 172, s. 1; “Üçüncü Tevfik Paşa Hükümeti”,
Yenigün, 26 Şubat 1335, No. 174, s. 1; “Yeni Nazırlar”, Yenigün, 27 Şubat 1335, No. 175, s. 1;
“Sadrazam Paşa’nın Takriri”, Hadisat, 27 Şubat 1335, No. 64, s. 1.
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uzun ömürlü olmamış, Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa’nın istifası yeni bir buhran-ı vükela
yaratmış ve hükümet,

yerini Damat Ferit Paşa’ya terk etmek mecburiyetinde

kalmıştır.330
İstanbul’daki siyasi bunalımın en açık biçimini hükümet bunalımlarında göstermekte,
bakanlar istifa etmekte, hükümete yeni bakanlar alınmakta ve hemen her gün
gazetelerde hükümetin istifa edeceğine yönelik haberler yayınlanmakta idi.331 Bu
süreçte Vakit gazetesi her fırkanın temsil edileceği bir ulusal karma hükümet,
İstiklâl’den Rauf ise fırka düşüncesini terk edecek en ehliyetli kimselerden bir
partilerüssü hükümet kurulmasını istiyordu. Ancak Tevfik Paşa, boşalan nezaretlere
yeni atamalar yapma yoluna gitmeyip kabineyi hemen hemen tümüyle değiştirmiş ve
bunu kendisi istifa etmeden yalnızca vükelayı istifa ettirerek yapmıştır. Listesi, yine
İzzet Bey’in el yazısı ile yazılan kabine, birçok bakımdan bir taviz kabinesi konumunda
idi. Ayrıca d’Esperey, İstanbul’a tantanalı girişinden sonra hükümeti ağır bir baskı
altına almış bulunuyordu. Öyle ki yeni kabinenin kurulmasından bir gün sonra
tutuklanmasını istediği kişilerden oluşan 36 kişilik bir listeyi İzzet Bey’e vermişti.332 Ve
bu sürecin sonunda gerek d’Esperey’in tehditleri, gerek basının hükümeti şiddetle
eleştirmesi ve gerekse Hürriyet ve İtilâf’ın Damat Ferit’i sadarete getirmek için
çevirdiği entrikalar ve Padişah’ın savaş yılları hükümetlerinin Divan-ı Âli yerine Divanı Harp’te yargılanmalarına ilişkin hükümet kararnamesini333 geri çevirmesi gibi
sebeplerden ötürü 3 Mart 1919’da istifa etmiş334, ertesi gün Damat Ferit Paşa
hükümetinin kurulması ile geçiş dönemleri geride kalmıştır.
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Gökbilgin, a.g.e., I, s. 51.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, s. 18-19.
Akşin, a.g.e., I, s. 174.
Padişaha takdim edilen kararnamede Osmanlı Devleti ile İtilâf Devletleri arasında savaşa sebep olan,
savaş sonrasında yapılmış olan barış tekliflerini kabul etmeyerek savaşı sürdüren o zamanki kabine
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hacet görülmeksizin Divân-ı Harb-i Örfi’de muhakemeleri isteniyordu. Fakat padişah bu kararnameyi
anayasaya aykırı görerek ve daha bazı sebepler ileri sürerek tasdik etmedi ayrıca kabineyi suçlar
nitelikteki mütalealarını kapsayan ve her çeşit icraattan sorumlu olan hükümetin işlerine hükümdarın
karışmasının anayasaya aykırı olduğunu beyan eden bir yazıyı sadaret makamına gönderdi. Tansel,
Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, I, s. 73-74.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 144, 154.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DAMAT FERİT PAŞA HÜKÜMETLERİ (4 MART-30 EYLÜL 1919)

3.1. I. Damat Ferit Paşa Hükümeti (4 Mart-16 Mayıs 1919)
3.1.1. Kabinenin Teşkili ve İlk İcraatlar
Tevfik Paşa Kabinesi’nin bazı üyelerinin teker teker istifa ve iki defa da topluca
çekilerek sözde yenilenip ayıklanmasına rağmen durumun kazandığı vahametle birlikte
gazetelerin hücumuna, çeşitli fırka ve cemiyetlerin gizli ve açık entrika ve itirazlarına
dayanamayıp 3 Mart 1919’da kesin şekilde çekilmesinin335 ardından336 yeni kabine337 4

335
336

Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., II, s. 58.
Ryan, hatıratında bu süreç ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: “… Bununla beraber Tevfik Paşa,
Aralık ayında çok cesurane bir adımla havanın temizlenmesine bir hayli yardım etti. Bu hareket,
mütarekeden önce toplanmış olan parlamentoyu feshetmesiydi. Ocak ayında kabinesinde birinci,
Şubat ayında ikinci defa esaslı değişiklikler yaptı. Fakat bu denemelerin hiçbiri fazla netice vermedi.
Nihayet Mart başlarında Padişah o zamana kadar çekilmiş olduğu kabuğundan çıkarak duruma hâkim
oldu ve sadrazamlığa kendi damadı ve sırdaşı Ferit Paşa’yı getirdi. Damat Ferit, siyasi hayatta hiçbir
zaman dikkate değer bir rol oynamamıştır.”
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Mart 1919’da338 Damat Ferit Paşa tarafından kurulmuştur.339 İstiklâl gazetesinin
haberine göre yeni kabinenin ant içme töreninde Padişah, Damat Ferit Kabinesi’ni
frenlemeye çalışmış ve şu sözleri sarf etmiştir: “Hasis ve sefil bir menfaat ve intikam
hissi ile hükümet idare etmeyeceğinizi ümit ederim.”340 Ferit Paşa kabinesi341, iş başına
geçer geçmez Âyan Meclisi’ni kuvvetlendirmeye, yeni ve itimat ettikleri azaları bu
heyetin içine almaya ehemmiyet vermiştir.342 Ahmet İzzet Paşa da yeni kurulan
hükümetin politikasını; “saltanat taht ve tacı etrafında toplanıp İttihatçıları, daha
doğrusu muhalifleri ve rakipleri ezmek; geçmiş kabinelere yüklenen sorumluluk,
Müslüman halkın zararına ve cezalandırılmasına gözü kapalı onay vermek, İtilâf
Devletleri tarafından verilen her emir ve işarete itaat ederek bu devletlerin siyasi
temsilcileri ile maiyetlerinin teveccühünü kazanmak, bunun için de seleflerinin
eserleriyle yetinerek komiserlerle maiyetlerinin kapılarını çalmaya uğraşmak” şeklinde
izah edecektir.343
İleri, 5 Mart tarihli nüshasında yeni kabinenin oluşumunu “Damat Ferit Paşa Kabinesi
Dün Teşekkül Etti” başlıklı yazı ile okuyucularına duyururken344 Yunus Nadi Damat
337

338

339

340
341

342
343

344

Ali Fuat (Cebesoy), yeni kabine ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulunmakta idi: “Kabine
listesini gördüğüm zaman Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın vaziyete tamamıyla hâkim olduğunu
anlamıştım. Padişahın kız kardeşinin zevci olmaktan başka bir meziyeti bulunmayan bir mağrur, cahil
ve muhteris zâtın kurduğu hükümetten isabetli ve mucaffakiyetli kararlar beklenemezdi. Cebesoy,
a.g.e., s. 99.
“Tevfik Paşa Nihayet Mevki-i İktidardan Çekildi”, Yenigün, 5 Mart 1335, No. 181, s. 1; “Damat Ferit
Paşa Sadrazam”, Yenigün, 5 Mart 1335, No. 181, s. 1; “Hatt-ı Hümayun”, Yenigün, 5 Mart 1335,
No. 181, s. 1; “Damat Ferit Paşa Kabinesi”, Hadisat, 5 Mart 1335, No. 70, s. 1.
Yeni kabinede Ferit Paşa Hariciye Nezareti’ni bizzat deruhte edip Harbiye Nezareti’ne tayini
mukarrer olan zatın vüruduna kadar vekâleten Nafia Nazırı Avni Paşa, Bahriye Nezareti’ne Müşir
Şakir Paşa, Şûra-yı Devlet Riyaseti’ne âyandan Seyyid Abdülkadir Efendi, Dâhiliye Nezareti’ne
Konya Valisi Cemal Bey, Adliye Nezareti’ne sabık Aydın Mebusu İsmail Sıdkı Bey, Maliye
Nezareti’ne Divân-ı Muhasebat Reisi Avni Paşa, Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne sâbık Posta ve Telgraf
ve Telefon Nazırı Ethem Bey, Maarif Nezareti’ne Ali Kemal Bey, Evkâf Nezareti’ne Şûra-yı Evkâf
Reisi Hoca Vasfi Efendi, Posta ve Telgraf Nezareti’ne Mehmet Ali Bey tayin kılınmış ve Harbiye
Nezareti’ne de müteakiben Ferik Ahmet Abûk Paşa görevlendirilmiştir. “Kabinenin Suret-i Teşkili”,
Alemdâr, 5 Mart 1335, No. 75, s. 1; “Hatt-ı Hümayun Sureti”, Alemdâr, 5 Mart 1335, No. 75, s. 1;
“Yeni Vükelamızın Terceme-i Hali”, Alemdâr, 5 Mart 1335, No. 75, s. 1; Türkgeldi, Görüp
İşittiklerim, s. 197. İlerleyen süreçte Hariciye Nezareti’ne Abûk Paşa atanacaktır. Alemdâr, 8 Mart
1335, No. 78, s. 1; “Abûk Paşa’nın Vürudu”, Hadisat, 8 Mart 1335, No. 73, s. 1.
Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal…, s. 17.
Webb, aynı tarihli raporunda Damat Ferit Paşa le ilgili olarak şu yorumları yapmıştır: “Damat Ferit
İngiltere’ye teveccüh göstermek için istediğimiz herkesi tevkif etmeye hazırdır.” Buna ek olarak 9
Mart 1919 tarihli raporunda ise “Kendisinin ve efendisi sultanın ümitleri Allah’tan sonra İngiltere’ye
bağlanmıştır” ifadelerini kullanacaktır. Jaeschke, a.g.e., I, s. 20.
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 53.
Adnan Sofuoğlu, “Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadeleye Karşı Girişimleri ve Son
Olarak Kuva-yı Seferiye Adıyla Yeni Bir Askeri Birlik Oluşturma Çabası”, ATAM Dergisi, C.
XVIII, S. 52, Mart 2002, s. 41.
İleri, 5 Mart 1335, No. 34-416, s. 1.
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Ferit Paşa riyaseti altında teşkil eden ilk Hürriyet ve İtilâf Hükümeti’nin takip edeceği
siyasete dair yorum yapmış345 öte yandan yeni kabinenin kurulması ile birlikte muhalif
çevreleri büyük bir sevinç kaplamıştır. Artık belirli bir siyaset izlenecek, Tevfik
Paşa’nın tereddütlü, idare-i maslahatçı tutumu son bulacaktı.346 Bu, muhalif çevrelerce
her şeyden önce İttihat ve Terakklilere karşı şiddet ve bundan ötürü İtilâf Devletleri’nin
gözüne girme, hafif barış şartları elde etme anlamı taşıyordu. Nitekim “Sefa geldiniz
arkadaşlar!” diyerek yeni kabineyi karşılayan347 Alemdâr’dan Refi Cevat, Ferit Paşa
Kabinesi’ni övüyor ve Hürriyet ve İtilâf Fırkası hükümeti olarak nitelediği yeni
hükümetin atıl Tevfik Paşa kabinesinin kaybettiği zamanları telafi etmek için bir an
evvel faaliyete başlayacaklarını ümit ettiklerini, Tevfik Paşa’nın hiçbir mana ifade
etmeyen sadareti döneminde vuku bulan feryatların Bâb-ı Âli’nin duvarlarına çarpıp
geri döndüğünü ifade ettikten sonra yeni hükümetin Tevfik Paşa Kabinesi’nin hatalarını
yüklenmesini doğru bulmadığını da ilgili yorumuna ekliyordu.348 Velid Ebüzziya, Ferit
Paşa Kabinesi’nin memleketi kurtarmak yolunda yapacağı en mühim işlerden birinin
vahdet-i milliyeyi temin meselesi olduğunu ifade ediyor349, Fransızca İstanbul gazetesi
ise aynı konu üzerine sütunlarına taşımış olduğu yazıda şu yorumu yapıyordu: “Hürriyet
ve İtilâf, mevki-i iktidara geçti. Damat Ferit Paşa’nın riyaseti altında tamamıyla
mütecanis bir kabine teşekkül etti. Yeni kabinenin programı şimdiden malûmdur:
Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın programı.”350 Muvafık ve muhalif tüm gazetelerin
hükümeti beyannamesi münasebeti ile uzun uzadıya takdir eden yazıların yazıldığını351
ifade eden Refi Cevad, bir başka yazısında yeni kabine iktidara geldiği günden itibaren
bazı gazetelerde bir takım kin ve garez hisleriyle yazılmış yazılar yayınlandığını

345
346

347
348
349
350
351

Yunus Nadi, “Hükümetin Siyaseti, Yenigün, 6 Mart 1335, No. 182, s. 1.
Ahmet İzzet Paşa’nın yeni kabinenin siyaseti ile ilgili değerlendirmeleri şu yönde olmuştur: “Laf-u
güzaf bir tarafa bırakılırsa heyetin pogramı saltanat taht ve tacı etrafında toplanıp İttihatçıları, daha
doğrusu genel olarak düşman ve rakipleri ezmek, ondan sonra zaman kalırsa da memlekete bakmak,
tutulan siyasi yolda geçmiş kabinelere yüklenen sorumluluk, Müslüman halkın cezalandırılmasına
gözü kapalı onay vermek, verilen her emir ve işaret uslu, terbiyeli bir çocuk gibi itaat ederek siyasi
temsilcilerle maiyetlerinin teveccühünü kazanmak!” Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., II, s. 59.
Akşin, a.g.e., I, s. 198-199.
“İlk İcraat”, Alemdâr, 6 Mart 1335, No. 76, s. 1.
Ebüzziyazâde, “Vahdet-i Milliyeyi Temin Lâzım”, Tasvir-i Efkâr, 19 Mart 1919, No: 2685, s. 1.
“Damat Ferit Paşa Kabinesi”, Alemdâr, 6 Mart 1335, No. 76, s. 1.
Refi Cevad, “Hükümetin Beyannamesi Münasebeti İle”, Alemdâr, 20 Mart 1335, No. 89, s. 1.
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söylüyordu.352 Nitekim İleri gazetesi başyazarı Celal Nuri, hükümeti eleştiren yazıları
gerekçesi ile tutuklanmış ve ilerleyen süreçte Roma’ya sürgüne gönderilmiştir.353
Bu dönemde uygulanan politika, İngilizlerin gözüne girmeye çalışmak, bir taraftan da
İttihat ve Terakki’ye baskı uygulamak olarak özetlenebilir. Nitekim bu politika, Amiral
R. Webb’in raporuna: “Damat Ferit İngiltere’ye teveccüh göstermek için istediğimiz
herkesi tevkif etmeye hazırdır” sözleriyle ve buna ek olarak 9 Mart 1919 tarihli
raporunda yer alan “Kendisinin ve efendisi sultanın ümitleri Allah’tan sonra İngiltere’ye
bağlanmıştır”354 şeklindeki ifade ile yer almıştır.355
Yine bu politikanın bir gereği olarak 12 Mart’ta İstanbul’daki Harp Divânları
kaldırılarak onların yerlerini Divân-ı Harb-i Örfi almış, 13 Mart’ta ise savaş kabineleri
üyelerinin356

tutuklanmasına357

başlanılmıştı.358 Bu konu, Webb’in Londra’ya

göndermiş olduğu telgrafa: “Yeni Hükümet, övülecek bir çaba ile yeniden tutuklamalara
başladı. Bana göre itaatli bir ata fazla antrenman yaptırıyoruz. Daha fazla adam
tutuklarsak bu hükümet istifa eder. Daha iyisini de bulamayız. Sadrazam, her valiye bir
İngiliz danışman atamak istiyor, bizi mahcup ediyor”359 şeklinde yansımıştır.
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Refi Cevad, “İntikam, Kin, Garez”, Alemdâr, 10 Mart 1335, No. 80, s. 1.
İleri, 12 Mart 1335, S. 41-423, s. 1. Hükümetçe İstanbul dışına sürgün edilmesine karar verilen Celal
Nuri, 20 Mart 1919’da bir gemi ile İstanbul’dan ayrılmıştır. Avrupa başkentlerinde Türkiye için
çalışacağını söyleyen Celal Nuri, Hükümet’in 10 Temmuz tarihli kararı üzerine 24 Temmuz’da ülkeye
geri dönecektir. Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 179.
Webb, 11 Mart’ta Sir R. Graham’e yazmış olduğu mektupta Damat Ferit Kabinesi’nden düşünülmesi
mümkün olan en İngiliz yanlısı diye söz ediyor ve İngiliz isteklerine uyma derecelerinin hayli mahcup
edici olduğunu, Sadrazamın her bir valiye bir İngiliz danışmanı atamak istediğini, tabi böyle bir şey
kabul etmemekle birlikte önerinin ilginç olduğunu ifade etmekte idi. Akşin, a.g.e., I, s. 230.
Jaeschke, a.g.e., I, s. 20.
İngiltere’nin Selanik Kuvvetleri İstihbarat Servisi tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liderleri,
Osmanlı Sultanı ve Türk Hükümeti ile ilişkileri, Türk basınında cemiyetin etkisi, cemiyetin ülke
çapındaki temsilcileri ile mali kaynakları ile bunların kullanım biçimleri olmak üzere beş bölümden
oluşan bir rapor hazırlanmıştır. İlgili raporun giriş kısmında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde
gelen liderleri hakkında bir liste sunulmakta, Enver ve Talat Paşalar başta olmak üzere yurt dışına
kaçan İttihatçı liderlerle aralıklarla Malta’ya sürülenlere dair bir liste verilmiştir. Bkz. Mehmet Okur,
“İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği’nin İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne Dair Bir Raporu”,
İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, 25Kasım 2014 Ankara, Bildiriler, C. I, s. 5.
Sait Halim Paşa, Mustafa Kâzım Efendi, eski Meclis-i Âyan Reisi Rıfat Bey, eski Mebusan Meclisi
Reisi Halil Bey, Nafia Nazırı Münif Bey, Maarif Nazırı Şükrü Bey, Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi
Bey, Adliye Nazırı İbrahim Bey, Dâhiliye Nazırı Fethi Bey, Selâh Cimcoz, Hasan Fehmi, Fazıl Berki,
Konya Mebusu Hilmi, Âyan Meclisi umumi kâtibi İsmail Müştak, Vakit gazetesi sahibi ve
başmuharriri Ahmet Emin, Âti gazetesi sahibi Celâl Nuri, İstiklâl gazetesi sahibi Sabancalı İsmail
Hakkı Beyleri ve daha bazı zevatı 10 Mart 1919’da tevkif ettirmiştir. Cavit ve Yunus Nadi Beyler ise
aranmaktadır. Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 55; “Yeni Tevkifat”, Yenigün, 11 Mart 1335, No. 187, s. 1;
“Tevkifat Hakkında Son Malumat”, Yenigün, 12 Mart 1335, No. 188, s. 1.
Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal…, s. 20.
Okur, “İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri...”, s. 1146.
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Bu andan itibaren gazete sütunları aylarca Divân-ı Harp’teki duruşmaların zabıtlarıyla
doldurulacaktı.360 Açıkçası hedeflenen de kamuoyunu bu konu ile meşgul edip
dikkatleri eskinin hesaplaşmasına yönlendirerek Barış Konferansı’nda oluşacak
olumsuzlukları bertaraf etme taktiği idi.361
Hedefe uygun şekilde bu süreçte İstanbul basınında İttihat-Terakki liderlerinin ve
üyelerinin tevkifi ile ilgili haberlerin fazlasıyla yer aldığını görmekteyiz. Hükümet
taraftarı basın hükümetin, memleketin asayişini muhafazası ile mükellef olduğunu
cihetle bu tevkifatları doğal karşıladığını beyan ederken362, bu haberlerden birinde
Enver Paşa’nın amcasının tevkif edilerek363 Bekirağa Bölüğü’ne götürüldüğü
bildiriliyor364, Ferit Paşa’nın İttihat ve Terakki mensuplarının büyük bir bölümünü
tevkif ettiğini365 söyleyen Refi Cevad ise “Tevkifat devam etmekle beraber büyük bir
eksiklik görülüyor. Çetenin mebus namıyla Meclis-i Mebûsan’a doldurduğu mensubin!”
yorumunu yapıyordu. Talat Paşa ile diğer paşaların tevkif edilip edilmedikleri ve
İstanbul’da bulunup bulunmadıkları basının cevaplayamadığı sorular arasında yer
alırken366 Alemdâr, firari paşaların iadeleri hakkında da hükümet tarafından İtilâf
Devletleri nezdinde yapılan teşebbüsün sonuç verdiğini ve iadelerinin temin edildiğini,
Talat ve Cemal Paşaların Berlin’e dört saat mesafedeki bir Almanın çiftliğinde çiftçi
kıyafetinde saklandığını ve bu kişilerin de yakında İstanbul’a avdet edeceğini
okuyucularına duyurmakta idi.367 Refi Cevad ise ne suretle olursa olsun canını, ırzını,
malını mahveden ve mevcudiyetini tehlikeye düşüren bir çetenin elinden kendisini
kurtaran bir milletin yeniden o çetenin eline düşmemek için bütün hayatını sağlam
esaslar üzerine inşa etmesi gerektiği şeklinde yorumda bulunuyordu.368 Tutuklanan
“Yeni Divân-ı Harp Dün İsticvâbâta Başladı”, Yenigün, 14 Mart 1335, No. 190, s. 1; “Dün Yeniden
Üç Mebus Tevkif Edildi”, Yenigün, 20 Mart 1335, No. 196, s. 1; “Dersaadet’te Divân-ı Harb
Arefesi”, Hadisat, 12 Mart 1335, No. 77, s. 1; “Tevkifat: Muhakeme Bugün Başlıyor”, Hadisat, 13
Mart 1335, No. 78, s. 1; “Divân-ı Harp Hakkında Sualler”, Hadisat, 16 Mart 1335, No. 81, s. 1.
361
Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, s. 84.
362
Refi Cevad, “Tevkifler, Tahliyeler”, Alemdâr, 11 Nisan 1335, No. 110, s. 1.
363
Alemdâr, 3 Nisan 1335, No. 103, s. 1.
364
“Bekirağa Bölüğü”, Alemdâr, 9 Nisan 1335, No. 108, s. 2.
365
Saraçoğlu’nun aktardığına göre Ferit Paşa’nın İttihat-Terakki düşmanlığı, İttihatçılardan yüz
bulamadığı içindir. Aksi halde Meşrutiyet’in ilânı üzerine Sultan Hamit’in de eniştesi olduğunu
dikkate almayarak cemiyete başvurmuş fakat bu zât hakkında İttihatçılar umumi efkârdan daha esaslı
malumat sahibi olacaklar ki avanslarına ehemmiyet vermemişler, yakınlaşma teşebbüsünü soğuk
karşılamışlar, yüz vermemişlerdir. Saraçoğlu, a.g.e., s. 491.
366
“Talat Paşa Tevkif Olundu Mu?”, Alemdâr, 30 Nisan 1335, No. 127, s. 1.
367
“Ferit Paşa Kabinesi’nin Muvaffakiyatından-Firari Alçaklar Getiriliyor”, Alemdâr, 16 Mart 1335,
No. 85, s. 1.
368
Refi Cevad, “Serseriler İstilasına Karşı”, Alemdâr, 21 Mart 1335, No. 90, s. 1.
360
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kişileri köşe yazısında kısaca tanıtan369 ve İttihat ve Terakki Hükümeti döneminde
memuriyete getirilenlerin bir an evvel kollarından tutulup yerlerinden atılmasını
hükümetin yapacağı en mühim şey olarak addeden370 Refi Cevat’ın tutuklamalara
yönelik yorumu ise “Tutuklamalar gözümüzü doyurmadı. Daha fazla şiddet!” şeklinde
oluyordu.371 Aynı süreçte Divan-ı Harb-i Örfi yargılamaları da basının dikkatini çeken
konular arasında yer alıyordu372 Şüphesiz bu hususta en önemli gelişme Yozgat
Mutasarrıfı Kemal Bey’in idam cezasına mahkûm edildiği373 ve cezasının infaz
edildiği374 yönündeki haber olmuştur. Bu yöndeki haberler muhalif basında ocakçıların
sehpaya sevk edildiği şeklinde yorumlanıyordu.375
İktidara geldikten sonra öncelikli hedefi Osmanlı Devleti’ni Paris Konferansı’na376
davet ettirmek olan Damat Ferit Paşa377, 30 Mart 1919’da İngiliz Yüksek Komiserliği’ni
ziyaret ederek Calthorpe ile Padişah adına görüşme isteğini dile getirmiştir.378 Damat
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Refi Cevad, “Bazı Şahsiyetler Etrafında”, Alemdâr, 12 Mart 1335, No. 81, s. 1.
Refi Cevad, “Memurinde Tebdilat Lüzumu”, Alemdâr, 16 Mart 1335, No. 85, s. 1.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 169.
“Divan-ı Harp Reisinin Beyanatı”, Alemdâr, 28 Nisan 1335, No. 126, s. 1; “Tarihi Muhakemenin
Tarihi Vesikası”, Alemdâr, 29 Nisan 1335, No. 127, s. 1-2; “Tarihi Muhakeme Dün Divan-ı Harb-i
Örfi’de Başladı”, Alemdâr, 29 Nisan 1335, No. 127, s. 1; “İttihat Rüesasının İkinci Muhakemesi”,
Alemdâr, 5 Mayıs 1335, No. 133, s. 1-2; “İttihat Rüesasının Dün İçtima Edilen Üçüncü
Muhakemesi”, Alemdâr, 7 Mayıs 1335, No. 135, s. 1-2; “İttihat Rüesasının Dün İcra Olunan
Dördüncü Celsesi”, Alemdâr, 9 Mayıs 1335, No. 137, s. 1-2; “İttihatçıların Dünkü Muhakemesi”,
Alemdâr, 13 Mayıs 1335, No. 141, s. 1-2; “İttihatçıların Dünkü Muhakemesi”, Alemdâr, 15 Mayıs
1335, No. 143, s. 1; “Mevkufin ve Tevkifat Hakkında”, Hadisat, 18 Mart 1335, No. 83, s. 1.
Fahri Belen, Padişahın bu hareketi ağacı kurtarmak için yapılan bir budama ameliyesi sandığını,
oysaki ordunun gerisinde ayaklanarak yenilgiye sebep olan Ermenilerin suçlu olduğunu, ancak bunu
dikkate almayan hükümeti Kemal Bey’in cenazesinde yapılan büyük törenin dahi uyaramadığını ifade
etmektedir. Fahri Belen, Askeri, Siyasi ve Sosyal Yöneleri İle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık
Basımevi, Ankara, 1973, s. 39.
“Kemal Bey İdam Olundu”, Alemdâr, 11 Nisan 1335, No. 110, s. 1; Alemdâr, 17 Nisan 1335, No.
116, s. 1.
Alemdâr, 11 Nisan 1335, No. 101, s. 1; “Kemal Bey’in İdamı”, Akşam, 11 Nisan 1335, No. 203, s.
1.
29 Mart tarihli Alemdâr gazetesinin haberine göre bu süreçte sulh esasatını hazırlayacak olan Dörtler
Meclisi, ardından bu maddeleri müzakereye başlayacaktır. Alemdâr, 29 Mart 1335, No. 98, s. 1.
Damat Ferit Paşa, Paris’te toplanacak olan Sulh Konferansı’na Osmanlı Hükümeti adına katılacak
olan isimleri iktidara geçtiği andan itibaren düşünmeye ve tespit etmeye başlamıştı. Nisan başlarında
basında yapılan neşriyattan anlaşılmaktadır ki bu heyetin başında bizzat sadrazam bulunacak ve
murahhaslar arasında da Keçecizâde İzzet Fuat Paşa, elçilerden eski Nafia Nazırı Osman Nizami Paşa,
eski Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Mütareke Komisyonu Reisi Galip Kemali Bey yer alacaktı.
Bir aralık Ali Kemal Bey’in de ismi bu liste içinde geçmişti. Bu murahhaslardan bazıları basında
fazlaca tenkit edildiği ve esasen bu esnada bir davet de vaki olmadığı cihetle mesele ancak İzmir’in
işgalinin ardından kesin bir şekle girecek ve o zamanki murahhaslar heyeti oldukça farklı bir şekilde
tanzim edilecekti. Gökbilgin, a.g.e., I, s. 54.
İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe, Lord Curzon’a gönderdiği 1 Nisan 1919 tarihli yazısında Barış
Konferansı’nda temsil edilmeyen Türklerin sıkıntı yaratacağını ifade etmiştir. Calthorpe’a göre self
determinasyon prensibi Türkler için uygulanmadığı takdirde Yakındoğu’da sürekli bir barış mümkün
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Ferit, Osmanlı Devleti’nin savaşta pek çok milletle mücadele ettiğini, fakat tamamen
İngiltere’ye boyun eğdiğini ifade ettikten sonra kabul edilebilecek şartlar hakkına bir
tasarı379 sunmuştur.380
Bu süreçteki basında barış konferansına gönderilecek olan heyete dair haberlerin yer
aldığını görmekteyiz. 12 Nisan tarihli Alemdâr gazetesinde yer alan habere göre Meclisi Vükela, Sulh Konferansı’na gönderilecek heyete dair bütün hususları görüşmek üzere
bir içtima akd etmiş, heyetin riyasetini kabul eden Sadrazam Paşa Hazretleri’ne Sadaret
Müsteşarı Rıfat Bey eşlik edecekti.381 Akşam gazetesi bu konuda yayınladığı haberinde
murahhasların isimlerini dahi zikretmişti.382 Ancak bu haberin resmi ve kat’i malumata
dayanmadığı bir gün sonra matbuat müdüriyetinden bildirilecekti.383

3.1.2. Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği’ne Tayini
1919 yılı Nisan ayı içerisinde Şevket Turgut Paşa, Cevat Paşa ve Fevzi Paşa arasında
İstanbul’da üç ordu müfettişliğinin oluşturulması, silah ve cephanelerin İtilâf
Devletleri’ne teslim edilmemesi ve Osmanlı Hükümeti İngiliz güdümünde olduğundan
emirleri icra ediyor gibi yapıp yerine getirmemek, Kuvâ-yı Milliye teşkili ve milli
iradenin buna dayandırılması, mutlak müdafaada kalmayarak saldırgan düşmanlarımız
üzerine mukabil taarruzlara geçilmesi gibi hususlar üzerine sık sık tekrarlanan gizli
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380
381
382
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olamayacaktı. Çünkü halifenin gücü hala dikkate alınması gereken önemli bir unsurdu. OkurKüçükuğurlu, a.g.e., s. 39.
İlgili tasarıya göre Anadolu ile Arabistan arasında kalan ve üzerinde Türklerle beraber değişik
soylardan insanların yaşadığı bölgenin Osmanlı Devleti’ne bırakılması talep edilmekte idi. Arapların
yaşadığı bölgede Osmanlı bayrağının dalgalanması, Padişah adına hutbe okutulması, para basılması ve
halkın halifeye bağlı kalması şartıyla özerklik verilebileceği de tasarıda yer almıştır. Ermenistan, diğer
devletlerle birlikte İngiltere’nin vereceği karara göre bağımsız ya da özerk olabilecekti. İngiltere,
içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını korumak amacı
ile tasarıda özerklik verileceği ifade edilen bölgeler dâhil istediği bölgeyi 15 yıllığına işgal
edebilecekti. Batı sınırı olarak Midye-Enez hattının talep edildiği tasarıda Çanakkale ve İstanbul
boğazlarındaki istihdamların tamamen yıkılması ve buraların İngilizlerce işgal edilmesi Damat Ferit
Paşa tarafından kabul edilmekte idi. Ayrıca dostluk adına gerekli görülen nezaretlere Padişah
tarafından İngiliz müsteşarlar atanacaktı. Damat Ferit Paşa, ilgili tasarıda yalnızca bu hususları teklif
etmekle kalmamıştı. Vilayet idarelerinde 15 yıllık bir süre için valilere müsteşarlık hizmeti sunacak
olan İngiliz Başkonsolosları atanacak, ülkede İngiliz Konsoloslarının denetiminde yapılacak, başkent
ve taşrada İngiltere maliye üzerinde denetim kurma hakkına sahip olacak, doğu halklarının
istidatlarına uygun bir şekilde Kanûn-i Esasi’de değişikliğe gidilecek, meclisler bütçeyi belirleyerek
ihtiyaçlarını merkezi hükümete bildirecek, dış politikada ise padişah mutlak hâkim olacaktı. Bozkurt,
a.g.e., s. 111.
Bozkurt, a.g.e., s. 111.
“Sulh Murahhasları”, Alemdâr, 12 Nisan 1335, No. 111, s. 2.
“Murahhaslarımız”, Alemdâr, 10 Nisan 1335, No. 109, s. 1.
“Heyet-i Murahhasamız”, Alemdâr, 13 Nisan 1335, No. 112, s. 1.
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toplantılar gerçekleşmiştir. Bu toplantıların neticesinde Fevzi Paşa tarafından tarihe
“Üçler Misâkı” adıyla geçen bir rapor Harbiye Nezareti’ne sunulmuştur. Yapılan
görüşmelerin ardından böyle bir müfettişlik teşkilatının gerekliliği kararlaştırılmış ve
Harbiye Nazırı Şakir Paşa384, işgal orduları komutanlığının fazla dikkatini çekmeden
hazırlıkların yapılması konusunda emir vermiştir. Bu teşkilatlanma, Erkân-ı Harbiye
Umûmiye Riyâseti tarafından kabul edilerek 30 Nisan 1919’da Harbiye Nezareti’nin
tasdikinden geçmiş385 ve aynı gün padişahın iradesi çıkmıştır. Merkezi İstanbul olan I.
Ordu Müfettişliği görevine Mustafa Fevzi Paşa, Merkezi Konya olan Yıldırım Kıtaları
(daha sonra II. Ordu) Müfettişliğine Cemal Paşa ve merkezi Erzurum olan IX. Ordu
Kıtaları (daha sonra III. Ordu) Müfettişliği386 görevine Mustafa Kemal Paşa’nın tayin
edilmeleri387 kararlaştırılmıştır.388 Aynı gün Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Birlikleri
Müfettişliği’ne atanma kararnamesi389 Padişah tarafından onaylanmıştır.390 6 Mayıs
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Mehmet Ali Bey, Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya Mustafa Kemal’i teklif Etmiş, Mustafa Kemal ile
Cevat Paşa’yı Cercle d’Orient’ta yemeğe çıkarıp olumlu izlenim edinen Sadrazam, Şakir Paşa’ya
Mustafa Kemal’i uygun bulduğunu söylemiştir. Bu tanışma ve görüşmelerde Mustafa Kemal,
Sadrazam ve Hükümet üyelerini ikna ederek onları İttihatçı olmadığına inandırmıştır. Mustafa Kemal,
Damat Ferit Paşa’yı Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’i, Harbiye Nazırı Şakir Paşa’yı ve Bahriye
Nazırı Avni Paşa’yı aldattığını, asıl niyetinin Milli Mücadele olduğunu söyleyerek o günkü
düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Ben, bu aldanan adamların tezahürlerine elimden geldiği
kadar ehemmiyet vermiyorum. Fakat bunları aldatmanın devlet ve millet için lüzumlu olduğuna kâni
bulunuyordum.” Çevik, a.g.e., s. 105.
Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişini resmen belirten ilk vesika, Harbiye Nazırı Kâzım
Paşa’nın imzasıyla Sadaret makamına yazılan 30 Nisan 1919 tarihli şu tezkeredir: “Mülga Yıldırım
Orduları Grup Kumandanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, IX. Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne tayin
olunmuş ve tayin keyfiyeti arz-ı atabe-i ulya kılınmak üzere makam-ı sâmîye arz edilmiştir.
Müşarunileyhin emri altında bulunacak olan III. ve XV. Kolordular mıntıkalarını ihtiva eden Sivas,
Van, Trabzon, Erzurum vilayetleri ile Samsun Sancağı mülkiye memurlarının Mustafa Kemal Paşa
tarafından yapılacak tebligatı icra etmelerinin tamimen emir buyurulması müsterhamdır.”
Kalkavanoğlu, a.g.e., s. 106.
Bu vazife yalnız askeri olmayıp müfettişliğin ihtiva ettiği bölge dâhilinde aynı zamanda mülki idi.
Müşterek vazifeler bu talimatnamede şu şekilde tespit olunmuştur:
“a) Mıntıkada dâhili asayişin iadesi ve istikrarı ve bu asayişsizliğin ne sebepten zuhur ettiğinin
bilinmesi,
b) Bölgede ötede beride dağınık bir halde mevcudiyetinden bahsedilen silah ve cephanenin bir an
evvel toplattırılarak münasip depolara konulması ve muhafaza altına alınması,
c) Muhtelif yerlerde bir takım şûralar mevcut olduğu ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve gayrı resmi bir surette ordunun bunları himaye eylediği iddia olunuyor. Böyle şûralar mevcut olup da
asker topluyor, silah dağıtılıyor ve ordu ile münasebette bulunuluyorsa katiyen menedilmesi ve bu
kabil şûraların da lağvı.” Gökbilgin, a.g.e., I, s. 80.
Mustafa Kemal Paşa’nın, IX. Ordu Müfettişliği’ne tayini hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Salim
Koca, Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği’ne Tayini, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 1984.
Bakar, a.g.b., s. 1962; HTVD, Vesika: 1.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu görevlendirilmesi, Yunan İstihbarat Servisi tarafından haber alınmış,
İstanbul’daki Yunan Askeri Kurulu Şefi Albay Yeoryios Katethakis, İngiliz İşgal Gücü Başkomutanı
General Milne’den Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklanmasını talep etmiştir. General Milne, bu görüşe
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1919’da Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya Anadolu’nun önemli bir
bölümüne emir verme ve düzenleme yapabilme yetkisi veren, ayrıca İngilizlerin 5 Nisan
tarihli notalarında üzerinde durdukları hususların dikkate alındığı ve faaliyetlerin bu
yönde yürütüleceğine dair izlenim yaratılan özetle şu maddelerin yer aldığı IX. Ordu
Kıtaları Müfettişlik talimatını imzalamıştır: Mıntıkada asayiş ve istikrarın temin
edilmesi, mıntıkada dağınık halde bulunan silah ve cephanenin bir an evvel toplatılarak
münasip depolarda muhafaza edilmesi, çeşitli yerlerde bir takım şuralar mevcut olduğu
ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve gayr-i resmi olarak ordunun bunları himaye
ettiği iddia edilmektedir. Böyle şuralar mevcut olup da asker topluyor, silah dağıtıyor ve
ordu ile de münasebette bulunuyorlarsa kesin olarak engellenmesi ve oluşturulan
şuraların kaldırılması.391
Bürokratik işlemlerin devam ettiği sırada, 15 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa ile
Padişah Vahdettin arasında bir görüşme geçekleşmiştir. Mustafa Kemal, anılarında bu
veda ziyaretinde Padişah’ın kendisine; “... Görüyorsun, ben artık memleketi ve milleti
nasıl kurtarmak lazım geldiğini tasavvurda tereddüde dûçar oluyorum” dediğini ve
ellerini havaya kaldırarak sözlerine şu şekilde devam ettiğini ifade eder: “İnşallah millet
mütenebbih ve müteyakkız olur, bu vaziyet-i elimeden gerek beni gerekse kendini tahlis
eder.” Bu görüşmenin ertesi günü Cuma selamlığına da katılan Mustafa Kemal Paşa,
padişah ile Yıldız sarayında son görüşmesini yaptığı sırada Vahdettin kendisine; “Paşa,
Paşa! Devleti kurtarabilirsin” hitabında bulunmuştur. Vahdettin’in ne amaçla söylediği
pek bilinmeyen bu hitaba karşılık Mustafa Kemal Paşa elinden gelen gayreti
sarfedeceğini ifade ederek selamlıktan ayrılmıştır.392 İngilizler ise ilk etapta her
durumda buyruklarını gerçekleştireceklerinden emin oldukları Padişah ve Damat
Ferit’in de onayladığı Mustafa Kemal Paşa’nın müfettişliğine ses çıkarmamışlardır.393

3.1.3. İzmir’in İşgali
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katılmamış: “Bırakınız gitsin, daha iyi olur. Böylece tüm Türk direnişini kökünden temizleme fırsatını
sağlamış oluruz” şeklinde bir yorum yapmıştır. Yurtsever, a.g.e., s. 51.
HTVD, Vesika: 2; Vakit, 17 Mayıs 1335, No. 1558, s. 2.
Bakar, a.g.b., s. 1963-1964.
Zekeriya Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılandırılması (19181920), TTK Yayınları, Ankara, 2001, s. 127.
Çevik, a.g.e., s. 114.
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İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb, 14 Mayıs 1919’da İtilâf Devletleri
adına Bâb-ı Âli’ye bir nota vererek394 Mayıs’ın 15’inci günü sabahı İtilâf Devletleri
namına Yunanların İzmir’i işgal edeceklerini ve bu hususun Paris Konferansı’nda
Dörtler Meclisi’nce karar bağlandığını, Osmanlı askerlerinin İzmir kalesini tahliye ve
Yunanlara teslim etmesini, İzmir dâhilindeki askeri kıtaatın kışlalarında kalarak silah ve
cephaneleriyle teslim olmaları lüzumunu bildirmiştir.395 Öte yandan aynı gün İngiliz
Yüksek Komiser delegesi James Morgan ile İngiliz Ordusu’nu temsilen Yüzbaşı Smith,
İzmir ve yöresi istihkâmlarının Müttefik güçler tarafından işgal edileceğinin askeri
yetkililere bildirilmesini isteyen Amiral Calthorpe’un notasını Vali İzzet Bey’e396
vermişlerdir.397 Webb, Damat Ferit Paşa ile ikinci kez görüştüğünde Paşa, İzmir’deki
eylemin kendisine başka felaketlerin başlangıcı gibi göründüğünü ve ancak Padişah ile
kişisel ilişkileri ve saygısının bir sonucu olarak istifa etmediğini söylemiştir. Webb’in
tahminine göre ise işgalin gerçekte Yunanlarca yapılacağını öğrenir öğrenmez Damat
Ferit Paşa’nın istifa etmesi pek muhtemeldi. Bu durumunda kimin sadarete geleceğini
bilmediğini belirten Webb, Yunan Yüksek Komiseri’ne her türlü gösterinin önlenmesini
tembih edilmesini uygun görmüş fakat buna rağmen esef verici sonuçlar doğurabilecek
bazı gösterilerin yapılacağı yönünde yine de endişe taşıdığını ifade etmekte idi.398
394
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Andrews Ryan, hatıratında bu olay ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulunmuştur: “İtilâf
Devletleri ile işbirliği esasına dayanan yeni Türk politikasının yediği ilk büyük darbe, Barış
Konferansı’nda Yunanların Büyük Devletler himayesinde İzmir’i işgal etmelerine izin verilmesi
hakkındaki karar oldu. Felaketli neticeler doğuracak olan bu kararın tatbikine 15 Mayıs 1919’da
başlandı ve Türk Hükümeti şaşkına döndü. Daha o zamandan biz, bu hareketin doğuracağı neticeleri
seziyorduk. Hemen İngiliz Sefareti’ne protestolar yağmaya başladı. En dikkate değer olan hadise, dört
tanesi eski sadrazamın kızları olan beş kadının sefarete gelerek İzmir’in işgalini bizzat protesto
etmeleri oldu… İzmir işgal edilince Damat Ferit istifa etti fakat hemen yine iş başına getirildi…
İzmir’in işgali, Ferit Paşa’yı politikasından döndürmedi. Fakat bu politika onun bütün başarı
imkânlarını toptan tahrip edecekti.” İstanbul’da Bir İngiliz Tercümanın Hatıraları, s. 111-113.
Ertürk, a.g.e., s. 310; Belen, a.g.e., s. 55.
Vali İzzet Bey, ilgili nota kendisine ulaştığındaki durumu şu şekilde anlatmaktadır: “Bu nota elime
geçer geçmez derin bir üzüntüye kapıldım ve çok şaşırdım. Zira böyle bir durumu önceden hiç
kestiremezdim. Bu nota, Amiral Calthorpe tarafından Müttefik Devletler adına yazılmıştı. Notaya
tamamen karşı olduğumu bildirirken Ordu Kumandanı Ali Nadir Paşa ile onun Kurmay Başkanı
Abdülhamit Bey’i derhal evime davet edip onlara notanın içeriğini ilettim. Ardından Amiral
Calthorpe’u ziyarete gittim. Bu işgal için kimin görevlendirileceğini öğrenmek istemem üzerine bu
görevle Yunan ordularının vazifelendirileceğinin muhtemel olduğunu beyan etti. Bu sözleri duyar
duymaz yıldırım çarpmışa döndüm ve gözyaşlarımı tutamadım. Amiral bunun Paris’in kararı
olduğunu söyledi. Paris Konferansı’nın oldukça adaletsiz ve açıklamasının da çok güç olduğu bir
karar verdiğini ifade ettim. İşgal kararının ülkenin yıkımını getireceğini ve mümkünse işgalin yalnız
Yunan Ordusu’na bırakılmamasını rica ettim fakat bunun yetkisi dışında olduğunu beyan etti.” Selçuk
Ural-Mehmet Okur, “Vali İzzet Bey’in Kaleminden İzmir’in İşgali”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 17, Erzurum, 2001, s. 268-269.
Ural-Okur, a.g.m., s. 267.
Akşin, a.g.e., I, s. 266.
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Anadolu’nun gözbebeği ve başından ayağına Türk ve Müslüman olan İzmir’in
Yunanistan’ın askeri işgali altına gireceğinin bu resmi tebliğ ile öğrenildiğini bildiren
Hadisat, işgale yönelik şu bilgileri vermekte idi:
“Amiral Calthorpe, İzmir Hükümetine mütarekenamenin 7. Maddesi mucibince
İzmir istihkâmatını işgale karar verilmiş olduğuna dair bir nota tevdi etmiştir.
Amiral, her türlü ihtimallerin bertaraf edilmesi için küçük askeri müfrezeler ihraç
edileceğine ilaveten serdetmiştir. Öğlenden sonra beş hükümete mensup olup on
beşer kişiden mürekkep ve bir zabitan taht-ı idaresinde bulunan müfrezeler ihraç
edildiği sırada Yeni Kale ve Aliağa istihkâmları işgal edilmiştir. Vali İzzet Bey,
Amiral Calthorpe’u ziyaret ederek bir buçuk saat görüştü. Amiralin nezdinden
çıktıktan sonra Vali Bey, işgalin mütarekenin 7. maddesinin tatbiki münasebetiyle
vuku bulduğundan dolayı iftihar-ı memnuniyet etmiştir.”399

Zaman, “İzmir’imiz Nasıl İşgal Edildi?” başlığı altında aynı notalara yer verdikten
sonra Vali İzzet Bey’in, Amiral Calthorpe’u ziyaret etmiş olduğunu, bir buçuk saat
süren mülakatın ardından Amiral’in yanından ayrılan Vali’nin işgalin mütareke
muahedesinin 7. Maddesi uyarınca vuku’ buluğunu beyan etmekle iktifa eylediğini
yazmakta400; Memleket, “İzmir ve civarının Kuva-yı İtilâfiye tarafından işgaline Paris
Meclis-i Askeriyesi karar vermiş”401 demekte, Vakit gazetesi ise İzmir’den İstanbul’a
gelen bir görgü tanığının şu ifadelerine sütunlarında yer vermekte idi:
“Ahiren İzmir’den İstanbul’a gelen bir zattan İzmir’in Yunan askeri tarafından
suret-i işgali hakkında bize şu malumatı vermiştir: Bir müddetten beri İzmir’de
şehre ecnebi kuvvetleri çıkarılacağına dair bir şayia deveran ediyordu. Bu arada
Yunan kuvveti ihraç ihtimalinden de bahsolunuyordu. Fakat mahafil-i hükümet de
bu şayiaları tekzip eylemekte, Vali İzzet Bey İzmir’in işgali asla mutasavver
olduğunu tamim etmekte idi. Geçen Cumartesi günü şehirde her zamankinden fazla
hareket mevcut olmakla beraber hiçbir fevkalâdelik yoktu. Saat dört buçuk
civarında Fransız bandıralı bir römorkör geldi. İçinden kondüktör Fransız askeri
çıkararak bunu takiben bir İngiliz römorkörü İngiliz, İtalyan römorkörü İtalyan
askerleri konsoloshanelerine gittiler. Ardından az bir zaman geçer geçmez Yunan
bandıralı bir römorkörle bir müfreze Yunan askeri de karaya çıktı. Yunan askeri
rıhtıma ayak basar basmaz Kordonboyu’na Yunan bayrakları asılmaya, Rumlar
Yunan askerini istikbâl için koşmaya başladı. Bir havadis alabilmek maksadıyla
yürümeye başladım. Aldığım malumata göre kale, işgal kıtaatı tarafından işgal
edilmiş, kaleye İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan bayrakları çekilmiş, bunun üzerine
eşraftan mürekkep bir heyet valiyi ziyaret etmiş, vali İzmir’in işgal edilmeyeceğine
dair kat’i teminat vermiş hatta daire-i hükümette bulunan evrakların sevki için
muhafız talebinde bulunan maliye müşavirini halkı galeyane teşvik ediyor diye
tekdir etmiştir. Saat dokuz vakitleri birden bire davullar çalındı, minarelerde ezan
okunmaya başlandı, evden çıktım, Müslümanların Bahribaba’da toplandıklarını
haber adım. Oraya gittim. Beş-altı bin kişinin içtima ettiğini gördüm. Vaziyet
hakkında malumat almak üzere tekrar valiye bir heyet gönderildi. Hâlbuki bu
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sırada gelen birkaç genç İtilâf mümessilleri tarafından İzmir’in Yunanistan’a terk
edildiği haberini ilan ettiler. Sabah saat sekizde tekrar Bahribaba’ya gittim. Burada
binlerce İslâm toplanmış, ortaya siyaha boyanmış büyük bir Osmanlı bayrağı
dikilmişti. Birçok nutuklar irad edildi ve bir de İlhak Cemiyeti teşkil olundu.
İntihap edilen mevadın İtilâf mümessillerine tebliği için bir heyet de
oluşturuldu.”402

15 Mayıs 1919 sabahı saat sekizden başlayarak 12 bin mevcutlu Yunan kuvveti İzmir’e
çıkmaya başlamış403, Yunan İşgal Kuvvetleri Komutanı Albay Zafiru, “İzmir ve
civarının işgaline başlıyorum. İşgalin amacı, mevcut kanunların korunması suretiyle
bütün halkın refahını sağlamaktır”404 şeklinde bir açıklama yaparak Yunan askeri
Rumların sevinç gösterileri altında ve törenlerle rıhtıma çıkarken Köylü gazetesi Vali
İzzet Bey’in şu demecini yayınlıyordu: “Bazı kötü niyetliler, İzmir’in Yunanlar
tarafından işgal edileceği söylentisini çıkarmışlardır. Tekzip olunur.”405 İzzet Bey’in bu
beyanatı üzerine Vakit gazetesi yazarlarından Mehmet Asım: “En nazik bir zamanda
bütün Anadolu’nun ukde-i hayatiyesini teşkil eden bir mevkiin idaresi başında bulunan
bir adamın aczine, zaafına, bir hatve ilerisini bile görmeye mani olan basiretsizliğine
bundan daha vazıh bir delil olamazdı” yönünde değerlendirmede bulunmuş ve “meş’um
bir tesadüf neticesi olarak mukadderatları böyle bir valinin elinde kalan bedbaht
İzmirliler acaba bu dakikalarda ne yapıyorlardı? Acaba zavallı ahali kendi başlarının
çaresine bakmak zorunda mı kalmıştı?” demiştir.406
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İzmir’in Yunanlar tarafından işgal edilmesi, İtalyanların işgal ihtimaline karşı407 İngiliz
Başbakanı Lloyd George, Fransız Başbakanı Clemenceau ve ABD Başkanı Wilson
tarafından 6 Mayıs’ta Paris’te408 kararlaştırılmıştı.409 Osmanlı Hükümeti, bu işgalden
ancak İzmir’den ve civar vilayetlerden gönderilen telgraflar sayesinde haberdar
olmuş410, İzmir’in İtilâf Devletleri tarafından işgal edileceği beklendiğinden bu
telgraflar Hükümete büyük sürpriz olmuştur.411 Yunanların İzmir’e yapmış olduğu bu
çıkarma sınırlı bir durum olmayacaktı. Çünkü Yunanlar için İzmir, bütünüyle Batı
Anadolu’nun işgali412 için yalnızca önemli bir kapı idi.413
Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanı Zafiru tarafından neşredilen beyannamenin tarih-i
istikbâl için kıymetli ve manidar bir vesika olarak kalacağını ifade eden Mehmet Asım,
ilgili konudaki değerlendirmelerine şu şekilde devam etmekte idi:
“Zafiru, beyannamesinde İzmir ve havalisinde yapılan harekâtın bir işgal
mahiyetinde olmadığını söylüyor. Buna memnun olduk! Paris’te kat’i bir karar
ittihaz edilmezden evvel limanı işgal etmek fikir ve maksadında değilmiş! O halde
bugün İzmir ve havalisini işgal eden Yunan askerinin oradaki hükümet-i vücudu ne
407
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imiş? Alelade bir muavenet, yani İzmir’de bulunan Osmanlı kuva-yı askerisi orada
asayişi temine kâfi değilmiş de Yunan askeri Osmanlı memurin-i mülkiye ve
diniyesinin vazifelerini teshil edecekmiş! Âlicenabane bir hidmet, emsalsiz bir
lütuf. O halde hiç şikâyete mahal yok. Bu hidmet-i fevkalâdesinden dolayı bilakis
Yunanistan Hükümeti’ne teşekkür edelim. Öyle değil mi? Yok, hayır, kumandan
cenapları Osmanlı Hükümeti hiçbir vakit Yunanistan’ın fuzuli muavenetine arz-ı
ihtiyaç etmemiştir ve etmez. Sonra Yunanistan muavenetinin ne demek olduğunu
biz pekiyi biliriz...”414

Aynı gün Bakanlar Kurulu, İzmir’in işgalini415 görüşmek üzere toplanmış ve
Müttefiklerin 14 Mayıs tarihli notasına cevaben şu nota kaleme alınmıştır:
“Taraf-ı asilânelerine Düvel-i Müttefika tarafından tebliğ olunan 14 Mayıs 335
tarihli ve 1913 numaralı takrirde Paris Konferansı’nın, İzmir istihkâmatının Düvel-i
Mutelife askeri tarafından işgali hakkındak kararı tebliğ ve işgal fiilinin mütareke
mukavelenamesinin 7. maddesi ahkâmına tevfikan vaki olunduğu ilaveten beyan
buyurulmuştur. Dünden beri İzmir Valisi’nden varid olan müteaddid
telgrafnamelerden şekl-i işgalin tebdil ettiği anlaşılmış, filhakika azametli Amiral
Calthorpe cenapları, Yunan askerinin şehre dâhil olduğunu valiye tebliğ eylemiştir.
Hükümet-i Osmaniye Devleti’nin Akdeniz vilayetinin hal-i hazırda böyle bir
tedbiri muhakkak gösterecek hiçbir müsebbip bulunmadığını beyan etmeyi vazife
ad eder... Hükümet-i Osmaniye, Paris Konferansı’nın kararına muhalefet etmez.
Fakat Yunan askeri tarafından vaki olacak bir işgale rıza göstermez. Çünkü Devleti Osmaniye’nin icra-yı aslisinden olan bir Asya şehrinin ne ırken ne tarihen ne de
coğrafya nokta-i nazarından Yunan hükümet-i hazırası ile hiçbir münasebeti
yoktur... Millet-i Osmaniye, istemeyerek sürüklendiği bir harbin neticesi olarak
duçar olduğu felaketin derece-i vesaiti hakkında hiçbir zaman hayale
kapılmamıştır. Fakat millet-i Osmaniye’yi yeise sevk eden şey, hiçbir yerde teba-i
sakıtasından kendisinin onlara göstermiş olduğu hassasiyette bir muamele
görmemiş olmasıdır... İzmir’de %83 nispetine haiz ekseriyet olan ve dini, fikri,
gaye-i hayali orada yaşayan ekalliyetin dininden, fikrinden, gaye-i hayalinden
külliyen farklı olan Türk ahalisi ile tamamıyla Türk olan bir şehir olduğu için
burada Türk Milleti’nin hukukunu nazar-ı dikkate almak hem pek müşkül hem de
kaide-i adl ile gayr-i kabil telif olur. Binaenaleyh, ne hükümet ne de millet-i
Osmaniye, devletin en mühim şehirlerinden birinin işgali bir mahiyet-i fiiliyeye
haiz olacağı ihtimalini bir an için bile kabul edemez...”416

Bu hususta “Ne Hükümet ne de Millet-i Osmaniye, İzmir’in işgali bir mahiyet-i kat’iyeyi
haiz olduğu ihtimalini bir an bile kabul edemezler” diyen Hadisat, aynı notayı
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“Hükümetimizin Protestosu”417; Vakit, “Hükümetin Notası”418; Zaman ise “Hükümetin
Cevabı”419 başlıkları ile okuyucularına duyurmuştur.
Yunanlar karaya çıktıktan sonra İzmir’de yayınlanan Hukuk-u Beşer gazetesinin sahibi
Hasan Tahsin, Yunan işgal gücünün bayraktarını tabancayla vurarak öldürmüş, Hasan
Tahsin bu olay üzerine şehit edilmiş ve Yunan işgali420 Anadolu’nun pek çok yerinde
protesto edilmiştir.421 Memleket, İzmir ve çevresinin işgaline yönelik haberlerin
fevkalâde tesir yarattığını bildirmiş422, Zaman gazetesi ise İzmir’in nasıl işgal edildiği
ve işgalde vuku bulan hadisat hakkında Tercüman-ı Hakikat gazetesinin bir kısmı
sansüre uğrayan şu haberin aktarmıştır:
“İzmir’in işgali hakikaten heyecan veren bir tarzda vuku bulmuştur. Valinin hatt-ı
hareketinden dolayı zavallı İzmir ahalisi işgali Yunan askeri karaya ayak basar
basmaz anlamıştır. Hatta ilk Yunan müfrezeleri geldiği ve her taraf mavi-beyaza
büründüğü bir zamanda İzzet Bey hep Müslümanlara İzmir’in katiyen işgal
edilmeyeceğini temn ededurmuştur. Ahali meseleyi ancak her tarata Yunan
süngüleri parladıktan, her direğe Yunan bayrağı çekildikten ve her kafaya Yunan
yumruğu indikten sonra anlayabilmiş ve derhal davul sadalarıyla ve minarelerde
ezanlarla tehlike ilan edilmiştir. Bunun üzerine ahali, Bahribaba’da siyah bürünen
sancağımız etrafında toplanmaya başlamıştır. Akşamüzerine doğru Kordonboyu’na
bir Fransız, sonra bir İngiliz ve sonra bir İtalyan römorkörü bu devletlere mensup
müfrezeler çıkarmışlardır. Bunları bir Yunan römorkörü takip etmiş ve yirmi
kişilik bir Yunan kuvveti çıkarak Rumların alkışları, zitoları, taşkınlıkları arasında
konsoloshaneye gitmiştir. Bundan sonra filika ve römorklarla Yuna n askeri
İzmir’e saldırmış, bir kısmı da kale tarafından gelmeye başlamıştır. Yunan askeri,
bir taraftan kışla önünde tecavüz ettikleri askerimizle müsademeye başlarken
Yunanlar da diğer taraftan devair-i resmiye ve müessesatı yağma ve tahribe
koyulmuşlar ve islamlara tecavüze başlamışlardır...”423

Her gün İzmir’in işgali hakkında yeni rivayetlerin dolaşmaya başladığını ifade eden
Memleket gazetesi de yine bu konu hakkında toplamış olduğu tafsilata dayanan şu
bilgileri sütunlarına taşımıştır:
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“Limana giren İtilâf donanmasına mensup gemilerden evvela İngilizler efradını
karaya çıkarmaya başlamışlardır. Müteakiben bunların himayesi altında Yunan
müfrezeleri çıkarmışlardır. Bu suretle davet olunan Yunanlar, her şeyden evvel
telgrafhaneyi, sonra muhtelif kollara ayrılarak hükümet dairesini, kışlayı, belediye
dairesi ile diğer resmi daireleri işgal etmişlerdir. Bu hadise üzerine Vali İzzet Bey,
İngiliz konsoloshanesine iltica ederek iki gün orada cereyan-ı ahvale seyirci
kalmıştır. İşgal sırasında Osmanlı memurları, işgalciler tarafından tevkif edildiği
gibi şehrin erkân ve eşraf-ı islamiyesi de taht-ı tevkife alınmıştır. (Sansür)
İzmir’deki kuva-yı askeriye ve jandarmamız işgalden bir az evvel şehri terk ederek
civardaki mevkilere çekilmişlerdir. Şehir dâhilinde kuva-yı askeriyemiz
kalmamıştır.
İki gün sonra Vali İzzet Beyi iltica ettiği konsoloshaneden çıkarak o vakte kadar
Yunanlar tarafından tahliye edilmiş olan hükümet konağına avdet etmişlerdir.
Valinin Kuva-yı İşgaliye Kumandanı Amiral Calthorpe nezdinde yaptığı teşebbüsat
üzerine işgalin cereyan ettiği 14 Mayıs Çarşamba akşamından beri mevkuf bulunan
resmi memurin ile İzmir eşraf-ı islamiyesi serbest bırakılmıştır.
İşgalciler tarafından kat’ edilmiş olan telgraf muhaberatı bilahare serbest cereyan
etmeye başlamış ve bundan sonra vilayetten keyfiyet-i işgal hakkında resmi tafsilat
vürut etmeye başlamıştır.
Elyevm İzmir ile telgraf muhaberatı serbest devam etmektedir. Yalnız vaziyet
açıklığa kavuşturulana kadar yanıtların kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.
Yunanlar, İzmir’in işgalini müteakip Karşıyaka, Bornova, Buca gibi mevkileri de
işgalleri altına almıştır.”424

Aynı gazete, işgale tanık olan bir zâtın şu ifadelerini de okuyucularının dikkatine
sunmuştur:
“İzmir’den dün sabah İstanbul’a vasıl olan bir zattan aldığımız malumatı
okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz: Geçen Pazartesi günü İzmir’de 23 parça
nakliye vasıtasının boş olarak Selanik’e gönderildiği ve bunların İzmir’i işgal için
Yunan askeri temin ederek iki güne kadar İzmir’e vasıl olacağı şayiaları olmuştu.
Hatta Yunan Başvekili Venizelos’un dostlarından bir Müslümanın da İzmir
valiliğine tayini de konuşulmuştu. İzmir hükümetini idare edecek Yunan
memurlarının İzmir ahalisinden olmak üzer kadrosu da hazırlanmış. İşte bu şayia
Çarşamba günü sabahına kadar ahali arasında kuvvetle deveran edip durmuştur.
İtilâf ve Amerika gemilerinden mürekkep bir donanmanın Pazartesi günü İzmir
Limanı’na gelmiş olması da bu şayiayı daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Çarşamba
günü sabahleyin Fransız mümessili makam-ı vilayete gelerek mütarekenamenin 7.
Maddesi mucibince İzmir istihkâmatının kuva-yı İtilâfiye tarafından o gün işgal
edileceğine dair valiye bir nota verdi. istihkâmatı işgal edildi. İstihkâmaları işgal
edenler İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan kuvvetleri idi. Bunlar arasında Yunan
kuvveti yoktu. Yani o gün saat dörde doğru konsoloshanelerin muhafazası için her
devlet kuvve-i askeriyesinden yirmi beşeri karaya çıkarılarak konsoloshanelere
yerleştirildi. Bize bu haberleri veren zât, saat altıda İzmir’den İstanbul’a hareket
etmiş olduğundan devamını diğer bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayız. Bu
istihbaratımıza nazaran hükümete verilen ikinci nota İzmir’in Perşembe günü
Yunan askeri tarafından işgal edileceği yönünde imiş. Bu işgal, Perşembe gecesi
yani Çarşamba günü akşamı saat on birde başlamış, ertesi günü zevale kadar
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devam etmiştir. Vali İzzet Bey, Çarşamba günü saat on birden bire kadar
telgrafhanede makine başında İstanbul ile muhaberede bulunmuştur.”425

İstanbul gazeteleri ise 16 Mayıs tarihli nüshalarında Matbuat Umum Müdürlüğü’nün
aşağıda yer alan resmi tebliğini yayınlamıştır:
“Dün sabah saat on bir raddelerinde Nişantaşı’nda Sadrazam Ferit Paşa
Hazretleri’ne konaklarında Amiral Webb tarafından verilen notada Paris
Konferansı kararına atfen İzmir kılaının Kuva-yı İtilâfiye tarafından işgal edileceği
bildirildiği gibi İngiliz Kuva-yı Bahriyesi Kumandanı Amiral Calthorpe cenapları
tarafından da Aydın Vilayeti’ne dün sabah tebliğ olunan notada Paris
Konferansı’nın mukarreratına ve mütarekenamenin 7. Maddesine istinaden İzmir
istihkâmlarının işgal edileceği ve öğleden sonra verilen ikinci bir notada dahi yine
mütarekename ahkâmına müsteniden İzmir şehrinin Yunan askeri tarafından
işgaline Düvel-i Mutelifece karar verilmiş olduğu bildirilmiştir. Hükümet bu babda
hukuk-u millet ve devletin muhafazası için uhdesinde tertip eden vezaifi ifaya
teşebbüs eylemiş ve muhafaza-ı vakar ve sükûnet edilmesi lüzumununlisan-ı
münasiple ahaliye tavsiyesi zımnında Dâhiliye Nezaret-i Celilesi tarafından
Vilayat-ı Osmaniyeye tebligat-ı lazıme ifa kılınmıştır.”426

Süleyman Nafiz, İzmir’in ne suret ve sebeple işgal olunduğunun hükümetin resmi
tebliğinden anlaşılmış olduğunu, İstanbul’un dahi bir askeri işgal altında bulunduğu
sırada İzmir Körfezi’ndeki kale ve müstahkem mevkilerin İtilâf kuvvetlerince
işgalinden daha mühim bir hadise telakki olunamayacağını, gelinen durumun Pierre
Loti’nin Figaro gazetesinde yayınlanan “İdama Mahkûm Edilenler” başlıklı yazısında
bahsetmiş olduğundan daha ciddi olduğunu beyan ile “gerek İzmir vatandaşlarımız
gerek diğer dindaşlarımıza sükûn ve vakar ile avakıb-ı ahvale ve hükümet-i seniyyenin
netice-i teşebbüsatına intizar eylemelerini tavsiye ederiz”427 demiştir. “İzmir’de Neler
Oldu?” başlıklı haberinde Zaman, işgal hadisesinin büyük bir galeyan uyandırdığını,
telgrafhanelere koşarak yapılan haksızlığa karşı protestolar keşide etmekte ve
İstanbul’dan netice hakkında sabırsızlıkla haber beklemekte olan halkı yatıştırmak için
vuku bulan teşebbüsatın işe yaramadığını bildirmekte iken428 Vakit gazetesi
yazarlarından Mehmet Asım ise İzmir istihkâmatlarının Yunan işgali altına alınmasının
kamuoyu üzerinde korkunç bir tesir yarattığı ve Hükümet tarafından matbuata verilen
resmi tebliğ metninin halkı teskin etmekten ziyade daha anlaşılmaz bir duruma sevk
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ettiğini ifade ile İtilâf Devletleri temsilcileri tarafından verilen notaları mukayese ederek
şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Muğlakiyeti icap eden cihet ise İtilâf Devletleri tarafından İzmir’in işgaline dair
hükümet-i merkeziyeye verilen nota ile Amiral Calthorpe tarafından Aydın
Valisi’ne verilen nota arasında şayan-ı dikkat bir fark olmasıdır.
Tebliğ-i resmiden anlaşıldığına göre İngiliz kuva-yı bahriyesi kumandanı Amiral
Calthorpe, Aydın Valisi’ne müracaat etmiş ve İzmir istihkâmatının
mütarekenamenin 7. Maddesi ahkâmına istinaden işgal edileceğini bildirmiştir.
İzmir işgali, sırf Amiral Calthorpe’un verdiği notadaki sebepten olsa idi bundan
fevkalâde bir şey var gibi telakki etmeyecektik ve kendi kendimize şu tarzda bir
muhakeme yürütecektik: Mütarekenamenin 7. Maddesi filhakika Müttefik
Devletler’e menfaatlerini tehdit edecek bir vaziyet zuhurunda herhangi bir
sevkülceyş noktasını işgal etmek hakkını vermiştir. İzmir Limanı da Bahr-i Sefit
üzerinde mühim bir sevkülceyş noktasıdır. Eğer İtilâf Devletleri kendilerini
menafi-i mahsusalarını tehdit edecek bir vaziyet karşısında telakki ediyorlarsa
mezkûr madde mucibince İzmir istihkâmatlarının işgalini talep edebilirler. Vakıa
bugün İzmir ve havalisinde Müttefiklerin menfaatlerini tehdit edecek bir hal
bulunduğuna dair hiçbir şey yoktur. Binaenaleyh, böyle bir işgal bizim nokta-i
nazarımızdan lüzumsuzdur. Fakat mademki Düvel-i İtilâfiye kendileri için böyle
bir hal mevcut olduğunu zannetmişler, zarar yok... Eğer İzmir’i işgal eden asker
İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya devletlerinden birine mensup olsa idi böyle bir
muhakeme yürütmek makul olabilirdi. Fakat hakikat bu merkezde değildir. İzmir
Limanı’na ihraç edilen asker Yunan kuvvetinden terekküp etmektedir. Sırf bir
mütarekename tatbikatı şekil ve mahiyetinde bile olsa İzmir’in Yunan kuvvetleri
tarafından işgali, Türkler ve Müslümanlar tarafından elim bir ıstırapla karşılanmak
için kâfidir. Mamafih mesele bundan ibaret kalsa idi bugüne kadar pek derin
acılara tahammül eden Anadolu Türk ve Müslümanları, bunu da sabır ve sükûn ile
karşılamayı göze alırdı. Maalesef böyle değildir. İzmir’in işgalinin manası, bundan
daha başka, daha acı bir hakikate şamildir.
Amiral Webb tarafından hükümet-i merkeziyeye tebliğ edilen notaya göre İzmir’in
işgali mütarekenamenin değil, Paris Sulh Konferansı’nın hakkımızda ittihaz ettiği
bir maddenin tatbikatından ibaret olunduğu anlaşılmaktadır. İşte bütün Anadolu’yu
en derin endişe ve ıstıraplar içinde kıvratmaya mecbur eden şey, meselenin bu
cihetidir. Demek ki Paris Sulh Konferansı’nda Türkiye hakkında tatbik edilecek
sulh şartlarının esasları kararlaşmıştır. Hatta bu şartların mukaddemat-ı sulhiye
şeklinde bize resmen tebliğ edilmezden evvel bazı maddelerinin tatbikine bile
başlanmıştır. İzmir’in Yunan askeri tarafından işgali, bu tatbikatın bir neticesidir.
Vaziyet bu şekilde inkişaf edince akd-i sulh nokta-i nazarından Türkiye hakkında
tatbik edilen usulün, Almanya hakkında tatbik edilen usulden biraz farklı olduğu
görülür. Sulh Konferansı’nda halledilecek Türkiye meselesi basit bir iş
değildir...”429

İngilizlere verilen nota ile gazetelere yapılan bu tebliğin bir fayda sağlayacağı pek
şüpheli idi. Gerçi gazetelere yapılan tebligatta devlet ve milletin haklarının muhafaza
edileceği açıklanıyordu. Fakat bunun o günkü şartlar ve o günkü hükümetin takip ettiği
politika dikkate alındığı takdirde yapılamayacağı meydanda idi. İlgili nota ise Paris
Konferansı’nın verdiği işgal kararına karşı değil İzmir’in Yunanlar tarafından işgal
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edildiğine dairdi. Yani nota ile Paris Konferansı’nın kararı adeta kabul olunmuş, fakat
bu kararı uygulayana itiraz edilmiş gibi bir hal ortaya çıkmıştı.430
İşgal esnasında Köylü gazetesinin matbaasını basarak burada çalışan iki çocuğu katleden
Yunanlar, İzmir’de yayınlanan Türk gazetelerini susturmak için büyük bir gayret sarf
ederken431 Matbuat Umum Müdürü Encüment Ekrem Bey ile Mütareke Komisyon Reisi
Galip Kemali Bey İzmir hadisesinde dolayı istifalarını vermişler432, sansür nedeni ile
İzmir’in işgalini geç verebilen İstanbul basınından Hadisat, “Hicaz ve Irak’tan ve
Suriye’den sonra İzmir’imizin de anavatandan koparılarak Yunanistan’a peşkeş
çekilmekte olduğunu şimdi tebliğlerle öğrendik. Can damarımızın koparılması,
kurbanlık koyun gibi mezbahaya sevk edilişimiz artık tahammül bırakmadı. Dinimizle
beraber ırkımızı ve sevgili vatanımızı müdafaaya tedricen kahrolmaktan ise şeref ve
izzetle ölmeye cümleten azmettik”433 satırları ile İzmir’in işgalini duyurmuş; İkdam,
“Harbin tesirat-ı faciası altında ezilen Türk Milleti, sulhun kuvvet sulhu değil adalet
sulhu olacağına emindi. İzmir’in işgali, bu itimat üzerinde nahoş bir tesir bıraktı.
Musalaha hitam bulurken işgalin mütareke ahkâmına muvafık olup olmadığını tetkik
edecek değiliz. Bu işgal, Paris Konferansı mukarreratından mütevellit olduğu için
Türkler, kendileri hakkında bir hükm-ü gıyabı add ve telakki etmişlerdir. Yunanların
ihtirasatını tatmin etmek için İzmir’in onlara verilmesi takip edilmekte olan emniyet ve
asayiş-i cihan amal ve maksadına muvafık değildir” şeklinde yorumda bulunurken
İleri’in işgale yönelik yorumu: “Maalesef Yunanlar İzmir’i işgal etti. Nerede adalet
nerede siyaset? Türk’ün kanıyla beslenen İzmir’i en son dakika kahramanlarının(!)
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tecavüzüne çiğnetiyorlar. Sulhun en ateşli zamanında işgal için ne gibi bir lüzum zaruri
görülebilir bilemem. Bunu havsalam almaz. Olsa da Yunanlara ezdirilecek bir karış
toprağımız yoktur” yönünde olmuş; Sabah “Elemli Dakikalar” başlıklı makalesinde:
“Bedbaht memleketimiz, Çar ordularının Ayastefanos ovalarında çadır kurduğu
zamanlardan daha elim dakikalar içerisindedir. O zaman büyük müdafilerimiz vardı,
şimdi Allah’tan başka müdafimiz yok. Biz, Wilson Prensipleri’ni istiyoruz ve Düvel-i
Muazzamanın hissiyat-ı adaletine müracaat ediyoruz ki bugün cihan-ı medeniyet
huzurunda müttehim bir vaziyette gösterilen Türk Milleti masumdur. Kendisine isnad
edilen suçlamalardan azadedir. Beş-on serserinin işlediği cinayetlerden dolayı bütün
Türk Milleti’ni mes’ul addetmek nasıl gayr-i makul bir hareket ise bizi dinlemeden
hakkımızda bir karar ittihaz etmek de o nispette bir hareket olur” şeklinde
değerlendirmede bulunmuş, Alemdâr başmakalesinde: “İzmir hadisesini bir emr-i vaki
olarak kabul edemeyeceğiz. Yunanistan’ın kuva-yı askeriyesinin bir memleketi Düvel-i
İtilâfiye hesabına işgal eylemesini biz hatt-ı zatında izam etmemeyi daha muvafık
görürüz” demiş; Memleket de yine başmakalesinde: “Şimdiye kadar zayi ettiğimiz
yerlerin manen ve madden hiçbir farkı yoktur. Fakat İzmir, Makedonya, Hicaz, Irak,
Suriye, Yemen gibi müstakil bir hata değildir. Masum ve bi-günah İzmir’imiz doğrudan
doğruya kendi vahdet-i coğrafyamız dâhilinde yegâne belli başlı iskelemizdir. Burada
yegâne söz hakk-ı hayattır. Dünyada ne kadar hukuk var ise İzmir’imizin üzerinde ona
malikiz. Anadolu’dan koparılacak olan artık hiçbir nokta kalmamıştır. Bir şey var ki o
da hakk-ı hayattır” yorumunu yaparken Vakit, “Eğer İzmir’i işgal asker İngiltere,
Fransa, Amerika, İtalya devletlerinden birine mensup olsa idi mütareke ahkâmını
mevzu-ı bahsederdik. Hâlbuki Paris Konferansı’nın mukarreratına istinad olunuyor.
Mukaddemat-ı sulhiye şeklinde tespit edilen mevadın tatbikinin bu birincisidir. İzmir
meselesi hakkında ittihaz edilen karardan anlaşılıyor ki Türkiye için başka bir yol takip
edilmiştir. Acaba İzmir’in işgali bir tecrübe-i siyasiye midir?” demiş434, İstikbâl ise
“Cihan Harbi, ihtirasatla doğmuş ve fakat Wilson Prensipleri ile iyi bitmişti. Her gün
adil bir sulhe intizar ediyordu. Biz de bundan ümit idik. Çünkü hükümdarları bile
mahkeme-i adalete çekmeyi deruhte eden Düvel-i Muazzama’dan başka bir ihtimal
nasıl bekleyebilirdik? Nasıl olur da 1 milyon 293 bin Müslüman, 233 bin 194 Rum’a
feda
434

edilebiliyor?

Rumlar,

merkez

vilayette

bile

“İzmir ve Gazetelerimiz”, Hadisat, 18 Mayıs 1335, No. 138, s. 2.

ekalliyettedir”

şeklindeki

86

değerlendirmesi ile Wilson Prensiplerine gönderme yapmıştır. Mehmet Asım, bu konu
üzerine kaleme aldığı yazısında Yunanistan’ın İzmir’i şehirdeki Rum ekalliyete
istinaden istediği, oysaki halis bir Türk şehri olan İzmir’de bulunan her Rum ve her
Ermeni’nin mükemmel Türkçe konuştuğunu ifade etmiş435, aynı şekilde İzmir’i nüfus
haritasını ilk sayfasına taşıyan Memleket gazetesi de “Malum olduğu üzere İzmir ve
havalisi cennetmekân Sultan Yıldırım Bayezid Han saltanatında alınmış ve Devlet-i
Osmaniye’nin İstanbul’dan sonra en mamur bir beldesi ve Anadolu’nun en büyük bir
ticaretgâh-ı yegânesi olmuştur. Muvakkat bir mahiyette olduğunu Wilson Prensipleri’ne
isnad eden Düvel-i Muazzama-i İtilâfiye’nin insaf ve adaletinden beklediğimiz, işgal
hadisesinin acilen halledilmesidir” dedikten başka İzmir’in nüfusunu kaleme alan pek
çok yazıyı farklı nüshalarında sütunlarına taşımıştır.436
İsmail Hami, “Harb-i Umumi, birçok yenilikler icadına sebep olduğu gibi Türklük
defter-i amaline de ‘Taktil’ ve ‘Tehcir’ isminde yepyeni iki günah ilave eti. Bütün bir
millete değil sade bir cemiyete ait olan bu iki günahın mesuliyeti bütün millete
yüklendiğinden cezası da bütün mevcudiyet-i milliyemize tevci etti”437 yönünde yorum
yaparken “Aman Yarabbi! Ne kadar aldanmış, ne kadar aldanmışız. Wilson
Prensipleri’nin hayaline dalıp kalmışız. İnkisar hayalimiz her gün bir parça daha
artıyor. Her gün afak-ı siyaside sıyrılan bir bulut arkasında acı bir hakikat dehşetle
bakan gözlerimize çarpıyor. Dağlara, taşlara hitap eden insan sesleri bile hiç olmazsa
bir kas şeklinde geriye avdet eder. Biz ise altı aydan beri mütemadiyen Avrupa’ya karşı
bütün avazımızla bağırıyoruz”438 diyen Mehmet Asım ise giriş kısmı sansüre uğrayan
aynı içerikli bir diğer yazısında “Alman sulhu tebliğ edildiği günden beri pek tabi olarak
hal-i intizarda idik. Türkiye’ye ait olan şerait-i sulhiyenin bu haftalar içinde bize de
tebliğ edilmesi ihtimalini düşünüyorduk. Fakat sulh şartları resmen tebliğ edilmeden
evvel İzmir gibi Anadolu’nun can evi demek olan mühim bir limanın ansızın Yunanistan
işgal-i askeriyesi altına terk olunabileceğine ihtimal vermiyorduk. Türkiye’ye ait sulh
şartları mevzubahis olmadıkça Wilson Prensiplerinin hayaliyle ruhumuzu teselli
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ediyorduk”439 şeklinde yorumda bulunduktan sonra “Bu teselli acı bir hayal kırıklığı ile
mi son bulacak?”440 demekte idi.
Öte yandan işgal haberlerini verirken sansür441 emirlerine uymadıkları gerekçesi ile442
Tasvir-i Efkâr ve Yeni Gazete bir gün443,

Tercüman-ı Hakikat iki gün süre ile

kapatılmış444, Yunanlar da İzmir’de Köylü, Âhenk ve Musavat gazetelerinin
idarehanelerine el koymuştur.445
Yunan askerlerinin İzmir’i işgali ve sonrasında gerçekleşen hadiseler de bu süreçte
basının üzerinde durduğu konulardan birini teşkil etmiştir. Memleket gazetesinin
İzmir’in işgali esnasında vukua gelen fecayi hakkında resmi tafsilatın toplandığını ve
bunun matbuata da verilmesinin umut edildiğini bildirdiği haberi sansüre uğramış446,
söz konusu olaylar hakkında ortaya atılan haberlerden birinin diğerini tutmuyor
oluşundan yakınan aynı gazete, bir başka sayısında bu hadiselere şahit olan bir görgü
tanığının şu ifadelerini sütunlarına taşımıştır:
“15 Mayıs sabahı şehrin bütün mahallelerinden, civar kasabalarından akın akın
gelen bir izdiham kışla ve hükümet konağı civarını istila etmiştir. Vakit vakit ‘Yaşa
Venizelos’ sadaları da işitildiği halde halk nümayişçilerden ziyade seyircilerden
ibaret bulunuyordu. Saat 9-10 arasında limanda demirli Yunan gemileri tarafından
karaya çıkarılan Yunan kıtaat-ı askeriyesi başta bayraklar olduğu halde meydana
çıktı ve kışla önünde mevki almak üzere ilerledi. Yeni gelenlerin tazyiki ile biraz
geri atılan izdiham, bu sonrakilerle kışlayı işgal etmiş bulunan Osmanlı askeri
arasında idi. Bununla birlikte hiçbir taraftan bir nümayiş yapılmamış olduğu için de
endişeye mahal yoktu. Birden rıhtımdan birkaç el silah sesi işitildi...”447
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İlgili haber tam da yaşanan hadiselere yönelik ayrıntıları vereceği kısımda 26 satırlık bir
sansüre uğramıştır. Hadisat’ın da aynı şekilde sansüre uğrayan yazısında durum ile ilgili
olarak: “Keyfiyet-i işgal zannedildiğinden pek acı olmuş ve yüzlerce şehir vermişizdir.
Yunanların bir hayli telefatı vardır. Yalnız bu telefat hakkında malumat vermek şimdilik
mümkün değildir. Yunanlar bu hareketleriyle hakimiyetlerine verilecek memleketleri
nasıl bir idareye tabi tutacaklarını bütün medeni dünyaya göstermiştir...”448 şeklinde
değerlendirmeler yer alırken Süleyman Nafiz, bu hadiselere yönelik “İnsaf Ediniz”449
başlıklı yazısında İzmir’e ayak basan Yunan askeri ile onlara iltihak eden Rumların
tecavüzatını konu edinmiş, yine bu husustaki bir diğer makalesinde: “İzmir’de vekâlet-i
idareyi Yunanistan’a tevdi etmek pek büyük bir hata idi. Mösyö Venizelos’un sevk ettiği
kuva-yı işgaliye bunu ispat etti. Biliyoruz ki hata ne vakit olsa tashih olunacak”450
şeklinde yorum yapmıştır.
Vakit gazetesi söz konusu olaylara yönelik İstanbul’a gelen bir görgü tanığının: “Yunan
kuva-yı külliyesi Perşembe günü İzmir’e girmiş, resmi binaları işgal etmeye başlamış,
evvela hükümet konağı işgal edilmiştir. (Sansür) itilâf mümessilleri muvacehesinde
vukua gelen pek ziyade tesir hâsıl ettiğinden Cuma günü vali tekrar memuriyete
gönderilmiş ve Osmanlı idare-i mülkiyesi yeniden tesis etmiştir. Elyevm bilcümle
memurlar vazifeleri ile meşgul olmaktadırlar. Yalnız karakollar Yunan askerlerinin
işgalindedir. Her karakolda bir-iki Osmanlı polisi de bulunuyor”451 yönündeki
ifadelerini sütunlarına taşırken İzmir’in Yunan askeri tarafından işgali esnasında
yaşanan olayların hiçbir vakit unutulamayacak mahiyette olduğunu söyleyen Velid
Ebüzziya ise yaşanan bu olaylarla ilgili olarak şu yorumu yapmakta idi: “İtilâf
Devletleri, Memalik-i Osmaniye’nin en muazzez aksamlarından bazılarını Yunanistan’a
bahşetmekle âlem-i medeniyete karşı bir mazeret bulmak için Yunanistan’ın medeni bir
devlet olduğunu ve girdiği yerlere medeniyeti de beraber götüreceğini iddia eylemekte
idiler. Yunan milleti ise hamileri olan bu muazzam devletlerin lütufkârane
teveccühlerine karşı İzmir’e girerken ifa eylediği harekât ile pek güzel bir cevap
vermiştir…”452
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Vali İzzet Bey’in Yunanların İzmir’i işgali üzerine ahalinin keşide ettikleri protesto
telgraflarını Amiral Calthorpe’a tevdi ettiğini ve ayrıca Yunanların devam etmekte olan
işgalleri üzerine İtilâf mümessilleri nezdinde teşebbüsatta bulunmakta olduğunu bildiren
Memleket 453 ise bir diğer sayısında ise gerek memurin ve gerekse diğer tevkif edilenler
tahliye edildiğini belirtirken454 Zaman gazetesi İzmir Valisi İzzet Bey ile Yunan
kumandanı arasında cereyan eden müzakerattan sonra zabitan ve memurinden 1060
kişilik bir kafilenin Yunan bandıralı bir vapura bindirilerek bir torpidonun himayesi
altında olduğu halde İzmir’den hareket edip Mudanya’ya muvasalatla yolcularını ihraç
eylemiş olduğunu ve memurin-i askeriyenin diğer kafilelerinin de İzmir’den
gönderileceğini yazıyordu.455
Bu süreçte dış basının işgal hakkındaki yorumlarına da yer verilmiş, Matin gazetesi
işgali: “Düvel-i Mutelife kuvvetlerinin İzmir’e ihraç edildiği bildiriliyor. Şehrin mevak-ı
müstahkemesi Fransız kıtaatı tarafından işgal olunmuştur. Yunan kuvvetleri şehrin
muhtelif mahallerine yerleşmişlerdir. İngiliz ve İtalyan kuvvetleri ise şehrin civarındaki
bazı noktaları işgal etmektedir. Birçok Düvel-i Mutelife gemisi sahilde demirlemiştir”456
şeklindeki haberi ile sütunlarına taşımış ve İzmir üzerindeki Yunan taleplerini haklı
bulan yorumlar yapmış, İşgal Kuvvetleri Kumandanı Zafiru’nun İzmir halkına yönelik
beyannamesi de Fransız basınında yer almıştır.457 Times gazetesi ise İzmir’deki İngiltere
Ticaret

Odası’ndan

alınan

bir

tegrafnameye

sütunlarında

yer

vererek

şu

değerlendirmede bulunuyordu: “İzmir’in Yunanasitan’a ilhakı, menaf-i memleket için
felâketengiz olacağı, hâlbuki Türk ve Hristiyan ahalinin Büyük Britanya ve Fransa’nın
kontrolünü iyi karşılayacakları bildirilmektedir.”458
Nitekim Osmanlı kamuoyunun genel kanaati de yalnızca İtalya ve İngiltere
kuvvetlerinin İzmir civarındaki istihkâmlara çıkarılacağı ve İzmir şehrine de İngiliz,
Fransız ve İtalyan kıtalarından birer müfreze ile muhtelit bir kontrol heyeti getirileceği
yönüne idi.459 Alemdâr yazarlarından Refi Cevad da “İngilizleri İstiyoruz” adlı
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yazısında o güne dek bizi birçok siyasi badireden kurtaran İngiltere’nin bu son
badireden de bizi elimizi tutmak suretiyle kurtaracağını ileri sürüyordu.460
Öte yandan Yunanların İzmir’e ayak basmaları ile mülki ve idari birçok memur
tutuklanmış, 17 Mayıs’ta işgal kuvvetleri tarafından görevine iade edilen Vali İzzet
Bey461, bir bildiri yayınlayarak İzmir olaylarının büyütüldüğünü, olayın İtilâf Devletleri
kararıyla İzmir’in Yunanlar tarafından işgalinden ibaret olduğunu ileri sürmüş ve
herkesin iş ve gücüyle meşgul olmasını istemiştir. İzzet Bey462, böylece hiçbir şey
olmamış gibi görevine devam ederken İstanbul basınından Sabah gazetesi, İzmir
muhabirinin vali ile yapmış olduğu şu mülakatı sütunlarına taşıyordu: “Ben, burada
padişahlığın kutsal haklarını koruyorum. Yunan Hükümeti, Müslümanlara zulüm
yapılmasını önlemeye çalışıyor. Memurlar, görevleri başında…”463 Ahenk gazetesine
vermiş olduğu beyanatta ise İzzet Bey şu ifadeleri kullanıyordu:
“Evet, Mösyö Stergiadis ile görüştüm. Muktedir bir zattır, daha doğrusu ince bir
diplomattır. Mülakatımız pek samimi cereyan etti. Müşarunileyh Yunan işgalinin
sırf bir mahiyet-i askeriyyeyi haiz olduğunu ve mülki hükümetin eskiden olduğu
gibi devamı lazım geldiğini beyan ve bu yolda bana her türlü yardım ve kolaylığın
ifasına hazır olduğunu dermeyan eyledi. Kendisine bazı mühim şeyler söyledim ve
bazı şikâyetlerde bulundum. Derhal not alarak icabını yapacağını vadetmek
suretiyle ilk anlaşma eserini gösterdi. Kendisi ile her şeyi devletimin hükümranlık
haklarına ve İslâm ahalinin menfaatlerine uygun bir şekilde halledebileceğimi ve
bu sayede memlekette inşallah hiçbir fenalığa meydan bırakmayacağımı ümit
ederim.”464

Mustafa Kemal Paşa ise İzmir’in işgali haberini veda ziyareti gerçekleştirmek için
gittiği Bâb-ı Âli’de almıştır. Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’in “Allah Allah! Bu ne
küstahlık, protesto edeceğiz” şeklindeki tepkisine karşı Mustafa Kemal Paşa’nın
yorumu; “nazırların telaşı karşısında ağlamak mı gülmek mi lazımdı? Bu olupbitti
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karşısında ben, Allah Allah demekten başka bir şey düşünemeyen nazırlara ibretle
bakıyordum” şeklinde olmuştur.465

3.1.4. Kabinenin İstifası
Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetinde Erkân-ı Harb Binbaşısı Hüsrev Bey vesair bazı
zevat bulunduğu halde Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket ettiği466 16 Mayıs 1919
günü İzmir’in işgali hadisesi sonrasında ortaya çıkan siyasi vaziyet karşısında, 16
Damat Ferit Paşa istifasını467 Padişah’a sunmuştur.468 Fransızca İstanbul gazetesi
muharriri ile İzmir’in işgali münasebeti ile mülakat yapan Ali Kemal Bey’in sürece dair
yorumu şu şekilde olmuştur:
“Tebliğ-i resmide okuduğunuz üzere İzmir’in işgali hadisesini müteakip bütün
kabine istifasını vermiştir. Bunu katiyen beklemiyorduk. Şimdiye kadar kendisine
bu surette hareket edilen yegâne millet biziz. İzmir’de ne cereyan ettiğini
tamamıyla bilmiyoruz. Çünkü telgraflar bir müddet sakıt olmuştur. Mamafih,
valinin tevkif edilerek hapsolunduğu ve memurların gönderildiğini haber aldık. Her
ne kadar İzmir’in muahedenin 7. Maddesinden dolayı işgal edildiği Amiral
Webb’in İtilâf erkânı tarafından bize tebliğ edildiği notada muharrer ise de mezkûr
maddede zikredilen esbab İzmir’de hadis olmamıştır. Bu hadise münasebetiyle
bütün vilayette büyük bir heyecan husule gelmiştir. Dünden beri aldığımız
telgraflar yüze baliğ olmaktadır. İzmir’in %83’ü Müslüman’dır. Bu da size
vukuatını söylediğim heyecanın sebebini pek güzel göstermektedir. Anadolu’nun
en zengin kısmı orasıdır. İzmir’siz Türk Anadolu’su olamaz. Bizim vasıtamızla
hazırlanan efkâr-ı umumiye anasır-ı islâmiyenin ekseriyet olmadığı yerler varsa
onların elimizden çıkmasını teessürle fakat tevekkülle karşılayabilirdi. Fakat
İzmir’in işgali haberinin son derece taht-ı tesiratı altında kalınmıştır. Ferit Paşa
Kabinesi, muahedenin Türk ordusuna 40 bin kişiye tezyîl eden madde-i
malûmanesine rağmen müttefik kuvvetlerin yardımı olmaksızın memlekette sükûn
ve intizamı temin edebilmiştir. Müttefiklerin adaletine itimadımız tam olmakla
beraber Almanya’nın parasıyla hareket eden bir avuç insan tarafından idare edilen
bir kesimin hatası üzerine esasen masum olan ve faziletli bir milletin böyle
muameleye duçar edilebileceğine ihtimal vermiyoruz...”469
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Hükümetin istifası basında geniş yankı bulmuş ve bu hususta çeşitli yorumlar ve
değerlendirmeler yapılmıştır. Zaman gazetesi istifanamenin suretini470 yayınladığı
nüshasında “Heyet-i Vükela İzmir meselesini tedkik ve tahkik etmiş ve neticesinde
tanzim ettiği mühim notayı sadrazam paşa evvelki gece bizzat İtilâf mümessillerine
vermiştir. Kabine, ahvâl-i vakıaya nazaran idare-i umuru muvafık görmeyerek istifasını
zât-ı şahaneye takdim etmiş ve istifa taraf-ı şahaneden kabul ve yeni heyetin teşekkülüne
kadar idare-i umur etmeleri buyurulmuştur”471 şeklinde haberi duyururken Süleyman
Nafiz gelinen durumda İzmir hadisesi üzerine istifa eden Damat Ferit Paşa’nın bir
kusuru bulunmadığını, istifanın şahsi ve fırka meselesi değil milletin hayat ve mematı
meselesi olduğunu ifade ile “İzmir’i Yunan askerine işgal ettirilmekle uzun seneler ve
uzun asırlar boyunca sürecek bir tehlike yaratılmıştır”472 demekte İdrak, bu haberi
“Nihayet Ferit Paşa Kabinesi İstifa Etti”473 başlıklı yazısında duyurmakta iken
Memleket ise Ali Kemal Bey’in Le Journal d’Orient muhabiri ile yapmış olduğu
mülakatta hükümetin istifa sebebi hakkında “vaziyet bizim için gayet müşkil bir şekil
almış idi”474 ifadesine yer vermekte idi.
Öte yandan Vakit gazetesinin istifaya yönelik değerlendirmesi:
“Heyet-i Vükela, İzmir hadisesini etrafıyla müzakere ederek bir muhtıra kaleme
almış ve evvelki gece bu muhtıra Sadrazam Paşa tarafından bizzat Düvel-i İtilâfiye
mümessillerine tevdi edilmiştir. Kabine, hukuk-u Osmaniyeyi etrafıyla müdafaaya
matuf olan bu muhtıranın tebliği ile beraber mevkii terk etmeye lüzum görmüş ve
dün padişaha istifanamesini takdim etmiştir. Zât-ı Hazret-i Padişahi, yeni heyetin
teşekkülüne kadar vükela-yı hazırayı vekâleten idare-i umura memur
buyurmuşlardır. Hususi istihbaratımıza nazaran yeni kabine yine Ferit Paşa
tarafından teşkil olunacak ve müstefi kabine azasının kısm-ı azimi kabineye dâhil
bulunacaktır. Ferit Paşa’nın yeni kabineyi bugün akşama kadar teşkil etmesi
bekleniyor. Yeni kabine, bu şekli ile Hürriyet ve İtilâf Fırkası rengini tamamen terk
etmiş olacaktır.”475

Şeklinde olurken Mehmet Asım, kabinenin istifası üzerine kaleme aldığı “İzmir’in
İşgalinin Neticesi” başlıklı yazısında “İzmir’in Yunan askerileri tarafından işgali
teşebbüsü ilk neticelerini vermiştir. Bu neticelerden birisi kabinenin istifası, ikincisi

470
471
472
473
474

475

“İstifanamenin Sureti”, Zaman, 17 Mayıs 1335, No. 369, s. 1.
“Kabinenin İstifası”, Zaman, 17 Mayıs 1335, No. 369, s. 1.
“İstifanamenin Sureti”, Zaman, 17 Mayıs 1335, No. 369, s. 1.
“Nihayet Ferit Paşa Kabinesi İstifa Etti”, İdrak, 21 Temmuz 1335, No. 32, s. 1.
“Ali Kemal Bey’in Yeni Beyanatı”, Memleket, 19 Mayıs 1335, No. 99, s. 1; “Kabine Buhranı”,
Memleket, 19 Mayıs 1335, No. 99, s. 1.
“Kabine, İzmir Hadisesi Üzerine İstifa Etmiştir”, Vakit, 17 Mayıs 1335, No. 558, s. 1.

93
işgalcilerin İzmir’de ihdas ettiği vaziyet, üçüncüsü gerek İstanbul ve gerek taşra efkâr-ı
umumiyesinde hâsıl olan heyecan-ı şedittir”476 yönünde yorum yapmıştır.

3.2. II. Damat Ferit Paşa Hükümeti (19 Mayıs 1919-20 Temmuz 1919)
3.2.1. Kabinenin Teşkili
İzmir’in Yunanlar tarafından işgali, hem Anadolu’da hem de İstanbul’da üzüntü ile
karşılanmış, Anadolu’nun hemen her yerinde protesto gösterileri yapılmış, mitingler
tertip edilmiş ve ulaşılabilen ilgili görülen her makama telgraflar çekilmiştir. Öte
yandan İzmir’in işgali hadisesinde pasif politikası477 ile güç durumda kalarak 16
Mayıs’ta istifa eden478 Damat Ferit Paşa, Padişah tarafından yeniden hükümet kurmakla
görevlendirilmiş479 ve 19 Mayıs 1919’da yeni kabinesini kuran480 Ferit Paşa’ya aynı gün
Padişah tarafından konu ilgili olarak gönderilmiş olan yazıda yeni kabinenin
onaylandığı belirtilerek şunlar eklemişti:
“Bu önemli dönemde, başında ulusun kucağından çıkan altı yüzyıllık bir hanedanın
reisi bulunan ve her türlü öz fedakârlığa hazır bulunan Halifeleri ve Padişahları
bulunduğu halde ulusun her üyesinin tek amacı, imparatorluğun ve ulusun
haklarının tamamen korunmasına yönelik olmalıdır. Sadrazam olarak sizi kutsal,
ulusal amacı her türlü fedakârlık ve kararlılıkla sağlamaya görevlendirdim.”481

Basında Hürriyet ve İtilâf ile Sulh ve Selamet Fırkasından müteşekkil yeni bir kabinenin
kurulacağına dair yorumlar yer almış olsa da482 kurulan bu yeni kabinenin niteliği
Mehmet Asım, “İzmir’in İşgalinin Neticesi”, Vakit, 18 Mayıs 1335, No. 559, s. 1.
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önceki kabineden pek farklı değildi. Ne var ki saray, galeyan halindeki kamuoyunu
yatıştırmak üzere birkaç gün içinde hayli önemli gibi görünen fakat gerçekte o denli
anlamı olmayan bir taviz vermişti ki o da muhalefet fırkalarına bağlı olmayan,
ulusçuluğa bir ölçüde bağlı ve namuslu tanınan bazı devlet adamalarının sandalyesiz
nazır olarak atanması idi.483 Bu gelişme, basında kabinenin daha ziyade milli bir şekil
aldığı yönünde yorumlanırken484 Mehmet Asım bu konuda kaleme almış olduğu yazıda
şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Ferit Paşa Kabinesi, birkaç gün içinde bir şekl-i istihale geçirdi. Bu istihale, fırka
kabinesinden milli kabineye doğru giden mühim bir tekemmül mahsulüdür. İttihat
ve Terakki Fırkası sükût ettikten sonra memleketin uçurum kenarına geldiğini
gördüğümüz zaman vaziyeti ancak bütün fırkaların, bütün kuvvetlerin itimadına
haiz kabine ile kurtarmak kabil olabileceğini düşünmüş, o vakitten itibaren bu
nokta-i nazarı müdafaa etmeye başlamıştık. Birkaç fırka gazetesinden başka umum
refikimiz tarafından tasvip edilen bu fikir maalesef son günlere kadar resmi ve
yüksek makamlarda kabul bulamadı...”485

Hükümette o kadar esaslı bir tebdil yapılmamakla beraber bir önceki Heyet-i Vükela ile
yenisi arasında mahiyet itibari ile pek büyük bir fark bulunduğunu ifade eden İsmail
Hami’nin bu konudaki yorumu ise şu yönde idi:
“Bu farkı iki nokta-i nazardan tetkik edebiliriz: Her şeyden evvel son tebdilin
İzmir faciasından tebdil ettiği düşünülecek olursa yeni kabinenin başlıca vazifesi
bu meseleyi gün gibi bedii olan hukuk-u millimiz dâhilinde halletmek olduğu ve bu
vazifenin ifasından da bütün milletin müzaheret-i umumiyesine istinat edeceği
tezahür eder. Yeni kabine bir vatan kabinesidir ve elindeki kuvvet de kuva-yı
milliyedir. Bugün milletin müzaheret ve itimadını resmen ilan edecek bir Meclis-i
Mebûsan’ımız mevcut bulunmamakla beraber parlemento teşkilatının milletle
hükümet arasında bir vasıta olmaktan başka bir şey olmadığı düşünülecek olursa bu
sırada mevki-i iktidara çıkmış herhangi bir hükümet için müzaheret-i milliyeden
mahrumiyet gibi bir zaafın kabili tasavvur olamaz. Çünkü bugün millet, vicdanıyla
tarihinden aldığı hissiyatı hiçbir vasıtaya muhtaç olmaksızın doğrudan doğruya
izhar etmektedir.”486

Öte yandan sadrazam olarak gidip sadrazam olarak geri dönen Ferit Paşa’nın ufak bir
ta’dil yapacaksa neden istifa ettiği üzerine de basında eleştirilerin yer aldığı bu süreçte
Refi Cevad: “Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin İzmir hadisesi münasebeti ile istifa ettiği,
bu babda neşredilen istifaname suretinden anlaşılıyor. Binaenaleyh, bu mühim hadise
karşısında kabinenin terk-i mevki eylemesi bu işgal keyfiyetini kabul etmesi demektir.

483
484

485
486

Takvîm-i Vekâyi, 30 Mayıs 1335, No. 3553, s. 1; Akşin, a.g.e., I, s. 301.
“Kabinede Yani Nazırlar”, Vakit, 22 Mayıs 1335, No. 563, s. 1; “Milli Kabineye Doğru”, Vakit, 23
Mayıs 1335, No. 564, s. 1.
Mehmet Asım, “Kabinenin Tekemmülü”, Vakit, 24 Mayıs 1335, No. 565, s. 1.
İsmail Hami, “ Yeni Kabine”, Memleket, 20 Mayıs 1335, No. 100, s. 1.

95
Tekrar mevki-i iktidara gelmesi ise İzmir’in işgalini kabul etmemiş bir vaziyet
gösteriyor. Birinci şık, herkesçe tabii olarak telakki edilecek bir mahiyettedir. İkinci
şıkkı ise bir ihtimal olarak dahi kabul eylemeyeceğiz”487 şeklinde yorum yapmakta,
Zaman gazetesi yeni hükümetten beklentilere yönelik yayınlamış olduğu yazıda
“İzmir’in işgali Türk Milletini en derin yerinden yaraladı. Bu harpte Irak gibi Suriye
gibi

kaybettiğimiz

yerler

Türklerle

meskûn

değildi.

Fakat

Anadolu,

bizim

Anadolu’muzdu. Ülkenin en zengin yeri bugün elimizden alınmak isteniyor.
Hükümetimiz bu haksızlığı protestodan sonra istifasını verdi. Her kabine çekildikten
sonra icraatlarına göre tenkidi usuldendir. Ben Ferit Paşa kabinesinin tenkitine lüzum
görmüyorum... Kabine, pek haklı olarak istifa etti. Yeni kabine ise şüphesiz uğradığımız
haksızlıktan mütevellit umumi ıstırabın sesi olacaktır”488 derken Mehmet Asım ise
gelinen noktada Meclis-i Mebûsan’ın yokluğunun doğurduğu neticeleri şu şekilde
değerlendirmektedir:
“İzmir hadisesi bize Meclis-i Mebûsan’ın yokluğunun ne demek olduğunu pek acı
bir surette hissettirmiştir. Bir-iki günden beri pek felaketli bir devr-i fetret içine
girmekte olduğumuzu gösteren imareler var. Gün geçmiyor altı yüz senelik
muazzam Osmanlı saltanatının en kıymetli bir dalı bir ecnebi baltasıyla kesiliyor.
Yürekler acısı bu manzara karşısında coşkun bir hamiyetle milyonlarca Türk feryat
ediyor. Başlarındaki padişahlarına son nefeslerine kadar sadık kalacaklarını ilân
eyliyor. Fakat şuradan buradan işitilen tek tük garip sesler, baykuş nidasını andıran
şeyler de eksik değil. İstenilen şeyler arasında maalesef bir intizam, bir ahenk-i tam
mevcut değil. Ne oluyoruz, ne yapmak istiyoruz? Şahsında kocaman bir Meclis-i
Milli’yi temsil ediyormuş gibi hareket edenler görülüyor. Bu hal böylece devam
edemez ve etmemelidir.
Paris Sulh Konferansı, hükümetimizi müzakerat-ı sulhiye için davet etmeye lüzum
görmüyor. Kendi kendisine mukarrerat ittihaz edecek, hükümete tebliğ edecek,
münakaşaya lüzum görmeyecek, tebligatı müteakip tazyikata başlanacaktır.
Hâlbuki biz, vaziyeti daha feci görüyoruz. Paris Sulh Konferansı, kat’i kararlarını
vermezden evvel emr-i vakiler şeklinde bu tatbikata başlanmıştır. Buna karşı ne
yapacağız? Kanun-i Esasi mucibince sulh akdi, memleketten bir parçanın ilhakı
münhasıran Meclis-i Milli’nin kararına bağlıdır. Binaenaleyh, bugün her şeyden
evvel umum milletin amal ve iradesinin kanuni bir şekilde tezahürünü temin
edecek bu vasıta-i milliyeye ihtiyaç var. Meclis-i Mebûsan’ı pek basiretsiz bir
şekilde feshettik fakat yerine başkasını ikâme edemedik. Buna sebep olarak da tahtı işgalde olan vilayetlerde intihabat icrasının gayr-i mümkün olmasını gösterdik.
Kendi kendimize hele sulh olsun işgal altındaki yerlerin mukadderatı tayin etsin,
intihabat icrası müsait bir hale gelsin ondan sonra yeni bir meclis toplarız dedik.
Eğer bugün hazırlanmakta olan sulh tarih-i âlemin tanıdığı, bildiği sulhlardan olsa
idi buna karşı pek ala daha bir müddet bekleyelim, geç olsun da güç olmasın
denebilirdi. Fakat hakikat, hiç de bu merkez değildir. Hakikat, feci pek fecidir.
Hakikati olduğu gibi görmeyecek olursak bu fecaat her gün biraz daha artacak,
487
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hastalıktan tatlı ümitler içinde şifa beklerken varlığımız birden bire kendinden
geçecek, bugün etrafında dolaşan aç kargalar parça parça vücudunu yeyip
bitirecek...”489

Aynı süreçte basında Vali İzzet Bey’in Dâhiliye Nezareti’ne göndermiş olduğu tüm
Osmanlı memurlarının görevlerine devam ettiği ve tutuklananların da tahliye edildiğine
dair: “Dünkü telgrafımda arz edildiği vech ile İzmir’in işgali müşkül ve hadiseli oldu.
Devair-i resmiye ve saire işgal edildi. Ahali-i İslâmiye’nin bir kısmı hapsolundu. Derhal
Amiral Calthorpe nezdinde teşebbüsatta bulundum. Teşebbüsatım sonucunda devair-i
resimiye ve ahali-i İslamiye tahliye edildi. İki gün İngiliz konsoloshanesinde ifa-i vazife
ettikten sonra bugün makam-ı vilayete geldim. Memurin ile daire-i resmiyede ifa-i
vazifeya başladım. Bütün kuva-yı işgaliye taht-ı idareme verildi. Derhal bir beyanname
neşr ettim. Yunan kuva-yı işgaliye kumandanlığına da gönderdim. Bugün idare
meclisini topladım”490 yönündeki 17 Mayıs 335 tarihli telgraf yer almakta, İzmir
hakkında doğru malumat almak için Dâhiliye Nezareti’ne müracaat eden Akşam
gazetesi muhabirinin edindiği bilgiler ise şu şekilde sütunlara yansımakta idi: “Vali İzzet
Bey’den alınan son telgraflara göre şehirde sükûn tamamıyla sağlanmış, Vali ve bütün
Osmanlı memurin-i mülkiyesi vazifeleri başındadır. Asayiş, Osmanlı polisleri ile İtilâf
polisleri tarafından taht-ı temine alınmaktadır. Yunan kıtaat-ı askerisi İzmir’den
dışarıya çıkmamıştır. Posta ve telgraf muhaberatı muntazaman devam etmektedir.”491
Ayrıca Vali İzzet Bey’den Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen haberleşme ile ilgili bir
diğer telgrafta ise telgrafların açık olarak yazılması bildirilmiştir. Nitekim İzmir’e
gönderilen şifreli telgrafnameler iade olunmuştur.492
Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey ise Vali İzzet Bey’den alınmış olan bu telgraflar üzerine
L’Journal de’Orient muhabirine vermiş olduğu beyanatta İzmir’de sükûnetin tesis
edilmiş olduğunu, mahalli hükümetin eskisi gibi tesis eylemiş bulunduğunu, Yunanların
şehrin iç kısımlarına ilerlemek noktasında muvaffak olamadıklarını ve geçici olan bu
işgal hakkında henüz Sulh Konferansı’nın kat’i bir kararı olmadığını ifade etmiştir.493
Akşam gazetesine vermiş olduğu beyanatta ise: “Vatan, büyük bir tehlike geçiriyor.
Bütün Türkler müttehiden hareket ederlerse bu yangından bir şey kurtarabiliriz. Bizim
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için hayat ve memat meselesidir. Müttefiken hareket etmezsek mahvoluruz. Ben, vatanın
âtisinden ümitvarım. Ümitsiz olsaydım buraya gelmezdim. Bugün pek çok azim ile
çalışmak mecburiyetindeyiz”494 diyen Ali Kemal Bey’in İzmir’in işgalinden doğan
durum hakkında gazetelere yansıyan bir diğer açıklaması ise şu şekilde olmuştur:
“Vuku bulan işgaller hakkında henüz malumatım pek nakıstır. Yalnız size kendi
hissiyatımı söyleyeyim. İşgaller hep muvakkat bir mahiyete haizdir. Paris Sulh
Konferansı’nın kararı ile vuku bulmuş değildir. Yapılan şeyler her halde muvakkat
bir müsalemeden mütevellid olsa gerektir. Hakikatte ne olacağı malum değildir.
Yine kendi hissiyatımdan bahsederek diyebilirim ki Türklerin hukuku nazar-ı
itibare alınacaktır. Benim fikrim millet her halde hissiyatını göstermelidir.
Göstermezse bittabi hakkı zayi olur...”495

Jandarma Kumandanı Ali Kemal Bey ise gazetecilere vermiş olduğu beyanatta İzmir’in
işgalinin ardından şehirde meydana gelen bir takım olayların artık tekrar etmediği ve
asayişin yeniden tesis edildiğini, ancak Müslüman halkın heyecanın halen devam
etmekte olduğunu ve Türklerin bu adaletsizliğe müsaade etmeyeceklerini beyan
etmiştir. Konuşmasının devamında İzmir ve işgal edilen diğer mahallerden alınan
raporların Müslüman halka yönelik mezalimimi tüm açıklığı ile ortaya koyduğunu da
ifade etmiştir.496 21 Mayıs’ta sivil örgütlenme yoluna giden Yunanlar bölge kalıcı
olduklarının sinyalini vermeye başlarken497, ilerleyen süreçte mülki atamalara da
müdahale edecekleri görülecektir. Yenigün gazetesi bu hadiseye üzerine ele alacağı
yazıda Fransız ve İtalyan işgali altında bulunan yerlerdeki vaziyetin hiçbir suretle
İzmir’dekine benzemediği üzerinde durulacak ve yorumlarına şu şekilde devam
edecektir:
“İzmir’deki Yunan işgali, resmen ancak askeri ve muvakkat bir mahiyete haiz
olduğuna göre bu gibi ahvalin ortaya çıkmaması lazım gelirdi. Malum olduğu üzere
İngiliz Amirali Calthorpe, Aydın Vilayet makamına işgal hakkında iki muhtıra
vermişti. Bu muhtıraların birincisinde İzmir şehrinin işgal-i askeri altına alınacağı,
ikincisinde ise bu işgalin Yunan kıtaatı tarafında icra edileceği beyan ediliyordu.
İngiliz mümessil-i siyasisi vasıtasıyla verişmiş olan birinci muhtıraya göre işgalin
askeri bir mahiyette kalması ve İzmir şehri ile civardaki kal’a ve istihkâmlara
inhisar etmemesi lazım gelirdi. Böyle olsa idi işgalden beri şehirde ve bütün Aydın
havalisinde cereyan eden hadisat vuku bulmayacak ve mahalli idare mekanizması
aksamayacaktı.
Hâlbuki böyle olmadı. Evvela yalnız İzmir şehri işgal edilecek iken Denizli
Sancağı ile Aydın ve Manisa Livaları’na merbut Salihli, Söke, Bozdoğan,
Karacasu, Salihli, Alaşehir, Gördes, Demirci, Kula, Akhisar, Kırkağaç
kazalarından maada olan bütün mevkiler işgal edildi. İşgal, münhasıran askeri bir
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“İzmir ve Anadolu Asayişi”, Zaman, 29 Mayıs 1335, No. 251, s. 3.
Kocaoğlu, a.g.e., s. 29.

98
mahiyete haiz olacak yerde gittikçe şeklini tebdil ederek ilhak manasını içerecek
şekillere bürünmüştür. Mesela Yunanlar Fevkalâde Komiserlik teşkil etmişler,
Nafia, Rüsumat, İaşe, Muhacirin, Jandarma Kumandanlığı, Polis Müdüriyeti,
Hukuk Müşavirliği gibi teşkilat-ı mülkiye vücuda getirmişlerdir. Bu kadarıyla da
iktifa etmeyerek hakk-ı fezamıza da müdahale eylemişlerdir. Yunan divân-ı
harpleri, bu müdahalenin en zahir şekilleridir.”498

3.2.2. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Varışı ve İngilizlerin İlk Tepkileri
19 Mayıs 1919 gününe gelindiğinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal’in Samsun’a
varışını İstiklâl, “IX. Ordu Müfettişliği’ne tayin buyurulan Mustafa Kemal Paşa,
vazifesine ibtida’ eylediğini makam-ı aidiyesine telgrafla bildirmiştir”499 şeklinde
duyururken Hadisat, “9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a muvasalat
ettiği haber alınmıştır”500 ifadelerine yer vermekte idi.
Çok geçmeden İngilizler, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişinden tedirgin olmaya
başlamış, Karadeniz Orduları Başkumandanı Milne Harbiye Nezareti’ne şu yazıyı
göndermişlerdir:
“Harbiye Nazırı Celil Paşa Hazretlerine,
Devletli Efendim Hazretleri,
IX. Ordunun bir teşkilat icabı olarak lağvedildiği anlaşılmış ilken bu ordu kıtaatının
bir umumi müfettiş ve ayrıca bir Erkân-ı Harp Reisi ile büyük bir Erkân-ı Harbiye
heyetinin neden dolayı Sivas’a izam olunmakta olduğunun anlaşılmadığını zât-ı
âlinize iş’ar eylemekle mübahiyim. Bu zabitanın ne gibi vazifeler ifa edeceklerinin
ve tasavvur edilen tensikat mahiyetinin neden ibaret olduğunun lütfen izah
buyurulmasını istirham eylerim.”501

Harbiye Nezareti’nin, mütareke hükümlerini süratle tatbikini sağlamak amacıyla ilgili
müfettişliğin kurulduğunu bildiren cevabi yazısı ise şu şekilde olmuştur:
“Harbin devamı esnasındaki ordu kumanda teşkilatı memleketin her tarafında
lağvedilmiştir.502 Fakat geniş bir bölgeye dağılmış olan kıtaatın nezaret-i âcizî
namına olarak her türlü hallerini teftiş ve verilen emirlerin tatbik derecelerini
görmek için tıpkı Konya’daki Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği gibi olmak üzere III. ve
XV. Kolordular için de IX. Ordu Kıtaatı Müfettişliği ihdas olunmuştur. Bu
müfettişlik, fazla olarak o havalideki silah, süngü kollarıyla kamaların sürat-i
sevkine ve hiçbir asayişsizliğin meydana gelmemesine gayret edecektir. İşbu
vazifeleri ifa için uzunca seyahatler yapacak olan bu müfettişliğe tezkerenizde zikir
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“İzmir’in İşgali”, Anadolu’da Yenigün, 30 Kanun-ı Sâni 1336, No. 315, s. 4.
İstiklâl, “Mustafa Kemal Paşa”, 21 Mayıs 1335, No. 148, s. 1.
Hadisat, 21 Mayıs 1335, No. 141, s. 2.
HTVD, Vesika: 15.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve
Yeniden Yapılandırılması (1918-1920).
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buyurulduğu gibi ne Sivas ne de diğer ve daimi bir mevki gösterilmediğini arz ile
kesb-i şeref eylerim.”503

Ancak Erkân-ı Harbiye Umumiye Riyaseti’nin bu cevabı İngilizleri tatmin etmemiş,
İngiliz Karadeniz Ordusu Başkumandanı Milne, bir başka yazısında Mustafa Kemal
Paşa504 ve maiyetindeki erkânın derhal İstanbul’a avdetini talep etmiştir. Gerek devletin
hukuk-u hükümranisine ve gerekse mütareke ahkâmına aykırı olan bu talep karşısında
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, hükümetin mütarekename gereğince sorumlu
bulunduğu memleket asayiş ve inzibatını ve mütareke hükümlerinin tatbikini sağlamak
için Mustafa Kemal Paşa’nın gönderildiğini ve hazar teşkilatına geçildiğinden dolayı
ordu komutanı değil ordu müfettişi unvanını haiz bulunduğunu açıklasa da İngilizler bu
taleplerinde ısrar etmeye devam etmişlerdir. Bunun üzerine Harbiye Nezareti tarafından
IX.

Ordu

Kıtaatı

Müfettişliği’ne

çekilen

telgrafta,

“maiyet-i

âliyelerindeki

istimbotlardan biriyle buraya teşrifiniz rica olunur” denilerek Mustafa Kemal Paşa ve
heyetinin İstanbul’a geri dönmesi istenmiştir.505 Mustafa Kemal Paşa’nın geri dönmeye
yanaşmaması, İngilizlerin İstanbul Hükümeti’ni bu hususta baskı altına almasına
sebebiyet vermiştir.506 İstanbul Hükümeti de bu baskılardan kurtulmak için Mustafa
Kemal Paşa’yı İstanbul’a geri dönmesi hususunda ikna etmeye çalışmış, bunu sağlamak
amacıyla pek çok telgraf çekmiş fakat sonuç alamamıştır.507 Görüldüğü gibi artık
bürokrasi konusunda kavga, İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında bir kavga olarak
da kalmamakta bunun bir yanında da İtilâf Devletleri bulunmaktadır.508
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HTVD, Vesika: 16.
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan İstanbul’a resmen gönderdiği 8 adet rapor bulunmaktadır. Bu
raporların 21, 22 ve 24 Mayıs 1919 tarihli beş tanesi asayişsizlik hakkındaki ayrıntılı raporlardır. Bu
raporlar, kendi ihtilal fikirlerinin izlerini taşısa da İstanbul’da İzmir’in işgali heyecanı yüzünden
dikkat çekmemiştir. Çevik, a.g.e., s. 179.
HTVD, Vesika: 17, 18 a, b, c, 19.
Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın liderleri de bu tayinden dolayı hükümeti mesul tutmaya başlamış, Ferit
Paşa müşkül bir duruma düşmüş, işin içinden kendisine zarar gelmeden çıkmak çarelerini aramaya
başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa’yı tavsiye eden Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ile tayini imzalayan
Harbiye Nazırı Müşir Zeki Paşa’yı hükümetten uzaklaştırmak dahi istemiştir. Damat Ferit Paşa,
Mehmet Ali Bey’e olan hıncını hiç unutmamış ve kendisine müteakip sadaretleri sırasında vazife
vermemiştir. Cebesoy, a.g.e., s. 116-117.
Akandere-Polat, a.g.e., s. 21.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, s. 45.
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3.2.3. İzmir’in İşgali Üzerine Düzenlenen Mitingler
Damat Ferit Paşa Paris Konferansı’na katılabilmek için Clemenceau’ya 22 Mayıs
1919’da başvurmuş ve hükümet gecikmeli olarak İtilâf Devletlerinin Yüksek
Komiserlerine bir nota vererek Yunan birliklerinin ivedi şekilde İzmir’den çekilmelerini
talep etmiş, Yunanlar yerine büyük devlet askerlerinin hüsn-ü kabul göreceği
bildirilmiştir.509 Memleket gazetesi bu gelişmeyi “İzmir İçin Sulh Konferansı’na
Müracaat”510, başlıklı yazı ile sütunlarına taşırken Hadisat: “Sadrazam Paşa, Paris Sulh
Konferansı’na müracaatla konferansı feveran-ı milliden haberdar eylemiştir”511
demekte idi.
Yine bu süreçte basının dikkati, İzmir’deki durum ve Yunan işgal sahasına512
yönelmekle birlikte İzmir’in işgalinin tesirleri devam etmekte, ülkenin her köşesinden
sadarete protesto telgrafları gelmekte idi. Nitekim Sadrazam Damat Ferit Paşa, Antant
gazetesi muhabirine gelinen süreç hakkında şu değerlendirmede bulunmuştur:
“Vaziyet son derece vahimdir. Bunu artık saklamaya lüzum yok. İstanbul ve
vilâyat galeyandadır. Memleketin her noktasından günlerden beri telgraflar
yağıyor. Bu telgrafların ehemmiyeti ve ihtiva ettiği vahdet efkâr-ı gayr-i kabil
inkârdır. İzmir’in Yunan askeri tarafından işgali ve Müslüman ahaliye karşı reva
görülen şu muamele hiddet-i umumiyeyi son derecesine çıkarmıştır...”513

Öte yandan gerek İstanbul’da gerekse Denizli514, Kütahya515, Bursa516 gibi ülkenin
farklı şehirlerinde protesto mitingleri517 düzenlenmekte ve basın bu mitinglere geniş yer
ayırmakta idi. Zaman gazetesi bu hususta “İzmir’in işgali hakkındaki haberler, bütün
memleketimiz efkâr-ı umumiyesinde pek elim tesirler husule getirmiş ve Anadolu’nun
her tarafında icra olunan muazzam nümayişler neticesinde keyfiyet-i işgal aleyhindeki
protestonameler keşide edilmiştir”518 derken bir başka sayısında “İzmir’in İşgali
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513
“Sadrazam Paşa’nın Beyanatı”, Vakit, 22 Mayıs 1335, No. 563, s. 1.
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Münasebeti İle Bütün Memleket Dilhun”519 başlıklı yazıyı sütunlarına taşımış, Vakit
gazetesi ise “İzmir ve havalisinin Yunan askeri tarafından işgali karşısında bütün Türk
ve Müslüman halkı galeyan etti. Bundan dolayı halk ruhundan gelen isyankâr hissiyatı
mitinglerde,

konferanslarda,

telgraflarda

izhar

ettiği

gibi

mütefekkirlerimiz

mitinglerimizde aynı suretle bu haksızlığı protesto ediyorlar. Yunanistan’ın bu işgali
geçici bir işgal mahiyetinde olsaydı Türk ve Müslüman âleminde bu derece galeyana
sebep olmazdı. Fakat öyle değil...”520 şeklinde yorum yapmıştır. Basında yer alan bir
başka habere göre de Üsküdar Türk kadınları İzmir’in işgalini protesto ettikten sonra
sadarete ve Amerika, Fransa, İngiltere siyasilerine bir telgraf göndermişlerdir.521
Bu mitingleri “Hak İsterim!” başlıklı yazısı ile irdeleyen Refi Cevad, “Haydi bu
cereyan-ı milli karşısında Avrupa hakkımızı teslim etsin!”522 demiş, Mehmet Asım
“İzmir hakkında alınan haberler bütün Türklerin kalbini matemlere gark etmiştir.
Şehrin dükkânları, mağazaları, darülmesaileri kapanınca kalpleri istila eden matem
tesiratı simasına sirayet etmiş oldu. Hazin bir sükût-u umumi şehrin her tarafına kanat
germişti. Bu milli matem tezahüratı yalnız şehir ve şehirlilere münhasır değildi.
Türklerin, Müslümanların gözlerinden akan yaşlara İstanbul afaklarını setr eden
bulutlara yağmurlarıyla iştirak etti”523 cümleleri ile mitingleri köşesine taşırken
Hadisat sütunlarında şu cümleler yer almıştır: “İstanbul hakikaten mâtemengiz bir
manzara arz ediyordu. Kaç günden beri yağan yağmura bir de sokaklardaki
hareketsizlik inzimam etmişti. İstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy vs.
yerlerde açık bir Müslüman dükkânına tesadüf edilmemekte idi. Herkesin çehresinde
İzmir’in ziya-i hazini okunuyordu. Buna rağmen ahalimiz zerre kadar taşkınlık
göstermemiştir. Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar ve mülhakat esnafı İstanbul’da içtima
etmişlerdir.”524
Aynı gazete Dar’ül Fünun’da yapılan toplantıya da sütunlarında yer vermiş, tüm gün
İzmir üzerine yapışan içtimada Besim Ömer, Adil Bey ve Akil Muhtar Bey’in konuya
yönelik yorumlarını da okuyucularına aktarmış525, Zaman gazetesi bu gelişmeyi “Darül
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Fünun Talebelerinin Tezahüratı”526, “İzmir Kalbimizdedir” diyen Hadisat ise “İstanbul
Dün İzmir İçin Çırpındı”527 başlıklı yazılarında konu edinmişlerdir.
Fatih’te yapılan mitingde halk evvela Fatih Belediye dairesi önünde toplanmış, sonra
Bekirağa Bölüğü üzerine yürüyerek siyasi mahkûmları oradan kurtarmaya karar
vermiştir. Bu haberi alan İngiliz istihbaratçıları, keyfiyetten İngiliz Akdeniz Filosu
Kumandanı Amiral Calthorpe’u ve İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Harington’u
haberdar etmiş ve caddelere her türlü toplantıların idam ile cezalandırılacağını bildiren
yaftalar asılmıştır.528 Vakit gazetesi mitingi: “İzmir hadisenin hazin akisleri dün bütün
gün İstanbul sokaklarında ve bütün İstanbul’un kalbinde dolaştı, inledi, birleşti. Şehrin
her tarafı bir gün evvelki matemi muhafaza ediyordu. Kalabalık halk, Fatih belediye
dairesi önünde toplanıyordu”529 sözleriyle, Zaman gazetesi “Muazzam Bir Miting”530;
Memleket “Fatih’te İstanbul Ahalisinin Muazzam Mitingi”531, başlıkları ile sütunlarına
taşırken Serbesti’de yer alan bilgiler şu şekilde olmuştur:
“Dün, saat ikide Fatih Belediye dairesi önünde tertip olunan mitinge binlerce kişi
iştirak etmiştir. Evvela Selahattin Bey hukuk-u milletten ve Wilson
Prensipleri’nden bahsetmiştir. Ve onu müteakip Halide Edip Hanımefendi
vatanperverane bir hitabede bulundu. Bade sırasıyla Hüseyin Ragıp ve Tahsin
Beyler bil-ifadatından sonra inas darülfünun talebelerinden biri hazin bir nutuk
kıraat etti. Bir hoca efendinin okuduğu dua ile mitinge nihayet verildi. Miting
heyeti aşağıdaki mukarreratı ittihaz eylemiştir:
1- Huzur-ı Şahane’ye bir heyet izamıyla hükümetin ehil bir heyete ihalesinin
istirhamı,
2- Umum memalik-i işgaliye ahalisine beyannameler irsali,
3- Düvel-i İtilâfiye mümessillerine birer muhtıra tevdii.”532

Üsküdar’da yapılan miting ise basında “Dün Üsküdar’da Akdedilen Miting”533 ve
“İzmir Felaketi Karşısında Milli Matem Devam Ediyor”534 başlıkları ile yer alırken
Kadıköy’de düzenlenen bir diğer mitingi Memleket gazetesi şu cümleler ile tasvir
etmiştir:
“Millet sağnaklar altında toplanıyor ve inliyor. Bu mateme âlem şahit olsun. Milli
matem karşısında bütün Türk ve Müslüman kalbinden boşalan gözyaşlarına bir
haftadan beri tabiat da iştirak ediyordu. Dün yine Kadıköy Belediye dairesinin
etrafında toplanan 15-20 binden fazla kadın-erkek vatanın felaketiyle hıçkırırken
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sema da onlarla beraber ağlıyordu. Dünyanın her yerinde pek çok defa mitingler
yapılmış, pek çok haklar bazen binlere varan insanların toplanmalarıyla müdafaa
edilmiş, fakat dünkü gibi herkesin tramvaylara hücum ettiği, köprüden koşa koşa
geçtiği bir günde çılgın bir yağmur şemsiyeleri delecek gibi kamçılarken o binlerce
genç, ihtiyar Türk kadını, Türk evladı denizin kenarında pek çoğu şemsiyesiz
gözlerinden akan yaşlar çarşafından, fesinden süzülen sularla karışarak heyecanla
sarsılan göğüslerine döküle döküle ‘Allah!’ diye bağırdılar...”535

Vakit’in “Kadıköylülerin Dünkü Mitingi”536 başlığı ile sütunlarına taşıdığı bu miting
üzerine Mehmet Asım: “Türk’ün kalbi heyecandadır. Cihanın mukadderatını tayin için
Versay’da toplanmış olan büyük devletlerin mümessilleri istikbâl-i tarihinin ana
hatlarını çizerken bu kalbin heyecanlarını tahlil etmelidir. Türk’ün kalbi neyi istiyorsa
onun arzularını ihmal etmemelidir”537 şeklinde yorum yapmakta idi.
Bu süreçte Müttefikler tarafından alınan tedbirler, Sultanahmet Meydanı’nda daha
muazzam bir mitingin toplanmasını engellemek hususunda başarı sağlayamamış, 23
Mayıs günü 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet mitingi538 düzenlenmişti. Alemdâr, bu
mitingi: “Kardeşler! Bugün bütün İstanbul muazzam bir mitinge hazırlandı. Bilcümle
müessesat-ı içtimaiye ve milliye bu mitinge iştirak edecek. Dükkânlar kapanıyor. Esnaf
da Sultanahmet Camii mahalline koşuyor. Bütün âlem-i İslâm’ın sesi bugün bizim
göğüslerimizden fışkırmalı. Vatan tehlikede! Onu kurtaracak yegâne salah-ı milli
vahdettir... Hakkımızı haykıralım!”539 satırlarıyla okuyucularına duyurmuştur.
Vakit gazetesinin mitinge yönelik yorumu: “Dün İstanbul’un iki yüz bin matemli kalbi
Sultanahmet camiinin huzuruna gelmiş, hak ve istiklâlin en kutsi davasını asırların
hüküm sürdüğü bu tarihi sahada Allah’ına, dindaşlarına, millettaşlarına ve bütün
milletlere karşı ortaya koyarak bu hak ve dava için yemin etmiştir”540 şeklinde olurken
Memleket: “Dün İstanbul tarih-i beşeriyeti sinesinde saklayan asırların görmediği bir
mitinge sahne oldu. Sükût eden bir hak karşısında yüzbinlerce kişi Sultanahmet
meydanında toplandı. Buna, tarih-i beşerin görmediği diyoruz: gözyaşları maziye
karışan, gerek bugün yaşayan milletler muhtelif felaketler görmüşler, muhtelif
535

“Dünkü Miting”, Memleket, 23 Mayıs 1335, No. 103, s. 1.
“Kadıköylülerin Dünkü Mitingi”, Vakit, 23 Mayıs 1335, No. 564, s. 1.
537
Mehmet Asım, “Türk’ün Kalbi”, Vakit, 23 Mayıs 1335, No. 564, s. 1.
538
İstiklâl, “Sultanahmet Mitingi”, 31 Mayıs 1335, No. 158, s. 1; “İzmir Türkleri”, Zaman, 24 Mayıs
1335, No. 246, s. 1; “Sultanahmet’te Bugün Muazzam Miting Var”, Zaman, 23 Mayıs 1335, No. 375,
s. 1; “Felaket Karşısında Vahdet: Hak İsteriz, Yaşamak İsteriz!”, Zaman, 24 Mayıs 1335, No. 376, s.
1; “Dün Bütün İstanbul İlahi Hakkını Muhafaza Etmek İçin Yemin Etti”, Vakit, 24 Mayıs 1335, No.
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vesilelerle siyah günler yaşamışlardır. Bir zalimin kahrından kurtulmak için
toplanmışlar, bir düşman istilasına karşı birikmişlerdir”541 demekte Hadisat ise şu
değerlendirmelerde bulunmakta idi:
“İstanbul’un bütün Müslüman ve Türk halkı hakkını istemek, adaletsizliğe
bağırmak için dün Sultanahmet’te toplandı. Tarih, İstanbul’un ilk taşının konduğu
andan beri eminiz ki dünkü günü asla yaşamadı. İstanbul afakı hiçbir gün
Müslüman kalbinin bu kadar kuvvetli bir feryadıyla sarsılmadı. İstanbul Müslüman
olduğu günden beri At Meydanı elbette yüzlerce defa bu kadar halk toplamıştı.
Fakat dün perişan ve her türlü hakk-ı hayattan mahrum edildiği bir zamanda nasıl
mağlup edilmez bir kalbi olduğunu göstermek kabiliyetinde bulunduğunu
göstermek için toplandı.”542

Mitingin ardından yüz bine varan bir halk topluluğu ateşli hatiplerin sözlerinden
aldıkları heyecanla Divan Yolu tarikiyle Beyazıt Meydanı’na doğru yürüyüşe geçmiş,
bu durum işgal kuvvetlerine, siyasi mahkûmların artık Bekirağa Bölüğü’nde muhafaza
edilemeyeceğini göstermişti.543 Sultan Vahdettin ve hükümeti ise kimi ulusçu devlet
adamlarını Bakanlar Kurulu’na atayarak İttihatçı öğelerin yargılanmasına ara vermiş ve
bu suretle tepkilere katıldığını göstermek istemişti. Aslında bu bir taktikti, çünkü 24
Mayıs’ta tutuklamalar yeniden başlayacaktı.544 Öte yandan mitingin ardından izhar
olunan hisleri ve temennileri kendisine arz eylemek üzere Harbiye Nazırı Şevket Turgut
Paşa delâletiyle gelen üç kişilik heyete hitaben “Ağzımızı açalım, bağıralım, sesimizi
yükseltelim, hakkımızı isteyelim fakat elimizi kaldırmayalım”545 yönündeki sözleri sarf
etmiş, İstanbul basını ise mitingle ilgili olarak “Dün İstanbul tarih günlerinden en
muazzamını yaşadı”546 şeklinde değerlendirmede bulunmuştur. Ancak Anadolu’da
heyecan gittikçe çoğalıyor, Orhaneli, Kırkkilise gibi yerlerden İtilâf Devletleri
mümessillerine protesto telgrafları çekiliyordu. Erkân-ı Bahr-i Siyah adına Amiral
Calthorpe’a çekilen bu yöndeki bir telgrafın içeriği şu şekilde idi:
“Sekiz yüz senelik Türk ve Osmanlı memleketi olan İzmir şehrinin Yunan askeri
tarafından işgal edileceğini kemal-i teessürle haber aldık. Hak ve adaletin hamisi
olan İngiliz devlet-i muazzamasının böyle bir haksızlığa katiyen rızası
olamayacağını bilen bilumum erkân-ı asalisi bu haksızlığın tamirine delalet
buyurulmasını ve hissiyatının Sulh Konferansı’na iblağını zât-ı fahimanelerinden
müttehiden istirham eyler.”547
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Anadolu’daki heyecanın giderek arttığı ve azm-i millinin İzmir’i kurtaracağı yönündeki
yorumların yanı sıra daha önceki yazılarında İngilizleri istediğini ifade eden Refi Cevad
yine bu düşünceden hareketle “bizim, bir an evvel adil ve insani bir kuvvete ihtiyacımız
var. İngiltere, bizim hayatımızla alâkadardır. Binaenaleyh, kendisine uzattığımız dost
elini tutmak zorundadır ve tutacaktır...”548 şeklindeki yorumlarına devam edecektir.
İzmir’in işgaline yönelik protestoların yapıldığı ve mitinglerin düzenlendiği bu süreçte
Merzifon, Vezirköprü, Amasya, Lâdik, Havza gibi bazı şikâyetlerin yapıldığı
mevkilerde bizzat tetkikat yapmak ve tedbirler almak isteyen Mustafa Kemal, 27
Mayıs’ta karargâhını Havza’ya549 taşımış550, kendisini ziyarete gelen Havza ileri
gelenlerine “hiçbir zaman umutsuz olmayacağız, çalışacağız. Uçurumun kenarındayız.
Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir” demiş,
ayrıca İngiliz Muhipler Cemiyeti Sait Molla’nın belediyelere İngiliz himayesinin talep
edilmesine yönelik çekmiş olduğu telgraflar üzerine illere ve mutasarrıflıklara bir
genelge göndererek milli bağımsızlık ve siyasetimizin kurtarılmasının milletin bir bütün
olarak savunulması ile gerçekleşeceğini bildirmiştir. İzmir’den sonra Manisa ve
Aydın’ın da Yunanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal vali,
mutasarrıflık ve kolordulara göndermiş olduğu genelgede yurt bütünlüğünün korunması
için ulusal tepkilerin daha canlı olarak gösterilmesini istemiş, bunun için de üç gün süre
ile diğer işlerin ertelenerek büyük ve coşkun toplantıların yapılmasını, büyük devletlerin
temsilcileri ile hükümete telgraflar çekilmesini istemiştir.551
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3.2.4. Şûra-yı Saltanat
Yunanların İzmir’i işgal etmeleri ve Anadolu içlerine doğru tecavüz hareketlerine
girişmeleri üzerine birçok cemiyet ve fırka temsilcileri ile Matbuat Cemiyeti’nin de
hazır bulunacağını bir Şûra-yı Hümayun’un toplanacağını552 haberinin basında yer
aldığı bu süreçte Nafia Nazırı Ferit Bey, İzmir’in işgali hakkında gelen haberleri tahkik
için kendisine müracaat eden İstiklâl gazetesi muhabirine şu beyanatta bulunmuştur:
“İzmir hakkında size tam ve sarih bir malumat şimdilik veremem. Bu mesele
hakkındaki raporlar, bugün Meclis-i Vükela’da müzakere edilecektir. İzmir’de
Yunanların işgal sahalarının ilerlemesinin İtalya’nın tensibiyle vuku bulduğu haber
veriliyor. Bu durumda İtalya ile Yunanistan’ın anlaştığı ortaya çıkıyor. İtalya ile
Yunanistan’ın anlaşması demek, İtalya ile Fransa’nın anlaşması demektir. Şu halde
her iki hükümetin İzmir’deki nüfuz alanlarına aykırı değildir. Fakat gerek İzmir ve
gerekse sair memleketlerimiz hakkında Sulh Konferansı karar vermiş değildir.
Mamafih verilecek kararın herhalde lehimizde olmayacağı açıktır. Lakin milletin
ibraz ettiği mevcudiyet ve metanet dolayısıyla memleketimiz hakkında son sözün
Sulh Konferansı’nın değil Türk Milleti’nin olduğunu söylemek lazımdır.”553

Muhabirin, Şûra-yı Saltanat programı hakkında bilgi istemesi üzerine Ferit Bey; “Bu
program meselesi bugün Meclis-i Vükela’da tetkik edilecektir. Şimdilik net bir şey
yoktur. Binaenalyh size şimdi ne söylesem doğru olmaz”554 demiştir. Bu beyanattan bir
gün sonra, 26 Mayıs 1919’da Padişah Vahdettin, ahval hakkında fikir teatisinde
bulunmak ve bir karar alınmak üzere Şûra-yı Saltanat’ı555 toplamıştır.556 Bu Şûra-yı
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Saltanat, o zaman halk üzerinde fevkalâde mühim bir tesir bırakmış, İtilâf Devletleri’nin
siyasi mümessilleri de bu toplantıya büyük bir kıymet atfetmişti.557 Kararları merak
edilen Şûra’da Padişahın kısa açılış konuşmasının558 ardından Damat Ferit Paşa, son
olayları özetleyen bir açılış konuşması yapmış559 ve hiçbir umut vermemeye dikkat
etmelerine rağmen Yüksek Komiserlerle ilişkilerin günden güne düzeldiğini ve Avrupa
basınının bir bölümünün Osmanlı Devleti lehine döndüğünü ifade etmiştir. Son olarak
da konferansa gönderdiği bir telsiz mesajını okuyan Damat Ferit Paşa, Fransa ve
İngiltere gibi iki eski dosta karşı savaşın çılgınlık olduğunu belirttikten sonra bu iki
devletin şimdi Osmanlı Devleti’ne yardım ellerini uzatarak kalkınmasına yardımcı
olmalarını ifade etmiştir.560 Yalnızca çözüm yolu üzerine konuşmaların yapılması
kararlaştırılan bu toplantıda konuşmacılardan bazıları İngiliz himayesini, bazıları
Amerikan mandasını savunurken Hukuk Fakültesi temsilcisi Profesör Selahattin Bey
açıkça manda görüşüne karşı çıkarak tam bağımsızlığı savunmuştur.561 Trabzon
Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin genç ve ateşli delegesi Avukat Ömer Fevzi
Bey ise saltanat idaresine başkaldırmayı ve hükümete karşı ayaklanmayı cesaretle dile
getiren bir konuşma yapmıştır: “Bu yüksek Meclis’in toplanma maksadı ne olursa olsun
bugün, milletin kaderi hakkında rey vermek, mütalaa etmek hakkına sahip değildir.
Uçurumun kenarına gelmiş olan millet, kendi kaderi hakkındaki kararın ancak kendi
kalbinden, kendi ruhundan doğan bir heyet tarafından verilmesini ister” diyerek söze
başlayan Ömer Fevzi Bey; hükümetin başka bir yöne, milletin başka bir yöne gitmesinin
adet haline geldiğini, artık bu gelenekten vazgeçilmesi gerektiğini, millet yolunda
olmayan bir hükümetin milletin kaderi hakkında karar alamayacağını, bunun için
milletin düşünce ve duygularına müracaat etmek gerektiğini, artık hükümetle milletin
ayrı ayrı yollardan gidemeyeceğini, bu birleşmeyi de ancak bir şûra-yı millinin
sağlayabileceğini ifade etmiştir. Millete, millet iradesine dayanmayan hükümetlerin
yalnızca savunma durumunda kalacaklarını, milli siyasetlerin hâkim olduğu bir çağda
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hükümetlerin değil milletlerin birbirine hitap etmesi gerektiğini belirten Ömer Fevzi
Bey, bunun için de milli bir meclise ihtiyaç olduğunu sözlerine eklemiştir.562 Şûra, Lütfi
Simavi’ye göre bir komedya, Cavit Bey’e göre bir maskaralık, Kont Sforza’nın Galip
Kemali Bey’e söylediğine göre bir fiyasko idi.563 Nitekim Şûra, herhangi bir karara
varamadan dağılmış ve mevcut durumda bir değişiklik olmamıştır.564
Süleyman Nafiz, Şûra’nın her Müslümanın kalbinin taht-ı saltanat ve hilafet önünde
samimiyetle çarpmakta olduğunu açıkça göstermiş olduğunu565 ifade ederken Rauf
Ahmet “Şûradan hiçbir kat’i netice çıkmadığı hâsıl olmuştur”566 demekte, Refi Cevad
ise “Şûra-yı Saltanat ve Vaziyet-i Hazıra” başlıklı yazısında şûraya yönelik şu
değerlendirmelerde bulunmakta idi:
“Evvela Şûra-yı Saltanat’ı tahlil edelim. Şûra-yı Saltanat’ın padişahımızın
riyasetinde bir meclis-i meşveret olması lazım gelirdi. Filhakika son zamanda adeti
yirmiye baliğ olan kabine azası ve memleketin rical ve müttehizatı birleşerek
Devlet-i Osmaniye’nin maruz bulunduğu hal ve mevki’ hakkında yapılması lazım
gelen acil ve kat’i tedbir ne ise onu düşünecekti. Dün, Şûra-yı Saltanat bunu şeklen
bir dereceye kadar yapabildi. Padişah-ı zişan efendimiz hazretlerinin celse-i küşad
buyurdukları esnada ağır ağır vakurane bir surette ifa buyurdukları kelimat-ı
mülükâne bizi pek müteessir etti. Millet bilvasıta padişahı ile temasta bulunarak
muhafaza edilmesi icap eden maksad-ı mukaddes hakkında müdavele-i efkârda
bulunuyordu. Padişah ve millet diyoruz. (Sansür) Dün beyan-ı mütalaa eden
zevatın efkârını kulağımızla dinledik ve dermeyan edilen efkârı bir dereceye kadar
muhakeme eyledik: Serd edilen mütalaat şu noktalarda tespit edilebilecek:
1- (Sansür)
2- Bir Şûra-yı Milli teşkil eylemek
3- Kuvvetli bir hükümetin mandasını yani vekâletini kabul eylemek
4- Milli bir kabine teşkil eylemek
Bu nokta-i nazarları ayrı ayrı muhakeme edelim. Hükümetin faaliyetinden haberdar
olmamak meselesinde tamamıyla Ahmet Rıza Beyefendi’nin fikrindeyiz.
Hakikaten Ahmet Rıza Beyefendiyi dün fevkalâde takdir eyledik. Bu adam
sadrazam paşa hazretlerinin ufak bir itirazına pek doğru, pek ruhlu, pek mükemmel
bir cevap verdi. Ahmet Rıza Bey, ihmal edilmemesi lazım gelen bir şahsiyettir.
Şimdiye kadar yazdıklarımda bu zâta hücum etmediğimden dolayı memnunum.
Hükümet için yapılacak şey, gazetelerde okuduğumuz ve hususi surette ekseriyet
meclisin bildiği vakayı tekrar eylemek değil bir kere daha bilinmeyen vakayiden
açık bir lisan ile bahsederek ittihaz edilen tedabirin neden ibaret olduğunu izah
eylemektir. Bunu yapmadı. Yapmadığından dolayı dünkü Şûa-yı Saltanat’ta
hezimete uğradı ve mütâlaâta lazım gelen bir cereyan verilmek mümkün iken
olamadı.
Şûra-ı milli teşkiline gelince bu da bir mütâlaâdır. Ve bu mütâlaâ gariptir bütün
halet- i ruhiye ve zihniyede bulunan zevat tarafından serd ediliyor. Şûra-yı Milli ne
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demektir? Bu hususta beyan-ı mütâlaâ eden zevatın fikirlerine göre dünkü Şûra-yı
Saltanat bir el çabukluğu ile Şûra-yı Milli oluverecekmiş. Aza meyanında bulunan
memurin çekilecek, vilayetten aza gelecek ve iş bitecek. Sonra? Bu Şûra-yı Milli
teklifini söz söylemiş olmak için dermeyan edilen bir mütâlaâ olmak üzere kabul
edeceğiz. Çünkü bu teklifin husulü zamana muhtaçtır.
Manda meselesi ise dün serd edilen mütâlaâtta en büyük bir ehemmiyetle nazar-ı
dikkate alınmaya şâyan bir meseledir. Esasen gerek matbuat namına ifade-i kelam
eden Reis Sadık Beyefendi bu fikre istinat ederek beyan eylediler. Bilhassa fırka
Reis-i Muhteremi Sadık Beyefendi’nin uzun beyannamesinden dahi anlaşılıyor ki
bugün için yapılacak en mühim tedbir olsa olsa budur. Esasen evvelden beri bu
husustaki yazılarımızda da bu fikri ileri sürmüştük. Ortada bir himaye gelmesi
baholmaz…
Milli bir kabine teşkilini ise biz de tahlil edilmemiş bir fikir, anlaşılamamış bir
kelime olmak üzere tanıyoruz. Geçen gün de bil-münasebe söylediğimiz vecihle
milli bir kabine her fırkadan, her şahsiyetten mürekkep bir kabine teşkil etmekle
olmaz. Bunun birçok kuyud-u şeraiti vardır. Milli kabine için her şeyden evvel
şahsiyetler tayin eylemeli. Ondan sonra bu şahsiyetler bir program tanzim ederler.
Ve icra-yı faaliyet edecek olan zevat o programın daire-i hususu dâhilinde
çalışırlar. Yoksa milli kabine yapalım demek ile milli kabine olmaz…”567

Basının yoğun bir ilgi gösterdiği Şûra’ya yönelik haber ve değerlendirmeler bu yönde
olurken Hükümet, Bekirağa Bölüğü’nde çoğu İttihatçı tutukluların 24 saat içinde
kendilerine teslim edilmesine yönelik İşgal Kuvvetleri Komutanlığı’nın 27 Mayıs tarihli
isteğini reddedememiş ve İtilâf Komutanlığı’na teslim ettiği 67 tutuklunun 55’i 28
Mayıs’ta “Victoria” vapuru ile Malta’ya, 12’si de Mondros’a gönderilmiştir.568 Bu
haber İstanbul basınında “Bekirağa Bölüğü’nde mevkuf tutulan İttihat kabineleri erkânı
ile diğer rüesadan 67 tanesi dün sabah İtilâf kuvvetleri tarafından bir vapura erkab ve
bir semt-i meçhule izam edilmişlerdir”569şeklinde yer almış, gelişmeyi günün en mühim
meselesi olarak niteleyen ve “Yeni Bir Hadise Karşısında” başlığını verdiği yazısını bu
hadisenin muhakemesine ayırdığını söyleyen Refi Cevad ise Bekirağa Bölüğü’ndeki
tutukluların büyük bir kısmının İstanbul’dan uzaklaştırıldığını, bu kişilerin tevkifleri
yaptıktan sonra süratle muhakemelerinin de yapılması lazım geldiğini ancak
yapılmadığını söyleyecektir. 570
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Ref’i Cevad, “Şûra-yı Saltanat ve Vaziyet-i Hazıra”, Alemdâr, 28 Mayıs 1335, No. 156, s. 1.
Çevik, a.g.e., s. 10-11; Akşin, a.g.e., I, s. 313.
569
“İttihatçıların Sevki”, Alemdâr, 29 Mayıs 1335, No. 157, s. 1.
570
Refi’i Cevad, “Yeni Bir Hadise Karşısında”, Alemdâr, 29 Mayıs 1335, No. 157, s. 1.
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3.2.5. Paris Konferansı Sürecinde Hükümetin Aldığı Tedbirler: Mustafa Kemal
Paşa’yı İstanbul’a Döndürme
Mustafa Kemal, 3., 15. ve 20. Kolordu Komutanlıklarına Havza’dan gönderdiği 29
Mayıs tarihli kapalı telde İtilâf Devletleri’nin Samsun ve Trabzon gibi Karadeniz
kıyılarını işgal edebileceklerini, idarecilerle el ele vererek bağımsızlığın savunulması
emrinde gerekli teşkilata girişmenin zorunlu olduğunu bildirdi. Buna göre doğuda
yabancı işgali olursa işgale jandarma ve askeri birliklerce karşı konulacak, köylüler
ellerindeki silahlarla köylerini savunacaktı. Bu sebeple gerekli hazırlıklar yapılmalı,
birlik mevcutları fazlalaştırılmalı, mevcut silahlar birleştirilmeli idi.571 Mustafa
Kemal’in kolordulara bu telgrafı göndermesinden bir gün sonra572 İzmir’in işgalini
protesto etmek üzere İstanbul’da yüz bin kişiden fazla katılımla yeni bir miting daha
düzenlenmiştir. Halk ellerinde “Yaşamak İsteriz”, “Hak ve Adalet İsteriz”, “Osmanlı
Toprağı Yunanistan Olamaz”, “Hak İsteriz”, “İki Milyon Türk, İki Yüz Bin Rum’a Feda
Edilmez” yazılı pankartlar olduğu halde Sultanahmet Meydanı’na gelmiştir. Mitingde
konuşma yapan Dar’ül Fünûn müderrislerinden Hakkı Bey mahvedilmek istenin
Türk’ün asil ve necip ruhundan bahsetmiş, haksızlığa tüm Müslümanların feryat
edeceğini söylemiştir.573 Vakit gazetesi mitingi: “Toprağımızın üstünde yaralarımızı
sarmak istediğimiz son kısmı için dün Ayasofya ile Sultanahmet arasında hak ve istiklâl
dava eden büyük bir içtima daha yapılmıştır”574 diyerek okuyucularına duyurmuş;
İstiklâl, “Dünkü Muazzam Tezahürat-ı Milliye”575; Memleket, “Muhteşem Mabetlerimiz
Arasında Milli Tezahürler”576 başlıkları altında değerlendirmiş; Zaman ise “Galeyan-ı
Milli Devam Ediyor” adlı yazısında “binlerce Türk ve Müslüman Fatih, Beyazıt ve
Sultanahmet camilerinde toplanarak dualar etmiş ve akd edilen büyük içtimada
istiklâlimiz kurtarmak için her çareye başvurmaya karar verilmiştir”577 demiştir.
Aynı gün Damat Ferit Paşa, Paris’e davet edilmiş578, bir Osmanlı heyetinin Paris’e
çağırılmış olduğu haberi İstanbul’da iyimserlik yaratmıştı. 3 Haziran günü Calthorpe’u
571

Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 286.
“Dünkü Miting”, Alemdâr, 31 Mayıs 1335, No. 159, s. 1.
573
“Dünkü İkinci Sultanahmet İçtimaı”, Hadisat, 31 Mayıs 1335, No. 151, s. 1.
574
Vakit, 31 Mayıs 1335, No. 572, s. 1.
575
“Dünkü Muazzam Tezahürat-ı Milliye”, İstiklâl, 31 Mayıs 1335, No. 158, s. 1.
576
“Muhteşem Mabetlerimiz Arasında Milli Tezahürler”, Memleket, 31 Mayıs 1335, No. 111, s.
577
“Galeyan-ı Milli Devam Ediyor”, Zaman, 31 Mayıs 1335, No. 383, s. 1.
578
Jaeschke, a.g.e., s. 39; Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 223; Hadisat, “Heyet-i Murahhasamız En
Nihayet Pazartesi Gününe Kadar Mefarekât Edecektir”, 3 Haziran 1335, No. 154, s. 1; “Sadrazam
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görmeye giden Damat Ferit, Paris’e çağırılmış olmaktan memnun kaldığını ve İngiliz
Yüksek Komiserliği’nin579 bu konudaki yardımlarından ötürü minnettar olduğunu
bildirmiş, kendisine Tevfik Paşa ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İzzet Fuat Paşa’nın,
Bakanlık Siyasi İşler Müdürü Ahmet Reşit Bey ve Ali Kemal’in580 eşlik edeceğini
söylemiştir.581
Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa başkanlığındaki heyetin582 Paris Barış
görüşmelerine katılacak olmaları çağırılan gidişi münasebeti ile 3 Haziran 1919’da
görev alanındaki yetkililere ve Konya’da bulunan Yıldırım Kıtaları Müfettişi Cemal
Paşa’ya hitaben çok önemli bir genelge yayınlamıştır. İlgili genelgede görüşmelerde
devlet ve milletin tam bağımsızlığının üzerinde durulmasının şart olduğu vurgulanarak
Sadrazam’ın duyulan bir beyanatında Ermeni muhtariyetini kabul etmiş olduğu, sınırını
bildirmediği bu durumdan doğu illeri halkının üzüntü duyduğu ve durumu
açıklamasının

istendiği

belirtiliyordu.

Ayrıca

milletin

tam

bağımsızlığının

dokunulmazlığı konusunda Sadrazam’a ve doğrudan doğruya Padişah’a telgraf
çekilmesi, İtilâf Devletleri’ne kararlılığın anlatılması istenmekte idi. Bu gelişmenin

579

580

581
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Paşa Sulh Konferansı’na Davet Edildi”, Alemdâr, 2 Haziran 1335, No. 160, s. 1; “Dörtler Meclisi”,
Alemdâr, 2 Haziran 1335, No. 160, s. 1; “Hükümetimizin Sulh Konferansı’na Daveti”, Vakit, 2
Haziran 1335, No. 574, s. 1.
Amiral Calthorpe, Paris’e gönderilecek Türk heyeti ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğu 6 Haziran
1919 tarihli raporunda, Paris’teki atmosferden tamamen habersiz olduğunu, Türklerin onların duygu
ve düşünceleri dikkate alınmaksızın hazırlanan şartların zorla kabul ettirilmesi gereken yenilmiş bir
düşman mı yoksa iyi niyet beslenilen bir unsur olarak mı görüldüğünü bilmediğini, ancak ne olursa
olsun mevcut heyetten daha fazla İngiltere’nin lehine olabilecek bir heyet seçmenin zor olduğunu
ifade etmektedir. Calthorpe, raporunda ayrıca Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey’in heyete dahil edilmeye
çalışıldığını ancak onun İngiltere açısından güvenilir kişi olmadığından heyetten çıkarılmasını
sağladığını da belirtmektedir. Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s.46.
Bu isimlere, özellikle de Rıza Tevfik, Ali Kemal ve Hâriciye Müsteşarı İzzet Fuat Paşa’ya karşı büyük
tepki gösterilmiştir. Devletin alınyazısını belirleyecek olan konferansa daha yeterli kimselerin gitmesi
istenmekte idi. Abdülmecid Efendi, bu üç kişinin gitmemesi için Padişah’a ricada bulunmuştu. Tevfik
Paşa da bu kişilere itirazla onar giderse kendisinin gitmeyeceğini söyleyince Damat Ferit Paşa, son iki
isimden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Akşin, a.g.e., I, s. 369-370.
Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal…, s. 36; “Heyet-i Murahhasamız En Nihayet Pazartesi
Gününe Kadar Mefarekât Edecektir”, Hadisat, 3 Haziran 1335, No. 154, s. 1; “Heyet-i Murahhasa
Henüz Suret-i Kat’iyede Tayin Edilmemiştir”, Hadisat, 4 Haziran 1335, No. 155, s. 1; Baş
Murahhaslarımızla Ali Kemal, Rıza Tevfik ve Tevfik Beylerin Tayinine İrâde-i Seniyye Sadır
Olmuştur”, Hadisat, 5 Haziran 1335, No. 156, s. 1.
Basında sulh konferansına gidecek olan heyet azaları ile ilgili haberlere yer verilmiştir. Alemdâr’ın
haberine göre Türkiye namına konferansa gidecek murahhaslar ve müşavirleri şu şekilde idi:
Sadrazam Ferit Paşa Hazretleri (Heyet-i Murahhasa Reisi), Sadr-ı Esbak Tevfik Paşa Hazretleri
(Âzadan), Tevfik Beyefendi (Âzadan), Harbiye müsteşarı İzzet Fuat Paşa (Âzadan), Osman Nizami
Paşa (Âzadan). “Sulh Murahhaslarımız ve Müşavirleri”, Alemdâr, 3 Haziran 1335, No. 161, s. 1;
“Murahhaslarımız”, Alemdâr, 3 Haziran 1335, No. 61, s 1; “Murahhaslarımız”, Alemdâr, 4 Haziran
1335, No. 62, s. 1; Alemdâr, 6 Haziran 1335, No. 164, s. 1; Alemdâr, 7 Haziran 1335, No. 165, s. 1;
“Avrupa’ya Gidecek Heyet Etrafında”, Alemdâr, 8 Haziran 1335, No. 166, s. 1; Alemdâr, 10
Haziran 1335, No. 168, s. 1; Alemdâr, 11 Haziran 1335, No. 169, s. 1.
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ardından meselenin mahiyeti hakkında Sadrazam Ferit Paşa’nın ve özellikle
İngiltere’nin kuşkusu kalmamış ve aldandıklarını anlamışlardı.583 Nitekim 6 Haziran
1919’da Müttefiklerin Karadeniz Ordusu Başkumandanı General Milne, hükümete
Mustafa Kemal ve yanındakileri derhal İstanbul’a çağırılması talebinde bulunduğu şu
yazıyı göndermiştir:
“Devletlû Efendim Hazretleri, Kemal Paşa ile maiyet-i erkânının vilayetleri
dolaşmalarının arzu olmadığını zât-ı sâmîlerine arz ile mübahat kesb eylerim.
Bugünkü hal itibariyle temayüz etmiş bir paşanın maiyet-i erkânıyla beraber
memleket içinde dolaşması, umumi efkârı taciz edeceği gibi askerlik bakımından
dahi bu mesaisine bence bir lüzum görülmemektedir. Bu sebeplerle Kemal Paşa ile
maiyet-i erkânının derhal İstanbul’a avdetleri için emir buyurulmasını talep
ederim.”584

General Milne’den bir gün sonra Yüksek Komiser Calthorpe da aynı istekte
bulunmuş585 ve Harbiye Nazırı, Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesi yönünde emir
vermiştir.586 Damat Ferit Paşa başkanlığındaki heyetin Paris Sulh Konferansı’na
katılmak üzere yola çıktığı587 gün Mustafa Kemal İstanbul’a geri çağırılması üzerine bir
genelge yayınlayarak gaye-i istiklâl tahsil oluncaya kadar tamamıyla milletle birlikte
fedakârane çalışacağına dair söz vermiştir.588 Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa’nın 8
Haziran’da kendisini

589

İstanbul’a çağırması üzerine ise hareketinin kömür ve benzin

eksikliğinden kaynaklı olarak tehir edildiğini bildirmesine rağmen sebeb-i davetin izah
583

Bakar, a.g.b., s. 1969.
HTVD, Vesika: 17; Kalkavanoğlu, a.g.e., s. 117-118.
585
İngiliz Askeri Ateşesi Deedes, Sadrazam Vekili Mustafa Sabri Efendi ile 8 Haziran’da bir görüşme
yapmıştır. İlgili görüşmede Sabri Efendi, Mustafa Kemal Paşa’nın Sadaret’e gönderdiği bir yazıyı
Deedes’e okumuş ve Mustafa Kemal’in geri çağırılmasını istedikleri için İngilizlere teşekkür etmiştir.
22 Haziran tarihinde Sadrazam Vekili Mustafa Sabri Efendi ile İngiliz Yüksek Komiserliği memurları
Ryan ve Deedes arasında Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönme hususu görüşülmüş, Mustafa Sabri Bey,
“ dönmesi için çalışıyoruz. Ancak İngilizler tarafından tutuklanacağından endişe ediyor. Bunu
yapmayacağınıza söz verebilir misiniz?” demiş, memurların cevabı ise talimat almadan söz
veremeyecekleri yönünde olmuştur. Baştercüman Ryan, raporunda Mustafa Kemal’in başkomutan
gibi hareket ettiğini, bazı öğrencilerin İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek istediklerini bildirmiş ve
olaylar kendi akışına bırakılırsa güçlü bir milliyetçi hükümet doğabileceğini belirtmiştir. Bilâl N.
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), C. I, Nisan 1919-Mart 1920, TTK Basımevi,
Ankara, 1992, s. 12; Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 53-55.
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Jaeschke, a.g.e., I, s. 41.
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Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı adlı çalışmasında
Alemdâr gazetesinin 10 Haziran tarihli nüshasındaki haberi referans göstererek ilgili kurulun
İstanbul’dan ayrılma tarihini 7 Haziran olarak vermektedir. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa
Kemal…, s. 37. Ancak Hadisat gazetesinin “Dün Akşam Murahhaslarımız Hamilen Hareket Etti”
başlıklı haberine göre murahhaslar 6 Haziran’da yola çıkmıştır. Ayrıca Rıza Tevfik Bey de 6
Haziran’da yola çıkmalarının kararlaştırıldığını ifade etmektedir. “Dün Akşam Murahhaslarımız
Hamilen Hareket Etti”, Hadisat, 7 Haziran 1335, No. 158, s. 1; Saraçoğlu, a.g.e., s. 504.
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Nutuk, C. III, Vesika: 19, s. 911.
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Mustafa Kemal, bu süreçte padişaha da bir yazı göndererek o günkü durumu izah etmiştir. İlgili telgraf
için Bk. Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 5-7.
584
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buyurulmasını istemiş590, o mıntıkadaki faaliyetlerini hüsn-ü telakki etmeyen
İngilizlerin İstanbul’a gelmesi yönünde talepte bulunduğu ve vaziyetin nezareti bu talebi
icraya mecbur kıldığı yönünde kendisine cevap verilmiştir.591 Şevket Turgut Paşa ise
aynı telgrafa geçekleri gizleyerek “İstanbul’a davetiniz Hükümet-i Seniyenin kararı
neticesidir” şeklinde yanıt göndermiştir.592
Bu süreçte İstanbul basınında Mustafa Kemal Paşa’nın istifa ettiği yönünde haberler yer
almış ise de Alemdâr, bu haberin katiyen asılsız olduğunu beyan etmiştir.593 Mustafa
Kemal ise Merzifon’da ehemmiyetli bir İngiliz kuvvetinin bulunması sebebi ile
arkadaşlarının

gelmesini

beklemeden

karargâhını

13

Haziran’da

Amasya’ya

nakletmiştir.594
Yine ynı dönemde Hükümetin İngilizleri memnun edecek bir adım daha atmak telaşına
düşmüş oldukları görülmektedir. Nitekim 16 Haziran’da Posta ve Telgraf Müdürü Refik
Halit Bey595, bütün posta teşkilatına yönelik yayınladığı genelgede Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetlerinin telgraflarının işleme konmasını yasaklarken 17 Haziran’da da Hükümet,
Redd-i İlhak türünde cemiyetlerin kurulmasını yasaklamış, Dâhiliye Nezareti vilayetlere
ve müstakil sancaklara bir genelge göndererek halkı işgallere karşı ses çıkaramamaya
çağırmış ve şöyle demiştir:
“… İşgallerden ne derece müteessir ve münfail olursa olsun Osmanlı Hükümeti bu
sıralarda harp ve darba tutuşamaz. Çünkü bugün varlığını ancak siyaseten müdafaa
edebilir bir vaziyettedir… Bu vaziyeti güçleştirecek ve hatta imkânsız kılacak bir
felâket için bilhassa nazar-ı dikkatinizi ve hamiyyetinizi celbederim. O felâkette
milli ordu teşkil etmek, milli müdafaayı hazırlamak gibi bu devletin selametine son
bir darbe mesabesinde olan bu müsibetin önünü almak için ne lazımsa yapmaktan
asla çekinmeyiz. Bu gaflete safdillikle ve vatanperverlik düşüncesiyle dalanları
nasihatlerle ikaz ediniz olmazsa cebren yola getiriniz.” 596
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HTVD, Vesika: 20.
HTVD, Vesika: 21.
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HTVD, Vesika: 22.
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Alemdâr, 12 Haziran 1335, No. 170, s. 2.
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Gökbilgin, a.g.e., I, s. 142; Akşin, a.g.e., I, s. 424.
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Damat Ferit Paşa, özellikle bu dönemde hayati öneme sahip olan bu müessesenin başına Düyûn-u
Umumiye Müfettişlerinden Ermeni Oksan Efendi’yi getirmeyi planlamaktaydı. Ancak onun bu
düşüncesi kabine üyelerinin şiddetli itirazlarına maruz kalmış ve Sıhhiye Eski Umum Müdürü Adnan
Bey’in teşviki, Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’in tavassutu ve Refik Halit Bey’in bizzat isteği
doğrultusunda Damat Ferit Paşa Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü’ne Refik Halit’i atamış ve 12 Nisan
1919 tarihinde görevine resmen başlamıştır. Refik Halit, Umum Müdür olması nedeniyle Sabah
gazetesindeki yazılarına da son vermiştir. Yenal Ünal, “Refik Halit Karay ve Milli Mücadele”,
History Studies, Volume: 5, Isue: 1, Ocak 2013, s. 370.
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Mustafa Kemal bu genelge üzerine illere ve kolordulara gönderdiği genelgede söz
konusu genelgenin geri alınması için ilgili yerlere başvurduğunu, milletin emniyet ve
itimadına zerre kadar halel getirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak Ali Kemal,
yeni bir bildiri yayınlayarak milli ordu kurmanın ve milli savunma hazırlamak gibi
çalışmaların bir felaket olduğunu, ordu müfettişlerinin seferberlik hazırlığı yapmakla
ateşkes hükümlerine aykırı hareket ettiklerini ilân etmiştir.597

Bunun üzerine Mustafa

Kemal Paşa, 18 Haziran tarihli Dâhiliye Nezareti’ne göndermiş olduğu şifrede İngiliz
baskısından dolayı görevlerinden alınmak istenen Erzurum ve Van valilerinin yerlerinde
kalmalarının memleketin menfaatine olduğunu belirtirken mıntıkasında görevli valilere
ve kolordu kumandanlarına gönderdiği 20 Haziran tarihli emirle postanelerin işgal
edilmesini istemiş598, aynı gün Harbiye Nezareti’ne Amasya’dan: “Aydın Vilayeti’nin
tahliyesine yegâne saik olan milletin sadasını boğmaktan ve vatanın hayat ve istiklâline
karşı birleşen milletin umumi vicdanını söndürmekten başka hiçbir şeye atfedilemeyecek
olan böyle bir caniyane teşebbüsün sonradan sebep olacağı büyük sorumluluğun
düşünülmemesi müteessir olunacak bir hadisedir. Bu emrin hemen geri alınarak
milletin emniyet ve itimadına zerre kadar halel getirmemesi lüzumunu arz etmeyi
vicdani bir vazife telakki ederim”599 şeklinde bir telgraf göndermiştir. Fakat emrin geri
alınmasını beklemeden aynı tarihlerde kolordulara da bir yazı göndererek Posta ve
Telgraf Genel Müdürlüğü’nün yazısının vatanın mahvına sebep olacak nitelikte
bulunduğunu, bu emre uyulmaması lazım geldiğini, aksine hareket edenlerin Divân-ı
Harb’e verilmesi600 gerektiğini bildirmiş601, Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik
Halit ise Mustafa Kemal’i Dâhiliye Nezareti’ne şikâyet etmiştir.602
Merkezi Hükümet ile Anadolu arasındaki ilişkiler bu şekilde seyir gösterirken Damat
Ferit Paşa, Paris Barış Konferansı’nda yapmış olduğu 17 Haziran konuşmasında
yaşananların sorumlusunun Türk Milleti değil İttihat-Terakki olduğunu vurgulamış ve
İzmir’in işgalinin ardından yaşanan facialara değinmiştir. Wilson Prensipleri’ni esas
alarak bazı taleplerde bulunan Ferit Paşa, Anadolu ve Trakya’da Türklerin çoğunlukta
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 142-143, 149; İstiklâl, “23 Haziran 1335, No. 181, s. 1.
Bakar, a.g.b., s. 1971.
599
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 143-144.
600
Bu, yalnızca bir tehdit değildi. bir süre sonra Erzurum Telgraf Baş Müdürü, Genel Müdürlüğün emrine
uymak istediği zaman Mustafa Kemal Paşa onu tutuklatmış ve hapsettirmiştir. Tansel, Mondros’tan
Mudanya’ya Kadar, II, s. 15.
601
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 15.
602
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 324.
597
598
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olduğu yerlerin ve Arap vilayetlerinin Osmanlı Devleti’ne bırakılması gerektiğini603
ifade etmiştir.604 Ferit Paşa’nın ilgili konuşmasına verilen yanıtta Osmanlı Devleti’nin
kendisine yöneltilen bir tehdit olmadığı halde savaşa girdiği, savaş sırasında
Hristiyanlara karşı dini duygularla kötü muamele ettiği, Türklerin başka milletleri idare
etme kabiliyetine sahip olmadığı bildirilmiş, Türklere bozuk ahlâk ve entrikaya dayanan
kötü geleneklerinden kopmaları tavsiye edilmiştir.605 Ayrıca harpten ve iğtişaştan dolayı
mesuliyetin İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne ait olduğu yönündeki beyanata nazaran da
Konferans’ın bunu hükümetler meselesinden tamamen ayrı olarak kabul edemeyeceği
ifade edilmiştir.606 Konferans heyetinin bu yöndeki açıklamaları Türk basınında geniş
yankı bulmuş, bilhassa Türklerde idare kabiliyetinin olmadığına yönelik söylem üzerine
çok sayıda yazı kaleme alınmış ve gazete başyazarları bu ifade üzerine uzun
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

3.2.6. Amasya Tamimi ve Sonrasında Yaşanan İç ve Dış Gelişmeler
Mustafa Kemal Paşa, 12 Haziran 1919 Perşembe günü karargâhı ile birlikte Amasya’ya
gelmiş607, 18 Haziran’da Amasya’dan Edirne’deki I. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar
Bey’e “bağımsızlık gayesinin elde edilişine kadar tamamıyla milletle birlikte,
fedakârane çalışacağıma mukaddesatım namına yemin ettim. Artık benim için
Anadolu’dan hiçbir yere gitmemek kat’idir” cümlelerini içeren bir telgraf608
Damat Ferit Paşa’nın Barış Konferansı politikasını sert bir şekilde eleştiren Veliaht Abdülmecid
Efendi, Padişaha memleketin kurtuluşu için tavsiyeler de bulunduğu bir mektup göndermiş ve
mektubun gönderilme sebebi olarak: “Bu önemli noktaların yerine getirilmesinde gösterilecek
ilgisizlik, Allah korusun büyük felaketlere yol açacaktır ve bunun padişahtan gizlenmesi ihanet
olacaktır” denilmiştir. Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Veliaht Abdülmecid’in...”, s. 294-295.
604
Rıza Tevfik Bey, bu hadise üzerine gelişen olayı şu şekilde anlatmaktadır: “Clemencaue, Damat Ferit
Paşa’ya, lütfen siz evvela lahiyayı bize veriniz. Biz içeride, müzakere odasında bunu mütalaa ederiz.
Ona intizaren siz lütfen büfeye teşrif edin ve hararetinizi teskin buyurun demiştir.” Saraçoğlu, a.g.e.,
s. 518.
605
Bozkurt, a.g.e., s. 112-113; Cebesoy, a.g.e., s. 150.
606
“Notamıza Cevap”, Alemdâr, 30 Haziran 1335, No. 189, s. 1.
607
Selim Özcan, “Amasya Genelgesi’nin Erzurum ve Sivas Kongreleri Üzerindeki Etkisi”, Amasya
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1, 2013, s. 71.
608
İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, 22 Haziran 1919’da Lord Curzon’a gönderdiği yazıda
Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey’in Yüksek Komiserlik Baştercümanı Ryan ve General Deeds ile
yaptığı görüşmeye yer vermekte idi. Bu görüşmede Ali Kemal Bey, ilgili kişilere Amasya’daki
Mustafa Kemal Paşa tarafından I. Ordu Müfettişliği’ne ve diğer bütün kolordulara gönderilmiş olan
telgrafı göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu telgrafta bütün telgraf memurlarına Milli Hareketin
telgraflarını göndermeme emri verildiğini, fakat hiçbir onurlu memurun bu emri uygulamayacağına
inandığını belirtmiştir. Ali Kemal’e göre Mustafa Kemal Paşa bu hareketi ile askeri otoriteyi aşarak
sivil otorite üzerinde de yetki kullanmaya çalışmaktaydı. Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 60.
603
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göndermiş609 ve 19 Haziran’da Amasya görüşmeleri başlamıştır. Bizzat Mustafa Kemal
Paşa’nın hazırladığı, Amasya’da bulunan kumandanların şahsen ve II. Ordu Müfettişi
Mersinli Cemal Paşa ile XV. Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir’in telgrafla
muvaffakiyeti alındıktan sonra610 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, 3. Kolordu
Kumandanı Refet Bey ve Bahriye Eski Nazırı Rauf Bey’in imzaladığı611 21 Haziran
1919 tarihli Amasya Tamimi’nin612 maddelerini613 Mustafa Kemal’in İstanbul’daki bazı
önemli kişilere614 Amasya Tamimi615 ile birlikte gönderdiği 21 Haziran 1919 tarihli
mektubunda616; “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil tabi olmak mecburiyetindedir”
demiştir.617 Bu tamimde özetle yurt bütünlüğünün ve Türk istiklâlinin tehlikede olduğu,
acz içinde bulunan Osmanlı Hükümeti’nin kendine düşen görevleri yapamadığı, milletin
istiklâlini ancak milletin kendi azim ve kararının kurtaracağı, bunun için de her türlü
tesir ve kontrolden uzak kalabilecek bir milli heyetin lüzumlu olduğu be Sivas’ta bir
milli kongrenin hemen toplanmasının gerekliliği belirtiliyor, yapılacak kongre için her
ilin her livasından milletin güvenini kazanmış üç delegenin acele yola çıkarılması, her
ihtimal düşünülerek bu işin gizli surette yapılması isteniyordu.618
İngilizlerin baskısı altında kalan Hükümet ise Amasya Genelgesi’nin ardından Mustafa
Kemal Paşa’ya karşı daha sert bir tutum izlemiş, 23 Haziran 1919 Meclis-i Vükela
toplantısında 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’yı619 Harbiye Nezareti’nin emrine

609

Esin Dayı, “Mustafa Kemal Atatürk’te Cumhuriyet Fikri ve Gerçekleştirilme Safhaları”, Atatürk
Dergisi, C. III, S. 1, Mayıs 2000, s. 17.
610
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 146.
611
Dayı, a.g.m., s. 17.
612
Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa tarafından Anadolu’daki mülki ve askeri yetkiliklere
“tamim-genelge” şeklinde gönderildiğinden “Amasya Tamimi - Amasya Genelgesi” olarak isimlendirilmiştir. Özcan, a.g.m., s. 75.
613
Bkz. Nutuk, III, Vesika: 26, s. 915-916; Cebesoy, a.g.e., s. 125-127.
614
Bu kişiler: Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip
Hanım, Kara Vasıf Bey, Nafia Nazırı Ferit Bey, Sulh ve Selamet Fırkası Reisi Ferit Paşa, Cami Bey
ve Ahmet Rıza Bey. Kemal Atatürk, Nutuk, I, 1919-1920, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Milli
Eğitim Basımevi, On Dördüncü Baskı, Ankara, 1981, s. 35.
615
Amasya Genelgesi’nin yayınlanması üzerine Hariciye Nazırı ile görüşen İngiliz Yüksek Komiseri
Calthorpe, Mustafa Kemal Paşa’nın derhal görevden alınmasını talep etmiştir. Durum hakkında
hükümetine bilgi veren Calthorpe, Gelibolu savaşlarında önemli bir ün kazanan ve sadrazam
tarafından tamamen iyi niyetle askeri müfettiş olarak atanan Mustafa Kemal Paşa’nın yabancı karşıtı
ve milliyetçi duyguların merkezi haline geldiği yönünde bir değerlendirme yapmıştır. Bozkurt, a.g.e.,
s. 267.
616
Bkz. Nutuk, III, Vesika: 27, s. 916-917.
617
Dayı, a.g.m., s. 18.
618
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 11.
619
“Mülga Yıldırım Orduları Gurubu Kumandanı Mustafa Kemal paşa, Şark Kıtaatı Müfettişliği’ne tayin
edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, harp seneleri zarfında muhtelif cephe-i harplerde fevkalâde
yararlılıklarda bulunmuş muktedir erkân-ı askeriyemizdendir. Yeni vazife-i memuriyetini ifa için
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uymayarak İstanbul’da gelmediği ve halkı Hükümet’e karşı kışkırttığı gerekçesiyle
görevinden almayı, yerine eski Bahriye Nazırı Hurşit Paşa’nın atanmasını, bununla ilgili
işlemin Harbiye Nezareti’nce yapılmasını, hiçbir resmi sıfatı kalmadığı için Mustafa
Kemal’in genelgelerinin dinlenilmemesi konusunda illere genelge gönderilmesi işinin
de Dâhiliye Nezareti’nce yapılması kararlaştırılmıştır.620 Harbiye Nezareti, Hükümetin
bu kararına rağmen, Mustafa Kemal Paşa’ya görevden alındığını bildirmemiştir.621
Ayrıca Harbiye Nazırı Şevket ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşalar da
barış müzakereleri başladığı bu süreçte ve umumi vaziyet lehte cereyan aldığı bir anda
milli harekete devamın iyi bir netice vermeyeceğini ve bu teşkilat ile hareketin önüne
geçilmesi gerektiği yönünde XIV. Kolordu Kumandanı’na emir göndermiş622, Dâhiliye
Nazırı Ali Kemal ise Mustafa Kemal Paşa’nın azledildiğini ve artık kendisi ile hiçbir
resmi muameleye girişilmeyeceği hakkında bir genelge yayınlamıştır.623
Aynı gün Damat Ferit Paşa624, Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti için istenen
sınırların çizildiği ikinci muhtırasını625 okumuş, ancak Konferans arada pek bir şey
olmamışçasına esas itibari ile savaş öncesi sınırların istenmesini müthiş bir haddini ve
kendini bilmezlik olarak yorumlamıştır.626 Muhteviyatı basından gizli tutulan bu
birkaç güne kadar Erzurum’a azimet edecek olan Paşa-yı müşarünileyhe muvaffakıyetler temenni
ederiz.” Zaman, “Şark Kıtaatı Müfettişliği”, 16 Mayıs 1335, No. 368, s. 1; HTVD, Vesika: 5, 6, 78,
620
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 339-340.
621
Bozkurt, a.g.e., s. 268.
622
HTVD, Vesika: 123.
623
Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 62; Belen, a.g.e., s. 72.
624
Bu süreçte Damat Ferit Paşa, Fransız basınına: “Sadrazam Ferit Paşa beyanatına şöyle başladı: “Ben ve
bütün Heyet-i Murahhasa Fransız tacıdır. Benim vazifem, burada bulunan Düvel-i Mutelife ve
bilhassa aramızda unutulmaz hatıralar bulunan Fransa ile münasebetimizi teshil eylemektir ve bu
münasebetin yeniden tesisini şiddetle arzu etmekteyiz. Hakkında daima en samimi muhabbetlerle
mütehassıs olduğum Fransa’da bulunduğumdan şahsen hakiki ve büyük bir saadet ve zevk
hissetmekteyim.” Yönünde br demeç vermiş ve Refi Cevad bu demeçle ilgili olarak “bu beyanat ümit
ederiz ki diplomatik bir mahiyette olsun. İnşallah bir-iki gazeteciye Sadrazam Paşa Hazretleri kendi
şahsi fikirlerini kendiliğinden öyle söylemiyormuş olsunlar” demiştir. “Sadrazam Paşa’nın Beyanatı”,
Alemdâr, 24 Haziran 1335, No. 183, s. 1.
625
İlgili muhtırada Devlet-i Osmaniye’nin muhtelif ırk ve itikatta yüz milyonu mütecaviz tebasının
saadet ve selametini kafil olmuş olduğundan bahsetmiş ve Türk metalibinin heyet-i umumiyesini
teşkil eden birinci muhtırayı tavzih ve ikmal eylemiştir. Bu muhtırada Ferit Paşa, Türkiye’nin
müstakbel hudutları hakkında nokta-i nazarını bildirerek;
1-Avrupa hududu için Wilson Prensipleri’ne istinaden Garb-i Trakya’yı,
2-Anadolu’da Türk-Rus hududu kadimesini takiben Musul ve Diyarbakır Vilayetleri’ni ve Halep’in
bir kısmını,
3-Anadolu sahillerine yakın olan adaları istemekte,
4-Ermenistan hakkında bir tashih-i hudut müzakeresini kabul etmekte,
5-Arabistan için (Suriye, Filistin, Hicaz, Asir, Yemen, Irak) saltanat-ı seniyyenin zir-i hâkimiyetinde
vasi bir muhtariyet teklif eylemekte idi. Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi,
s. 117-118.
626
Akşin, a.g.e., I, s. 399,
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muhtıra ile ilgili olarak Fransız basını: “Konferansa tevdi’ edilen Türkiye notası
muhteviyatı her ne kadar ifşa edilmemekte ise de Konferans mahallinde bu bapta hâsıl
olan notanın suret-i tanzimi Alman ve Avusturya notalarından ziyade hayrete mucip
olduğunu irae edecek mahiyettedir” yorumunu yaparken Journal gazetesi “Türklerin
müddeiyatı Düvel-i Mutelife ve Müşterekenin ifa etmekte bulundukları mesaidatı pek
çok tecavüz etmekte ve harpten evvelki Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden tesise matuf
bulunmaktadır. Osmanlı Heyet-i Murahhasası, sulh programını yeniden tetkik etmeli ve
Türkiye’nin Düvel-i Mutelife meyanında değil mağlup devletlerarasında bulunduğunu
derhatır etmelidir” şeklinde değerlendirmede bulunmuş New York Herald gazetesi ise
Sulh Konferansı’na sunulan notayı hayali bularak Dörtler Meclisi’nin notayı dikkate
almayacağını ifade etmiştir.
Nitekim New York Herald’ın değerlendirmesi doğru çıkmış ve ilgili muhtıraya verilen
yanıt olarak gönderilen mektupta627 Osmanlı muhtıralarının Türkiye dışında bazı
çıkarları ve hemen çözümü imkânsız olan uluslararası sorunları ortaya çıkardığı, bundan
ötürü bir gecikme olacağından Türk Hükümeti’nin dileği üzerine gönderilen Türk
heyetinin Paris’te daha uzun kalmasından hiçbir yarar elde edemeyeceği anlatılmış ve
Osmanlı heyetine geri dönmeleri bildirilmiştir.628
Bu yanıt İstanbul aydınlarını da müteessir etmiş, basında Türk sulhunun muayyen bir
zaman tehir edildiğine yönelik yazılar629 yer alırken Alemdâr, “Muhtıramıza İtilâfın
Verdiği Cevap”630 başlıklı yazı ile olayı yorumlamış, Musliheddin Bey, Tarik
gazetesinde yayınlanan “Ümitler ve Hüsranlar” başlıklı yazısında ise bir vezirin ve bir
murahhasın tahrirî tebligatından gerek kendini mühim bir sorumluluğa gerek
hükümetini âdem-i tasvip mecburiyetine sokmaktan pek ziyade çekinmesi lazım
geldiğini ifade etmiş, murahhaslarımızın bu hakikatleri ihmal ettiğini, hiçbir talimat ile
mukayyet olmaksızın Paris’te kendiliklerinden yeni bir takım esaslar üzerine daha az
makul olan vesikalar tertip eylemiş olmalarını az zamanda unutulmayacak ve ileride de
ehemmiyetle göz önüne almamız lazım gelecek bir nokta olduğunu belirtmiştir.631
Hürriyet ve İtilâf Fırkası Reisi Sadık Bey ise Clemenceau’nun İstanbul’a avdet yolunu

627

“Clemenceau’nun Mektubu”, Alemdâr, 9 Temmuz 1335, No. 196, s. 1.
“Murahhaslarımız Geri Gelecek”, Alemdâr, 3 Temmuz 1335, No. 190, s. 1; Akşin, a.g.e., I, s. 401402;
629
“Sulhun Tehiri”, Alemdâr, 4 Temmuz 1335, No. 191, s. 1.
630
“Muhtramıza İtilâfın Verdiği Cevap”, Alemdâr, 29 Haziran 1335, No. 188, s. 1.
631
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 174.
628
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gösteren mektubu üzerine hukuk ve namus-ı milliyi vikaye için Damat Ferit Paşa’nın
derhal sadaret makamından istifa etmesi gerektiğini ifade etmiştir.632
Paris Konferansı’nda bu gelişmeler yaşanırken 24 Haziran’da Dâhiliye Nazırı Ali
Kemal Bey’in imzasını taşıyan ve Mustafa Kemal ile hiçbir resmi muameleye
girişilmemesi ve hükümet işlerine ait hiçbir isteğinin yapılmaması gerektiğini bildiren
aşağıdaki gizli emir, vilâyetlere şifre ile gönderildi:
“Mustafa Kemal Paşa, büyük bir asker olmakla beraber zamanın siyaseti
konusunda yeterince bilgili olmadığı için aşırı milli onur sahibi olmasına ve
gayretine rağmen yeni memuriyetinde asla başarılı olamadı. İngiliz Yüksek
Komiserliği’nin talep ve ısrarı ile azledildi ve arkasında yaptıkları ve yazdıkları ile
de bu kusurlarını daha ziyade meydana vurdu. Redd-i İlhak Cemiyetleri gibi Karesi
ve Aydın havalisinde Müslüman ahaliyi haksız yere kırdırmaktan ve fakat bu
vesileden istifade ile halkı haraca kesmekten başka bir iş görmeyen, emirsiz,
saygısız ve gayr-i kanuni teşkil edilen bazı heyetler için öteden beri çektiği
telgrafnameler ile de siyasi hatasını, idarecilik açısından da arttırdı... Bu mühim ve
vahim dakikalarda memur, ahali, her Osmanlı’ya düşen en büyük görev Sulh
Konferansı’nca mukadderatımıza dair karar verilirken ve beş senedir yaptığımız
cinnetlerin hesabı görülürken artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi
göstermektir.”633

Ancak gazetelerde Mustafa Kemal Paşa’nın azledildiğine dair bir irade-i seniyye
yayınlanmamıştır. Zira hükümetçe Mustafa Kemal Paşa’nın azline karar verildiği halde
Harbiye Nazırı henüz bu kararı Bâb-ı Âli’ye göndermediği için azil keyfiyeti
gerçekleşmemişti.634 Üstelik Dâhiliye Nezareti’nin Mustafa Kemal Paşa’yı azil
salahiyeti bulunmamakta idi. Sadrazam Ferit Paşa’nın Paris Sulh Konferansı’nda
bulunmasından da istifade eden Ali Kemal Bey, aklına her geleni veyahut İngiliz
fevkalâde mümessilinin emrettiği her şeyi yapıyordu. İstanbul Hükümeti’nin emirlerine
körü körüne itaati bir vazife sayan ve milli harekâtı baltalayıcı tedbirler almakta
birbirleriyle yarış eden mülkiye amirleri bu gizli tamimi okur okumaz harekete
geçeceklerdi. Diğer bazı valilerin de ister istemez tereddüde düşecekleri muhakkaktı.
Nitekim Sivas Valisi Reşit Paşa da bu tereddüde düşenler arasında bulunmakta idi.635
Genelgenin yayınlandığı gün Elazığ valiliğine tayin edilmiş bulunan Ali Galip Bey636 de
Sivas’a gelerek Mustafa Kemal Paşa’yı tutuklaması hususunda kendisini sıkıştırınca
632

Alemdâr, 3 Temmuz 1335, No. 190, s. 2.
Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, s. 97; Cebesoy, a.g.e., s. 130.
634
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 17-18.
635
Cebesoy, a.g.e., s. 131.
636
Alemdâr, ilgili yazısında Ali Galip Bey’i mümtaz bir şahsiyet olarak niteledikten sonra bu atama
hasebiyle vilayet halkını tebrik etmiştir. “Mamüret-ül Aziz Valisi Ali Galip Beyefendi”, Alemdâr, 12
Mayıs 1335, No. 140, s. 1.
633
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Vali Reşit Paşa, ne yapacağını şaşırmış ve tam bir kararsızlık içine düşmüştür.637 Ali
Fuat Paşa ise kolordusunun başına geçmek üzere Amasya’dan ayrılırken Rauf Bey,
Mustafa Kemal Paşa ile Erzurum’a hareket etmeye karar vermiş638, 26 Haziran’da
gizlice Amasya’dan Tokat’a geçmiş639 ve hükümetin kendisine hazırlamış olduğu
komployu önlemek için telgrafhaneye el koyarak640 Tokat’ın ileri gelenleri ile yapmış
olduğu toplantıda onlara milli mücadelenin önemini anlatmıştır.641
Sivas Valisi Reşit Paşa’nın kararsızlık yaşadığı bu dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın
Tokat’tan Sivas’a hareket ettiğini bildiren bir telgraf almış ve Mustafa Kemal Paşa’yı
karşılamaya642 karar vermiştir.643 Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey de bu süreçte daha da
ileri giderek 26 Haziran tarihli beyannamesinde644 milli ordu teşkil etmenin ve
Müdafaa-i Milliye hazırlamak gibi faaliyetlerin bir felaket olduğunu ilân etmiş645,
Entente gazetesine vermiş olduğu beyanatta ise Mustafa Kemal ve arkadaşlarının
Yunanlardan daha tehlikeli düşman olduğunu ileri sürmüştür.646 Aynı gün görevinden
istifa647 eden Ali Kemal Bey, sadaret sunduğu resmi istifanamesinin yanı sıra bizzat
saraya gidip padişaha648 da istifanamesini sunmuştur.649
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Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 69; Akşin, a.g.e., I, s. 350.
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 148.
Jaeschke, a.g.e., I, s. 46.
Mustafa Kemal Paşa, telgrafnameyi kontrol altına alarak Tokat’a ulaştıklarının gerek Sivas’a gerekse
herhangi bir noktaya bildirilmemesini garanti etmiş, ayın 27. gecesi Sivas’a hareket etmiş ve Sivas
Valisi’ne Tokat’tan Sivas’a hareket ettiğine dair açık bir telgraf yazmıştır. Ayrıca bu telgrafın da
Sivas’a hareketlerinden altı saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar Sivas’a herhangi bir malumat
verilmemesini de temin etmiştir. Nutuk, I, s. 40.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 347.
Bu sürece kadar Ali Galip Bey, Reşit Paşa’ya Mustafa Kemal’in Sivas’a gelmesi halinde onu
kelepçeleyip tevkif etmesini telkin ediyordu. Ancak ilgili telgrafın alınması üzerine Reşit Paşa, Ali
Galip’e telgrafı uzatarak: “İşte kendisi geliyor. Buyrun, tevkif edin” demiş, bunun üzerine Ali Galip
Bey de: “Ben tevkif ederim dedimse, benim vilayetim dâhilinde olursa tevkif ederim demek istedim”
şeklinde yanıt vermiş ve Mustafa Kemal’i karşılamaya karar verilmiştir. Nutuk, I. s. 39, 41.
Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 69.
Bu beyanname üzerine Ali Fuat Paşa, 27 Haziran 1919 tarih ve 1408 numaralı şifre ile Garb-i
Anadolu’nun tekmil kumandanlarına, mülkiye amirlerine ve mili teşekküllere mukabil bir beyanname
göndermiştir. İlgili beyannamenin içeriği hakkında Bkz. Cebesoy, a.g.e., s. 133-137.
Gökbilgin, a.g.e., I, s.
İstiklâl, “Dâhiliye Nazırının Beyanatı”, 26 Haziran 1335, No. 184, s. 1.
Bu istifalar sürecinde Hürriyet ve İtilaf Fırkası, mevcut hükümet ile bir bağlatısının kalmadığına
yönelik basına beyanname vermiştir. “Hürriyet ve İtilâf Fırkasının Beyannamesi”, Alemdâr, 27
Haziran 1335, No. 186, s. 1; “Gayet Mühim Bir Karar”, Alemdâr, 30 Haziran 1335, No 189, s. 1.
Padişah, istifaname üzerine Ali Kemal’e: “Devletin tarihi anlar yaşadığı şu feci devrinde beni
büsbütün yalnız bırakmayacağınıza eminim. Sadakatiniz beni büyük ümit ve tesellilere sevk etmişti.
Yine vazife-i sadakati ifa yolundaki vaadinize memnunum. Saray, her dakika ve bilâ kayd-u şart size
açıktır. Refik Bey ile beraber teşrik-i mesaiden ayrılmayınız. Ben, her ikinizin sadakatine güvenerek
irşadat ve telkinatınızı sabırsızlıkla bekleyeceğim” demiştir. Nutuk, III, Vesika: 28, s. 920; Cebesoy,
a.g.e., s. 139.
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27 Haziran’da Sivas’a varan Mustafa Kemal, hakkındaki gizli tamimi öğrenmiş fakat
bilmezlikten gelerek Harbiye Nezareti’ne çektiği serzeniş yollu bir telgrafla Sivas’ta
dolaşan rivayetlerin aslının ne olabileceğini sormuştur. Gelen cevapta gizli tamime hiç
değinilmeyerek III. Ordu bölgesinden ayrılmasının iyi olacağı, başka herhangi bir yerde
istediği görevin kendisine verileceği bildirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın görev
durumu nazikleşmiş, Valilikçe dairelere gönderilen tamimden halk da haberdar olmuştu.
Sivas’ta yaygın bir İttihatçı aleyhtarlığı da vardı. Duvarlara Mustafa Kemal Paşa’nın
azledildiğine dair yaftalar asılmıştı. Bu durumda Sivas’ta daha fazla kalmayı doğru
bulmayan650 Mustafa Kemal Paşa, teşkilat ve hareket tarzı hakkında gerekli talimatları
verdikten sonra 28 Haziran sabahı Sivas’tan Erzurum’a doğru yola çıkmıştır.651

3.2.7. Mustafa Kemal Paşa’nın Askerlikten İstifası
Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa652, 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a varan653 Mustafa
Kemal Paşa’dan İstanbul’a dönüşünü çabuklaştırmasını istemiş, bu dönüşün
sağlanmasını Padişah’a ve İtilâf temsilcilerine karşı üzerine aldığını, döndüğünde
saygıdan başka bir şey görmeyeceğini bildirmiş, Barış Konferansı’nın kararlarını
beklemekten başka yapacak bir şey olmadığını ileri sürmüştür. Mustafa Kemal Paşa ise
dönüş konusunu üzerine almakla hata ettiğini bildirerek İzmir’in işgalinden önce
Nurettin Paşa’nın görevden alınışını kendisine hatırlatmış, böylece ikinci bir ihanete alet
olmaktansa devlet ileri gelenlerinin milletin arasına karışmasının gerektiğini ve geri
dönemeyeceğini bildirmiştir.654 Makine başında yapılan görüşmeden sonra da Mustafa
Kemal Paşa, nazırın isteğine yazılı olarak cevap vermiş, İngilizlerin tutuklanmayacağı
yönündeki sözlerine inanmanın saflık olduğunu hatırlatarak nazırı bir kez daha istifaya
davet etmiştir.655
649
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İstifa gerekçesi basında şu şekilde yer almıştır: “Hariciye Nazırı Şevket Turgut Paşa ile Ali Kemal
Beyefendinin sebeb-i istifaları hakkında henüz salahiyet makamından vuku’ bulan istihbaratımıza
göre müşarünileyhten birinin siyaseten efrata diğerinin dahi tefride mütamayil olmaları.”, “Dâhiliye
Nazırı Ali Kemal Bey ile Hariciye Nazırı Şevket Turgut Paşa Dün Akşam İstifa Eylemişlerdir”,
Alemdâr, 27 Haziran 1335, No. 186, s. 1.
Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 70.
Nutuk, I, s. 43.
29 Haziran 1919’da Harbiye Nazırı olarak atanmıştır. Jaeschke, a.g.e., I, s. 47.
Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele’de Erzurum, Erzurum Kitaplığı, İkinci Baskı, İstanbul, 1998, s.
71.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 362.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, s. 87.
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Bu süreçte İstanbul kamuoyunda Mustafa Kemal’in dönmesinin beklenmediği fikrinin
hâkim olduğunu görmekteyiz. Zira 4 Temmuz tarihli Türkçe İstanbul gazetesi, onun
Sivas’tan Samsun yolu ile Trabzon’a hareket ettiğinin haber alındığını bildirirken656
İdrak, “Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a avdeti lüzumu Erzurum Vilayeti vasıtası ile
kendisine tebliğ edilmiştir. Müşarünileyhin Azerbaycan marifetiyle Batum’dan avdetine
intizar olunmaktadır. Mamafih gelip gelmeyeceği henüz bilinmemektedir”657 şeklinde
farklı bir yorum yapmış, Dâhiliye Nazırı Vekili Ethem Bey de İstiklâl gazetesinin
“Mustafa Kemal dönecek mi?” sorusuna şu yanıtı vermiştir: “ Mustafa Kemal Paşa’nın
avdet edeceğini neden garip karşılıyorsunuz? Müşarünileyh isyan etmemiştir ki şimdi
Hükümetin davetine icabet garip görülsün. Evvelce kendisine azl-i keyfiyeti tebliğ
edilmemişti. Avdetindeki tehir bundan mütevellit olsa gerektir.”658 Mustafa Kemal’in
İstanbul’a geleceğine yönelik Ethem Bey’in İstiklâl’e vermiş olduğu beyanatın teyit
edilemediğini659

yazan Vakit’in bir başka nüshasında ise Harbiye Müsteşarı Fevzi

Paşa’nın konu ile ilgili şu beyanatı yer almıştır: “Bu zevât hakkında nezaretçe silsile-i
resmiyye cereyan etmemiştir. Cemal Paşa, İstanbul’da bulunmaktadır. Mustafa Kemal
Paşa’ya dahi İstanbul’a gelmesi için emir verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’ya
İstanbul’a avdeti hususunda verilen emir, Erzurum’a tebliğ edilmiştir. Söylendiğine
göre Paşa, Azerbaycan, Erivan ve Batum tarikiyle avdet edecek imiş.”660
Öte yandan İstiklâl661, Vakit662 ve İleri sütunlarında 17 Haziran’da Erzurum’da
toplanmış olan mahalli kongreye dair bilgiler yer alırken İleri, aynı haberinde yeni bir
kongrenin toplanacağına dair şu bilgileri ileri sürmekte idi: “haber aldığımıza göre
Erzurum Kongresi’nden daha vasi’ teşkilata salahiyettar bir derecede Sivas’ta bütün
vilayet ve mülhakattan intihap edecek murahhaslardan mürekkep yeni bir kongre in’ikat
edecekmiş.”663
5 Temmuz günü haberleşme kanalı olan önemli merkezlerde uygulanmak üzere kontrol
ve tevkif amaçlı bazı tedbirler alınmasını ancak bunun merkezi hükümete ve telgraf
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Türkçe İstanbul, 4 Temmuz 1335, No. 294, s. 1.
İdrak, “Mustafa Kemal Paşa”, 9 Temmuz 1335, No. 24, s. 2.
İstiklâl, Dâhiliye Nazır Vekili Ethem Beyle Mülâkat”, 6 Temmuz 1335, No. 196, s. 1.
Vakit, 7 Temmuz 1335, No. 607, s. 2.
Vakit, “Cemal ve Mustafa Kemal Paşalar”, 9 Temmuz 1335, No. 609, s. 1.
İstiklâl, 27 Haziran 1335, No. 185, s. 1.
Vakit, “Erzurum Kongresi”, 4 Temmuz 1335, No. 604, s. 2.
İleri, “Erzurum Kongresi”, 5 Temmuz 1335, s. 2.
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memurlarına hissettirilmemesine yönelik kumandanlara tamim gönderilirken664 aynı
gün Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi Fahr-i Yaver-i Hazret-i Şehriyarî imzasıyla
kolordulara gönderdiği gizli yazıda Hükümeti’nin memleket ve millet çıkarlarına aykırı
olarak yapması muhtemel tebliğlerini engellemek için haberleşme kanalı olan önemli
merkezlerde gerektiğinde uygulanmak üzere hemen tedbir alınmasını, bu noktanın
Hükümet’e ve telgraf memurlarına hissettirilmemesini istemiştir. Zira aynı tarihlerde
Posta ve Telgraf Müdürü Refik Halit, yayınladığı ikinci bir tamimle “Posta ve Telgrafa
müdahaleye hakları olmayan bazı kimselerin tehdit ve emirlerine ehemmiyet
verilmeyerek müdüriyet-i umumiye tarafından ittihaz olunan kararın harfiyen icraası ile
mükellef bulundukları ve bu hususta zerre kadar müsamaha gösterilmeyeceğini”665
bildirerek Sadrazam Vekili Mustafa Sabri Efendi ile Harbiye Nazırı Ferit Paşa’ya
makama değil, isme hitap ederek “... Posta memurlarını hapse cüret eden Mustafa
Kemal’in hakkından gelinmesini vatanın selameti adına istirham ettiği”ni bildirecek666,
7 Temmuz’u 8 Temmuz’a bağlayan gece Saray’dan makine başına çağırılan Mustafa
Kemal’in İstanbul’a dönmesi istenecektir. Mustafa Kemal’in bu isteği yeniden
reddetmesi üzerine görevine son verildiği bildirilen telgraf kendisine gönderilmiştir.667
Sadrazam Vekili Mustafa Sabri ve Harbiye Nazırı Ferit’in imzalarını taşıyan bu karar,
Takvîm-i Vekâyi’de668 şu şekilde yer almıştır: “3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal
Paşa’nın memuriyetine hitam verilmiştir. İşbu irade-i seniyenin icrasına Harbiye Nazırı
memurdur.”669
İlgili telgrafın ardından Mustafa Kemal, Harbiye Nezareti’ne ve padişaha istifasını
sunmuş ve padişaha aşağıdaki istifa tegrafnamesini çekmiştir:
“Şimdiye kadar gerek zât-ı akdes-i mülûkânelerine ve gerekse Harbiye Nezareti’ne
vaki olan maruzatımda vatan ve milletin ve makam-ı muallâ-yı hilafetin baruz ve
giriftar olduğu elim akıbetleri ve buna karşı hâsıl olan milli elemleri, tekmil hakiki
safhalarıyla arz ettim. Bunu yapmakla mukaddesatımın aciz nefsime yüklediği en
yüksek ve en vicdani vazifelerden birini ifa etmiş oldum. Âmâl ve teşebbüsat-ı
âcizanemin İngilizlerce müdafa-i vatan suretinde değil başka şekilde telakki
olunmasıyla zât-ı şahaneleri ve hükümet-i seniyelerinin müşkül bir tazyik vaziyeti
altında kaldığı irade ve ifham buyuruluyor. Hükümet-i seniyelerinin ve payitaht-ı
664
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Çevik, a.g.e., s. 201.
“Telgraflara Kim Müdahale Ediyor?”, İdrak, 15 Temmuz 1335, No. 26, s. 1.
Ünal, “Refik Halit Karay”, s. 375.
Mustafa Kemal Paşa, Amasya’dan ayrılırken Ali Fuat Paşa’ya: “Beni, ordu müfettişliği makamında
uzun müddet bırakacaklarına ihtimal vermiyorum. Şu önümüzdeki birkaç gün içinde vaziyet
anlaşılacaktır” demiştir. Cebesoy, a.g.e., s. 153.
Jaeschke, a.g.e., I, s.49, 8 temmuz tarihli Takvimi Vekâyi gazetesini vermektedir.
Takvîm-i Vekâyi, 13 Temmuz 1335, No. 3596, s.1.
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saltanat-ı hümayunlarının zaten ne gibi tazyik ve elim şartlar altında bulunduğu
gerek çakerlerince ve gerek bütün necip milletlerince tamamen malum ve ayan
olduğu cihetle bu tazyik ve inhisarın daha ziyade genişlemesine ve bahusus pek
büyük sadakat ve ubudiyet bağlarıyla merbut bulunduğum kalp ve âmâl-i müşfika-i
hümayunlarının düçar-ı melal olmasına hiçbir vechile razı olmadığım cihetle yalnız
memuriyet-i âcizanemden değil tekmil mübahatını vatan ve milletin ve makam-ı
akdes-i hümayunlarının nur, feyz ve necabetinden alan çok sevdiğim mübarek
askerlik hayatıma da veda suretiyle arz-ı fedakâri eylerim…”670

Esasında Hükümet, 23 Haziran’da Mustafa Kemal’i görevinden almış671, ancak Mustafa
Kemal Padişah iradesiyle atandığını, kendisini görevden almaya da ancak padişahın
yetkili olduğunu ileri sürerek vakit kazanmak amacıyla bu kararı tanımamıştı.
Mustafa Kemal Paşa’nın istifası ve bundan sonra ne yapacağı konusu, İstanbul ve
Anadolu basınında ayrı ayrı yorumlandığı görülmektedir. Albayrak gazetesi:
“Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin derç eylediğimiz istifanamesi, bir azim ve
iman vesikasıdır. Millete henüz eski kanın sönmemiş olduğunu gösterir muazzam
hüccettir. Anafartalarda şeref-i milliyeyi tarihin nesl-i hazırdan beklemekte olduğu
mukaddes vazife-i alâ ve ilâ eden bu muhterem kumandanı bugün de mücahede-i
milliyenin başında görmek mesut bir temaşadır. Kemal-i azim ve imanla müdafaa-i
hukuk-u vatana hasr-i vücut eden Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında millet, pak,
nezih, parlak bir hale teşkil etmektedir. Böyle temiz, fedakâr ruhların ittihadından
milletin hürriyet ve istiklâl gibi iki mukaddes ruhunun doğacağı şüphesizdir. Azim
ve iman, her müşkülü iktihama kâfidir”672

derken Vakit gazetesi, “Mustafa Kemal Paşa” başlıklı makalesinde bu gelişmeyi şu
satırlarla okuyucularına duyurmuştur:
“Şark Orduları Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, ahiren askerlikten istifa etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, istifanamesinde âşık olduğu silk-i askeriden istifasının kabulü
rica ve ömrünü geçirmek üzere Anadolu’nun uzak bir köşesinde ikâmet edeceğini
beyan etmiştir. Dünkü muharririn neşriyatına göre Meclis-i Vükelâ Çarşamba günü
Mustafa Kemal Paşa’nın istifasını kabul etmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın istifası
ile ordu mühim bir uzvunu kaybetmiş oldu. Malûm olunduğu üzere Mustafa Kemal
Paşa harp içinde Conk-Anafartalar kahramanı ünvanı kazanmıştır.”673
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Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, S. 79, Belge No: 1735; Kalkavanoğlu, a.g.e., s. 121-122; Ertürk,
a.g.e., s. 349-350.
671
23 Haziran’da Mustafa Sabri Bey başkanlığındaki Meclis-i Vükela, şu kararı almıştır: “III. Ordu
Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal Paşa’nın hakkında vuku bulan şikâyetlerden dolayı hükümetçe
dinlenmesine lüzum görülerek kendisine İstanbul’a gelmesi Harbiye Nezareti’nden tebliğ edildiği
halde vaki davete icabet etmediği ve ahaliyi hükümete karşı tahrike teşebbüs ettiği anlaşılmasına
binaen mumaileyhin hemen azli ve yerine Bahriye Nazırı Hurşit Paşa’nın tayini zımnında lüzumlu
muamelenin ifası hususunun Harbiye ve Mustafa Kemal Paşa’nın azledilerek hiçbir resmi sıfatı
kalmamış olduğundan tebligat ve iş’arlarının resmi mahiyeti haiz olmadığının icap eden vilayetlere
tebliğinin Dâhiliye Nezareti’ne bildirilmesi…” Gökbilgin, a.g.e., I, s. 144.
672
Dursunoğlu, a.g.e., s. 76-77.
673
Vakit, “Mustafa Kemal Paşa”, 12 Temmuz 1335, No. 612, s. 1.

125

Aynı gün Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey, Mustafa Kemal’e göndermiş olduğu telgrafta
memleketin halinin dakikadan dakikaya kötüye gittiğini ifade ediyor, bu hususta
yapılması gereken şey olarak ise her taraftan padişaha telgraflar çekilmek sureti ile on
aydan beridir kendi gözü önünde cereyan eden rezaletler neticesinde milletin artık
mukadderatını eline almaya karar verdiğini ihtar ile kırk sekiz saat zarfında milletin
itimadına haiz bir kabine teşkil ve milletin güvenine layık bir hükümet kurulmadığı
takdirde ne kendisinin ne de hükümetinin tanınmayacağının padişaha bildirilmesi
gerektiğini ifade ediyordu.674
İngiliz Kontrol Subayı Rawlinson ise 9 Temmuz’da Mustafa Kemal Paşa’yı ziyaret
ederek açılması tasarlanan kongre toplanmazsa daha uygun olacağını, İngiliz
Hükümeti’nin buna izin veremeyeceğini, diretilmesi halinde kuvvet zoruyla kongreyi
dağıtmak zorunda kalacaklarını ifade etmiş, Mustafa Kemal ise kongrenin kesinlikle
açılacağını kendisine bildirmiş675, Rauf Bey de aynı günlü bir telgrafla Mustafa Kemal
Paşa ile beraber çalışmaya karar verdiğini676 ilân etmiştir.677 Mustafa Kemal Paşa’nın
çalışmalarından rahatsızlık ve endişe duyan Hükümet ise 19 Temmuz’da Sivas, Bitlis,
Van ve Erzurum vilayetlerinden askerlik mesleğinden istifa eden eski paşa Mustafa
Kemal Bey’in nerede olduğu ve ne yaptığı hakkında bilgi istemekte idi.678
III. Ordu Müfettişliği görevine yeni bir tayin yapılana dek öncelikle kolorduların
doğrudan doğruya Harbiye Nezareti ile temasta bulunmasına karar verilmiş679, 20
Temmuz’da ise bu görev vekâleten XV. Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa’ya
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Nutuk, I, s. 55-56.
Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, I, TTK Yayınları,
Ankara, 1997, s. 44-45.
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Rauf Bey’in meslekten istifası üzerine Memleket gazetesi, şu satırları derç etmiştir: “Bidayetinde
meşrutiyet diye sevindiğimiz şu on senelik felaket devrinde bu zavallı millet kahraman diye birçok
kimseleri alkışladı. Dikkat edilirse bu muhterem kahramanlarımız bir kere alkışlandıktan sonra artık
hiçbir vazifeleri kalmamış gibi şımarmaya ve nihayet her biri bir felaket-i milliyeye sebep olarak
nefret-i umumiye içinde ortadan kaybolmaya başladılar. Vazifesini her zaman takdir etmiş, her dakika
milletine bir hidmet ifa etmiş, hiçbir suretle lekelenmemiş ve her türlü alkışı metin bir tevazu ile
karşılamış yegâne şahsiyet, Balkan Harbi’ndeki Akdeniz seferi ile Osmanlı tarih-i bahriyesinde büyük
milletlerin takdir ettiği bu esbak Bahriye Nazırımızın bugün mesleğinden istifa etmesi, karşılaştığımız
bu kadar büyük felaketler içinde bile müessif bir hadise demektir.” “Rauf Bey’in İstifası”, Memleket,
17 Mayıs 1335, No. 97, s. 1.
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Özalp, Milli Mücadele, I, 40.
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Valiliklerin söz konusu soruya yanıtları şu şekilde olmuştur: Sivas Valiliği: Buradan Erzurum’a
gitmiştir; Bitlis Valiliği: Erzurum’da Milli Müdafaa Cemiyeti ile uğraşıyor olmalıdır; Van Valiliği:
İstifadan sonra Erzurum’da idi. Şimdi nerede, ne yapıyor bilmiyorum; Erzurum Valiliği: İstifa yazısını
10 Temmuz’da verdi. İkametgâhında özel işleriyle uğraşıyor. Dışarı ile nadiren görüşüyor. Sarıhan,
Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, s. 90.
679
HTVD, Vesika: 30.
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verilmiş680 ve keyfiyet III. Ordu’ya bağlı kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir
tamimle bildirmiştir.681

3.2.8. Kabinenin İstifası
Kabine buhranını neticelendirmek için Damat Ferit Paşa’nın Paris’ten dönüşünü
bekleyen hükümet682 de aynı gün istifa etmiş683, İstanbul basını bu haberi “Sadrazam
Ferit Paşa Nihayet İstifa Etti”684, “Nihayet Ferit Paşa Kabinesi İstifa Etti”685, “Ferit Paşa
Kabinesi Nihayet İstifa Etti”686, “Damat Paşa’nın İstifası”687 şeklindeki başlıklarla
duyurmuş, Refi Cevat: “Kim derdi ki ‘sefa geldiniz arkadaşlar!’ cümlesiyle istikbal
eylediğim Damat Ferit Paşa Hazretlerinin istifalarına bu derece sabırsızlıkla intizar
edeyim? Yanıltıcı bir siyaset çıkmazı içinde bocalayan kabinenin lehülhamd istifa
edeceğin görmek bahtiyarlığına nail olduk. Sizin ne ümit ile ne emel ile mevki-i iktidara
geldiğinizi temenni eylemiştik. Bizzat ben, damat paşaya gelinceye kadar hiçbir
sadrazamı tebrik eylememiş olduğum halde uzun uzadıya sizleri tebrik için Bâb-ı Âli’ye
kadar geldim…” diyerek sakıt kabineye karşı hayal kırıklığını dile getirdikten sonra
diğer

gazeteler

gibi

yeni

kabinenin

kimlerden

teşekkül

edeceği

üzerine

değerlendirmelerde bulunmuştur.688

680

HTVD, Vesika: 25, 35, 36.
Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 71.
682
Alemdâr, 4 Temmuz 1335, No. 191, s. 1; Alemdâr, 7 Temmuz, No. 194, s. 1; Alemdâr, 13 Temmuz
1335, No. 110, s. 1; Alemdâr, 14 Temmuz 1335, No. 11, s. 1; Refi Cevad, “Sadrazam Paşa Da
Geldi”, Alemdâr, 16 Temmuz 1335, No. 113, s. 1;Refi Cevad, “Sadrazam Paşa Da Geldi”, Alemdâr,
16 Temmuz 1335, No. 113, s. 1.
683
Zaman, “Kabine Nasıl Teşekkül Edecek?”, 17 Temmuz1335, No. 290, s. 1; Vakit, “Kabinenin
İstifası”, 21 Temmuz 1335, No. 621, s. 1; “Kabinenin İstifası”, Alemdâr, 21 Temmuz 1335, No. 118,
s. 1.
684
İstiklâl, 21 Temmuz 1335, No. 207, s.1.
685
İdrak, 21 Temmuz 1335, No. 32, s. 1.
686
Zaman, 21 Temmuz 1335, No. 432, s. 1.
687
Alemdâr, 21 Temmuz 1335, No. 118, s. 1.
688
Refi Cevad, “Damat Paşa’nın İstifası”, Alemdâr, 21 Temmuz 1335, No. 118, s. 1.
681
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3.3. III. Damat Ferit Paşa Hükümeti (21 Temmuz 1919-30 Eylül 1919)
3.3.1. Kabinenin Teşkili ve İlk Faaliyetleri
21 Temmuz’da yeni kabinesini689 kuran690

Damat Ferit’in üçüncü kez sadarete

gelmesi691 üzerine692 Refi Cevat “Ferit Paşa, bununla birbirini müteakip üç defa
makam-ı sadarete getiriliyor demektir”693 şeklinde yorum yapmış, Vakit gazetesi “Yeni
Kabine Teşkili Yine Ferit Paşa’ya Tevdi Olundu”694, Zaman gazetesi ise “Dört Buçuk
Ayda Üçüncü Ferit Paşa Kabinesi”695 başlıklarını atmış, Akşam gazetesi kabinenin
millet nazarında hoş karşılanmadığını yazarken İdrak “eski tas eski hamam”
değerlendirmesinde bulunmuştu.696 Hukuk Profesörü Muslihiddin Âdil Bey ise Tarik
gazetesinde yer alan “Kabine ve İlk Vazifesi” başlıklı yazısında yeni kabinenin bir fırka
kabinesi olmadığını ifade ettikten sonra mevcut azası itibari ile memlekette küçük
büyük herkesin tam hürmetini celbedebilecek bir heyet olup olmadığı yönündeki suale
kesin bir yanıt vermenin güç olduğunu, çünkü mevcut kabinedeki isimlerin siyasi
kabiliyetten ziyade idari kabiliyetleri olduğu, oysaki memleketin içinde bulunduğu
duruma göre siyasi hayatta daha tecrübeli ve bilhassa dâhile karşı daha ziyade hürmet
ihsas edecek bir heyete ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.697

689

Hariciye Nezareti eskiden olduğu gibi Ferit Paşa tarafından deruhte edilip Harbiye Nezareti’ne emekli
Ferik Nazım Paşa, Bahriye Nezareti’ne Ferik Salih Paşa, Dâhiliye Nezareti’ne Defter-i Hakanî
Müdür-i Umumisi Adil Bey, Adliye Nezareti’ne Şûra-yı Devlet Azasından Mustafa Efendi, Nafia
Nezareti ile Ticaret Nezareti Vekâletine Abûk Ahmet Paşa memur edilmiş, diğeri aynı şekilde
görevlerine devam etmiştir. Takvîm-i Vekâyi, “Takrir-i Sadaret”, 22 Temmuz 1335, No. 3604, s. 1;
Zaman, “Üçüncü Ferit Paşa Kabinesi ve Hatt-ı Hümayun”, 21 Temmuz 1335, No. 299, s. 1; “Yeni
Kabine”, Alemdâr, 22 Temmuz 1335, No. 119, s. 1.
690
Takvîm-i Vekâyi, “Takrir-i Sadaret”, 22 Temmuz 1335, No. 3604, s. 1; Zaman, “Üçüncü Ferit Paşa
Kabinesi ve Hatt-ı Hümayun”, 21 Temmuz 1335, No. 299, s. 1; İstiklâl, “Yeni Kabine”, 22 Temmuz
1335, No. 208, s. 1; Alemdâr, “Hatt-ı Hümayun Sureti”, 22 Temmuz 1335, No. 119, s. 1; “Hatt-ı
Hümayun Sureti”, Alemdâr, 22 Temmuz 1335, No. 119, s. 1.
691
“Yeni Kabine”, Alemdâr, 21 Temmuz 1335, No. 118, s. 1.
692
Gerek yurt içinde gerekse dışında halkın güvenini tamamen kaybetmiş olan Damat Ferit Paşa’nın
üçüncü kez kabineyi kurmakla görevlendirilmesini memleketin yüksek menfaatleri adına son derece
tehlikeli gören çeşitli siyasi kuruluşların delegeleri Hürriyet ve İtilâf Fırkası genel merkezinde
toplanmış, padişahın ve bütün milletin bilgisine sunmaya karar verdikleri bir takım kararlar
almışlardır. Kabinenin meşrutiyet kurallarına aykırı bir nitelik taşıdığı, devletin iç ve dış siyasetini
yürütmek yeteneğinden yoksun olduğu, Damat Ferit Paşa’nın şimdiye dek ülkenin ve milletin
haklarını koruma hususunda hiçbir liyakat gösteremediği yönündeki sebeplerle kabinenin derhal
iktidardan alınması ve onun yerine milletin güvenine layık bir kabinenin kurulması talep edilse de
Paişah, eniştesini sadrazamlıkta tutmakta diretecektir. Simavi, a.g.e., s. 339-340.
693
Refi’ Cevad, “Sadaret Tecrübeleri”, Alemdâr, 22 Temmuz 1335, No. 119, s. 1.
694
Vakit, 21 Temmuz 1335, No. 621, s. 1.
695
Zaman, 22 Temmuz 1335, No. 433, s. 1.
696
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I, s. 393-394.
697
Gökbilgin, a.g.e., I, s. 165-166.
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Nitekim yeni kabine, artık iyiden iyiye İstanbul Hükümeti’nin başını ağrıtan Mustafa
Kemal Paşa ve Anadolu hareketi ile mücadele etmek misyonunu üstlenmiş698 ve
kurulduğu gün699 Dâhiliye Nazırı Mustafa Kemal’in tutuklanmasını emretmişti.700 Bu
gelişmeyi “Rauf Bey ve Mustafa Kemal” başlıklı yazısı ile sütunlarına taşıyan
Memleket, şu değerlendirmelerde bulunmakta idi:
“Hükümet, Erzurum’dan Bursa’ya Anadolu’da karışıklık vücuda getiren Mustafa
Kemal Paşa ile Rauf Bey’in tevkifini emretmiştir. Rauf Bey’in İngiltere’deki
tahsilata rağmen ne kadar müfrit biliriz. Esasen yine bu İngilizcesi sayesinde
mütareke için murahhas temin olunmuştu. Hükümet, harp esnasındaki rollerini
derpiş ederek böyle hareket edebileceğini anlamalıdır. Aynı şeyler hemen hemen
Mustafa Kemal Paşa hakkında da vardır. Böyle olduğu halde Mustafa Kemal Paşa
Anadolu’ya memurin-i mahsusa ile izam olunuyor. Başkaları dururken Enver’in
kolladığı memura nasıl itimat olunur? Tevkifi hakkındaki emirler Lenin ve
Troçki’nin tevkifine benzer. Bu vazifeyi kim ifâ edecek? Anadolu’daki karışıklık
zaarf ve tereddütten ve ihmalden husule gelmiştir. Anadolu ahalisinin tevkif
hakkında hükümete yardımlarını ümit eder. Böyle olduğu takdirde hasarın ne
olacağı ve neticede memlekete neye mal olacağını söylemek güçtür.”701

Peyam’ın aynı konuya yönelik yorumu: “Sadrazam Paşa’nın Paris’ten avdeti ile kabine
tasfiye olundu, Anadolu’nun her cihetinde yer yer fenalıklarını gördüğü o milli teşkilatı
ilga ettirdi, onun arkasından gidenleri takip için emirler verdi. Mustafa Kemal gibi,
Rauf Bey gibi elebaşlarını muhakeme altına almaya teşebbüs eyledi”702 şeklinde
olurken “Anadolu’daki Hareketler” başlıklı yazısı ile gelişmeyi sütunlarına taşıyan
Vakit gazetesinin yorumu ise şu şekilde olmuştu:
“Hükümet, Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey’in derdestini emretmiştir. 22
Temmuz tarihli Takvîm-i Vekâyi’de intişar eden bir sadaret tamimi mukadderat-ı
milleti tayin etmek üzere Şark’ta münasip bir mahalde içtima edecek milli bir
kongre için murahhaslar toplanmakta olduğunu bildiriyor. Anadolu’nun iktisap
etmiş olduğu tedip ve iğtişaş badi teessüf-i azim olduğu söylenerek harekât-ı
vakıanın men’i icab-ı hal müsalahat görülüyordu.
Fil-vakıa İstihbarat-ı Resmiye 3. Ordu Müfettişi iken azl edilmiş ve silk-i
askeriyeden istifa etmiş olan Mustafa Kemal Paşa ile kezalik meslekten istifasını
698
699

700
701

702

Bakar, a.g.b., s. 1977.
Aynı gün Dâhiliye Nazırı Âdil Bey, Harbiye Nezareti’ne şu telgrafı göndermiştir: “Üçüncü Ordu
Müfettiş-i sabıkı Mustafa Kemal Paşa ile Bahriye Nazır-ı esbakı Rauf Bey’in Diyarbakır’da Üçüncü
Ordu Kumandan Vekili Miralay Cevdet Bey tarafından 13 Temmuz 1335 tarihinde Bitlis Vilâyeti’ne
tebliğ olunan telgrafnamelerinin suretleri leffen irsal kılındı. Mezkûr telgrafnamelerde bahsolunan
harekâtın selâmet-i vatanı tehlikeye ilka edecek netayic-i vahime tevlit eyleyeceğinden icap edenlerin
ikazı ve hal ve mahallere göre lazım gelen tedabir-i serianın ittihazı ile teşebbüsat-ı vakıanın men’i ve
peyderpey malûmat itası zımnında Bitlis, Hüdavendigâr, Ankara, Sivas vilayetleri ile Karesi
Mutasarrıflığı’na telgrafla tebligat ifa edilmiştir. Cihet-i askeriyece de icap edenlere vesayayi müessife
ifa buyurulması mütemennadır.” HTVD, Vesika: 38.
HTVD, Vesika: 48.
“Rauf Bey ve Mustafa Kemal”, Memleket, 2 Ağustos 1335, No. 172, s. 1; “Mustafa Kemal Paşa”,
Vakit, 2 Ağustos 1335, No. 633, s. 1.
Ali Kemal, “Bir Tebliğ-i Resmi Münasebetiyle”, Peyam, 4 Ağustos 1335, No. 245, s. 1.
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vermiş olan Bahriye Nazır-ı esbak Rauf Bey’in Erzurum taraflarında mezkûr
hükümetin müsaadesi hilafında bir kongre akdederek bazı içtimaat daha icrasına
karar vermiş olduğunu göstermiştir. Verilen malumata göre Erzurum’daki bu
içtimaattan başka Nazilli civarında Demirci Mehmet Efe ve Teşkilat-ı Milliye
Kumandanı Hacı Şükrü Efendi namı müstearları altında iki kişinin de çete teşkili
ve tahrik icrasıyla istimal ettiği vaki olan resmi muhaberelerden anlaşılmıştır.
Bunun için dün hükümet tekmil ilândar olanlara icra ettiği bir telgraf tamimiyle
gerek Mustafa Kemal Paşa’nın gerek Rauf Bey ile Hacı Şükrü Efendi ve Mehmet
Efendi’nin hemen derdest olunarak İstanbul’a gönderilmelerini emretmiş ve çete
teşkiline hilâf-ı kanun içtimalara meydan verilmeyerek teşebbüs edenlerin suret-i
acilede derdest ve sevkleri lazım geldiğini bildirmiştir.”703

Vakit gazetesi, bir başka haberinde Erzurum Müdafaa-i Hukuk için vilayetin muhtelif
beldelerinden izam edilen murahhasların iştiraki ile bir milli kongre teşkil edildiği haber
alındığını704 bildirirken Dâhiliye Vekâleti, Vilâyet-i Şarkiye’nin herhangi bir mahalinde
milli bir kongre tesisine teşebbüs edildiğine ve bu teşebbüsün mevki-i fiile çıkması için
yapılan muhaberata cihet-i askeriyenin vasıta kılındığına, muavenet ve müzaherette
bulunduğuna dair vesaikin vürut etmesi üzerine ordu ile mensubinin her türlü cereyan-ı
siyasiyeden uzak bulunmasına yönelik bir tamim yayınlamış705, Sadrazam Ferit Paşa ise
her nasılsa ele geçirdiği Karahisar Tümen Komutanı’nın beyannamesi kapsamında
yapılmakta olduğunu sandığı Sivas Kongresi’ni önlemeye çalışmış ve fakat aylardan
beri hazırlıkları devam eden Erzurum Kongresi’nin yapılmakta olduğunun farkında bile
olmamış706, onu da ancak kongrenin açıldığı gün öğrenebilmiş ve Erzurum
Kongresi’nin anayasaya aykırılığını ilân eden bir tamim yayınlamıştır.707 Damat Ferit
Paşa Erzurum Kongresi üzerine yayınladığı, Takvîm-i Vekâyi’nin “Makam-ı
Sadaretpenahiden Vilayet ile Elviye-i Müstakileye Çekilen Telgrafname”708, Memleket
703
704
705
706

707
708

“Anadolu’daki Hareketler”, Vakit, 31 Temmuz 1335, No. 631, s.1.
“Erzurum’da Milli Kongre”, Vakit, 27 Haziran 1335, No. 599, s. 2.
HTVD, Vesika: 39; Akşin, a.g.e., I, s. 475.
Calthorpe’un 1 Ağustos 1919 tarihli Lord Curzon’a gönderdiği yazıda Erzurum Kongresi’nin
toplanması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Calthorpe’un verdiği bilgilerden İngilizlerin ve özellikle
İstanbul Hükümeti’nin olayları takip edemediği ve doğru değerlendiremediği görülmektedir.
Calthorpe, raporunda iç bölgelerin daha uzak kısımlarında neleri olup bittiğini tam olarak
bilmediklerini, aynı şekilde sadrazamın da bir muammanın içinde bulunduğunu ifade etmekteydi.
Nitekim sadrazamın kendisine Anadolu’da milliyetçi eylemler ve vilayet kongreleri hakkında
söylentilerin dolaştığını fakat son dönemde Erzurum’dan alınan bir telgrafta oradaki durumun şimdiye
kadar hiç bu kadar sakin olmadığının bildirildiğini belirtmekte idi. Calthorpe’a göre bu telgraf, Milli
Harekete sempati ile bakan bir askeri yetkiliden alınmıştı. Sadrazam, sivil yetkililerin dahi ne
düşündüğünü bilmiyordu. Calthorpe, kendilerinin Erzurum’da bir kongre toplandığını haber alıklarını
fakat kongrenin hangi yolu takip ettiğine dair bir bilgiye sahip olmadıklarını, sadece bu kongreye
cesur ve genç askerlerin hakim olduğunu söylemekte idi. Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 74-75.
Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 106.
“Makam-ı Sadaretpenahiden Vilayet ile Elviye-i Müstakileye Çekilen Tekgrafname”, Takvîm-i
Vekâyi, 22 Temmuz 1335, No. 3604, s. 2.
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gazetesinin ise “Sadaretin Mühim Tamimi” başlığı ile sütunlarında yer verdiği tamimin
içeriği şu şekildedir:
“Mukadderat-ı milleti temin ve tespit etmek üzere Şark’ta münasip bir mahalde
milli bir kongre içtima edeceğinden bahisle üç murahhasın bil-intihab Ankara’ya
izamı hakkında Karahisar Fırkası Kumandanlığınca neşr ve tamim ve bir sureti
Burdur Mutasarrıflığı’ndan tebliğ olunan telgrafnamenin gönderildiğine ve mezkûr
kongreye gidecek olanların harcırahına dair Konya Vilayeti’nden keşide edilen iki
kıta telgrafname mütalaa edildi. Paris Konferansı’nda bulunulması hasebiyle altı
hafta devam eden müddet-i gaybubetimde Anadolu’nun iktisap etmiş olduğu
karışıklık ve iğtişaş badi’i teessüf-ü azimdir. Cümlemizin itaatle mükellef
olduğumuz Kanun-u Esasi hükmünce İstanbul şehri payitaht-ı saltanat-ı seniyye
olduğundan heyet-i teşri’yenin zat-ı akdes-i hümayunları marifetiyle küşad
edilmesi zaruridir. Bu veçhile kanun-u mezkûr menafiine ve efendimiz
hazretlerinin arzu ve irade-i şahanelerine ve menafi-i aliyye-i vataniyeye
tamamıyla muhalif olan hareket-i vakıanın men’i icab-ı hal ve maslahat olmağla
ona göre vilayet-i aliyelerine mülhak bil-cümle mutasarrıflık ve kaymakamlıklara
tebligat akide ve şedide icrası hassaten tavsiye olunur. Murahhaslara harcırah itası
icab edip etmeyeceğine gelince esasen hilâf-ı meşrûiyet olan böyle bir hareket
kanun-u şikânanenin teshili değil men’i bil-cümle hükümet-i mülkiye ve
askeriyenin vazifesi iktizasından olmağla vesaya-yı muharrere hükmüne tevfiki
hareket edilmesi hassaten ve katiyen ihtar olunur. 20 Temmuz 1335. Sadrazam
Damat Ferit”709

709

“Sadaretin Mühim Tamimi”, Memleket, 23 Temmuz 1919, s. 1.
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3.3.2. Erzurum Kongresi ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
23 Temmuz 1919’da açılan Erzurum Kongresi710, aynı gün padişaha bağlılık telgrafı711
çekilmiş, ertesi gün Damat Ferit Paşa’nın Erzurum Kongresi’nin gayr-i meşrû ilân eden
demeci712 üzerine delegeler heyecanlı konuşmalar yapmış713, gerek saraya gerekse
Sadaret’e birer şikâyet telgrafı çekilmiştir.714 Kongre Heyeti, saraya göndermiş olduğu
telgrafta: “Dün intişar eden, 23 Temmuz 1335 tarihli ajansta, zât-ı sadaretpenâhinin
Anadolu’da iğtişaş zuhur ettiğine ve Kanûn-u Esâsi’ye muhalif olarak Meclis-i
Mebûsan namı altında içtimaat vuku bulduğuna ve Hukuk-u Şehriyârî ve menafi-i âliyei vataniyeye muhalif olan bu hareketin memûrîn-i mülkiye ve askeriye tarafından men’i
icap edeceğine dair tebliğ kılınan beyanatın hâl-i inikatta bulunan kongremiz
huzurunda kemâl-i hayret ve telehüfle mevzu-i bahs eyledik…” demiştir. Yine bu
doğrultuda III. Ordu Müfettiş Vekili ve XV. Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa
da 24 Temmuz’da Sadaret’e ve Harbiye Nezareti’ne göndermiş olduğu telgrafta 23
Temmuz tarihli ajansta sadrazamın yaptığı, altı haftalık yoklukta Anadolu’da karışıklık
meydana geldiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ve mütarekenin 24.
Maddesinin doğu vilayetlerinde karışıklık meydana gelirse herhangi bir kısmının İtilâf

710

Kongreye katılanlarla ilgili bilgi için Bkz. Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 86-88; Dursunoğlu, a.g.e.,
s. 89-91.
711
İlgili telgrafın içeriği şu şekildedir: “Vatanın inkısamı, İstiklâl-i millinin zavâlini intaca ma’tûf âmâl
ve teşebbüsât karşısında milletin, mukaddes Taht-ı Hilâfet ve Saltanat-ı Hümâyûnları etrafında gayr-i
kabili tezelzül bir hale teşkil ettiğinin yâr-û ağyâr nazarında teyid edilmesivücûbunu takdir eden
(Şarkî Anadolu’da kâin: Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Diyârbekir, Ma’müratül’aziz ve Sivas
vilayetleriyle Erzincan, Malatya, Muş livalarınca) Şarkî-Anadolu vilayetlerince müştereken akdi
takarrür edip bütün kaza, liva, vilayet mümessillerini ihtiva eden ve bilcümle fırak-ı siyasiyye ve
âmâl-i hususiye ve şahsiyenin fevkinde milletin hürriyet ve istiklâlini kazandığı yevm-i mübecceline
müsâdif bugün ekseriyet-i azîmenin huzuruyla resmi küşadı icra kılınan ve Eltaf-i Sübhâniyya’ya ve
Ruhaniyet-i SeyyidüliMürselin’e istinaden Erzurum Kogresi, milletin ruh ve vicdanına tercüman
olmak üzere irâde-i milliyenin şeref ve istiklâli uğrunda her türlü fedakârlığa âzim bulunduğunu ve
buralarda lâyezâl olan hukuk-u hilâfet ve saltanatın muhafaza ve kemakân bekasını bir gaye
eddettiğini ve camia-i Osmaniye ve İslâmiye’den ayrılmamayı en mukaddes bir mefkûre sayarak
kurret-ül ayn-i millet olan Hânedân-ı Celîlüşşânları’nın ve Makam-ı Akdes-i Hilâfetpenahileri’nin
etrafında bir kütle-i fedakâri olduğunu takrir ve tesbît eylediğini, pür azm-ü iman bir lisan-ı sadakatle
Südde-i Sebye-i Hilâfetpenahileri’ne arz eylemeyi en birinci vazife sayar. Ve bu mazhariyet ile kesb-i
şeref ve bahtiyârî eyler, Sevgili Padişahımız. Fî, 10 Temmuz 35-Kongre Heyeti” Bütünüyle
Erzurum Kongresi, II, (Yay. Haz. M. Fahrettin Kırzıoğlu), , s. 23, Ankara, 1993.
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Devletleri’nce

işgal

edilebileceği

ifadesinin

bulunduğunu

hatırlatıp

bu

gibi

açıklamaların sorumsuzluk olduğunu belirtmiştir.715
Aynı gün Memleket gazetesi yazarlarından İsmail Hami de ilgili tamimi gündemine
almış, “Tarihi Bir Tamim” başlıklı yazısında şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
“Dünkü nüshamızda esbak-ı sabık Sadrazam Damat Ferit Paşa Hazretleri’nin
Anadolu’ya tebliğ ettikleri son tamimin sureti vardı. Bu tamim iki suretle musib ad
olunabilir.
1- Eğer tabii bir zamanda devletin dâhilen ve haricen hiçbir tehlikeye mâruz
olmadığı bir sulh ve sükûn devrinde ve Kanun-u Esasi tam manasıyla mamul ve
meşrûtiyet makinesinin her türlü teferruatıyla müteharrik bulunduğu bir intizam-ı
siyasi ve idari içinde hükümet böyle bir tamimi intişar etmiş olsa idi o zaman millet
ve lisan-ı millet olan matbuat için Sadrazam Paşa Hazretleri’ni yerden göğe kadar
haklı görüp evvelce samimiyetle alkışlamaktan mukaddes bir vazife-i milliye
olmazdı.
2- Bundan başka bir de bu milletle memleketin bugün maruz olduğu şerait ve
müessirât-ı umumiyeden tamamıyla bi-haber ve bi-taraf bir ecnebi ve bir seyyah
İstanbul’a geldiği gün gazetelerimizde böyle bir tamim okuyacak olursa
hükümetimizin pek tabi ve pek lazım bir tedbir-i meşrûa tevsil etmiş olduğu
fikrinde bulunabilir. Fakat bizler ne bugün böyle tabi’ bir şeriat altında yaşıyor ne
de vaziyetten ve vaziyette mündemiç hakayık-ı eşyadan bi-haber bir seyyah
edasıyla bir memleketten geçip gidiyor sayılamayız.
Anadolu’nun münasip bir mahallinde diğer refikamızla beraber birkaç kere
bahsetmiş olduğumuz vecihle Sivas Vilayetinin Sivas şehrinde bir şûra-yı milli akd
edilip mukadderat-ı milliyenin bu vasıta ile temin ve tespitini Ferit Paşa Hazretleri
pek haklı ve gayet doğru olarak onbirinci sene-i devriyesini daha dün tes’id etmiş
olduğumuz zavallı Kanun-i Esasi’nin ahkâm-ı mektubesine mugayir buluyor ve bu
teşbişin menfii valilerle mutasarrıflara hassaten ve katiyen kaydıyla emir ediyor.
Sadrazam Paşa’nın esas itibariyle nokta-i nazarında haklı olduğunu herhalde hiç
kimse inkâr edemez. Ancak böyle bir tedbirin derece-i isabetini acaba yalnız esas
itibariyle tayin ve takdire bugün imkân var mıdır?... (Sansür)
Kanun-i Esasi mucibince intihabata bila tefrik cins ve mezhep bütün Osmanlıların
iştiraki lazımdır: Hâlbuki bugün Rum var mı? Patrikhaneleri önümüzdeki
intihabata katılmamaya karar vermişlerdir.
3- Kanun-i Esasi mucibince umur-u memurelerine ait mesailden dolayı vükelanın
mesul olmaları lazım gelir. Hâlbuki Trablus ve Balkan Savaşlarıyla Harb-i
Umumiden mütevellid mesuliyetler henüz hiçbir Divân-ı Âlice tayin edilmemiştir.
Çünkü o yalnız Ermeni mesailinden mütevellit ceraim ile meşgul olmuş ve
olmaktadır.
Mütarekenin akdinden beri devam edip giden bunca hükümetlerden hangi biri
Kanun-i Esasinin hangi bir maddesine istinat edebilmiştir. Biraz da bu hakikatler
göz önüne getirilecek olursa herhangi meselede olursa olsun Kanun-i Esasi’den
delil araması pek sağlam bir nokta-i istinad olmuş olmaz zannederiz.
Bunları söylemekle Sadrazam paşanın son tamim ile ifade buyurdukları maksadın
aleyhinde bulunduğumuz anlaşılmasın. Evet, biliriz ki Devlet-i Osmaniye’nin
payitahtı mahrusa-i Konstantiniyye ve nam-ı diğer İstanbul şehr-i şehridir. Bu
itibar ile meclis de ancak şehirde inkısam edebilir. Küşadı da zât-ı akdes-i
hilâfetpenahiye münhazır olmak lazım gelir. Bunların hepsi doğru. Yalnız bu
tamimin doğru olmayan bir ciheti varsa o da böyle bir tamime inhisar etmemesidir.
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Filhakika hükümetin vazifesi son hatt-ı hümayun ile de temin ettiği veçhile bütün
bu mahâzîrin izalesi hususunda tedbirler almaktır. Hâlbuki bir tamim ile bir tedbir
arasında dağlar kadar mesafe vardır. Bu şöyle olsun, o böyle olsun diye emir
etmekle hiçbir şey olmaz. Eğer hükümet, Anadolu vaziyetindeki müşkülatı
hakikaten izale etmek istiyorsa her şeyden evvel bu vaziyetin ne gibi saiklerden
tevlid olduğunu nazar-ı itibara almalı ve ondan sonra da izalesine gayret etmelidir.
Bu doğru yoldan gidilmez de esbaba dokunmaksızın netice imha edilmek istenirse
beyhude yorulmaktan başka hiçbir şey yapılmış olmaz. İsmail Hami”716

Kongre çalışmalarına devam ettiği bir sırada, 29 Temmuz’da, Meclis-i Vükelâ “Mustafa
Kemal ve Rauf Beyler’in hükümetin kararlarına ve tebliğlerine aykırı hareket ve
tahriklerde devam ve ısrar etmekte oldukları, imzaları altında neşreyledikleri
beyannamelerle mahallerinde vuku bulan işarlardan anlaşıldığına binaen, kendilerinin
hemen ele geçirilerek İstanbul’a gönderilmelerini” kararlaştırmış717, Dâhiliye Nazırı
Âdil Bey ise aynı gün Sivas Valiliği’ne göndermiş olduğu telgrafta Mustafa Kemal ve
Rauf Beylerin bu gibi teşebbüslerinin ülke çıkarlarına aykırı olduğu ve hemen derdest
edilerek İstanbul’a gönderilmelerinin Meclis-i Vükela’ca kararlaştırılmış olduğu
belirtilmiştir.718 Bu süreçte özellikle hükümet yanlısı yayın yapan Sabah gazetesi
Mustafa Kemal’in Erzurum’da bir kongre toplamak sureti ile hükümet nazarında asi
olduğunu ifade ederken719 Zaman gazetesi “İkinci Bir Tamim” başlığı ile “Anadolu’daki
harekât-ı milliyenin hükümetçe takip edilen siyasete fena tesirler ifa etmekte
olduğundan bahisle Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey’in derdest edilerek haklarında
Dâhiliye Nezareti’nin vilayetlere ikinci bir tamim gönderdiği haber alınmıştır”720
yönündeki haberi vermekte Dâhiliye Nazırı Adil Bey ise gazetecilere vermiş olduğu
beyanatta şu ifadeleri kullanmakta idi:
“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey asayiş-i mahalli tahrikâtta bulunuyor. Çeteler
teşkil ediyor, hükümet yapmak istiyorlar. Hükümetin şifresini kullanarak halkı
içtimaa davet ediyorlar. Hükümet, mevcudiyetini ispat edecek kimseyi memleketin
mukadderatıyla oynamaya müsaade etmeyecektir. Mustafa Kemal ve Rauf Beyler,
şiddetle tecziye olunacaklardır. Şimdiye kadar bunların tevkif edildiklerine dair bir
haber gelmediyse de herhalde tevkiflerine muvafık olunacaktır.”721

İlgili tamim, Harbiye Nezareti’nce Kolordu Kumandanlıkları’na gönderilmiş, XV.
Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir ilgili telgrafa vermiş olduğu cevapta: “…
Hükümetin mukarrerat ve siyasetinin ne olduğunu bilemiyorsam da Erzurum’da
716
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bulunan Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey’in ef’âl ve harekâtında vatan ve milletin
maksat ve menâfiine ve kâvanin-i mevcudeye muhalif telâkki edilecek hiçbir hâl ve
hareketin olmadığını görüyorum. Müşârünileyhler, mülk ve milletin saâdet ve selâmeti
ile alâkadar, her ferd-i vatanperver gibi yaşamaktadırlar…”722 şeklinde ifadeler
kullanırken o sırada Erzurum Vali Vekili olan Kadı Hurşit Efendi, Dâhiliye
Nezareti’nce gönderilen emri alınca doğruca Mustafa Kemal Paşa’ya gitmiş;
“Tutuklanmanız hakkında emir aldım, lütfen zât-ı âlîlerini tutuklamama müsaade eder
misiniz?” demiştir. “Etmezsem ne olacak?” sorusuna da hiç istifini bozmadan “Ne
olacak, hiçbir şey” deyip gülmüştür. Sonra tutuklanması istenenlerden Mazhar Müfit
Bey’e gönderdiği resmi tezkereye; “Örneği yukarıda çıkarılmış olan emir gereğince
askeri mahkemede yargılanmak ve asılmak arzusunda iseniz İstanbul’a gitmek
takdirinize kalmıştır” diye yazmış ve aynı anda İstanbul Hükümeti’ne çektiği cevap
telgrafında şu ifadeleri kullanmıştır:
“Emirleriniz, burada arkadaşları ile vatan hizmetinde bulunan Mazhar Müfit Bey’e
tebliğ edilmişse de şimdilik asılmak niyetinde olmadığını ve halen görülecek
birçok önemli vatani işleri bulunduğunu beyan buyurmuşlardır. Gerçi hemen
kendisini tutuklamak istemişsem de ilgili memurlar ve millet, onların yerine beni
tutuklamaya kalkıştıklarından şahsi durumum tehlikededir. Her türlü saldırıdan
korunmam için Mustafa Kemal Paşa’nın aracılığını sağlamak üzere rica ve
tebligatta bulunmanızı arz ve istirham eylerim.”723

Bu süreçte basında yer alan Dâhiliye Nezareti’nin tebliğine göre vilayetlerdeki mülki
memurlara III. Ordu Müfettişliği’nden istifa eden Mustafa Kemal Paşa ve eski Bahriye
Nazırı Rauf Bey’in kanunsuz olarak Erzurum’da topladığı ve kanunlara aykırı
toplantıların men edilmesinin tebliğ edildiği açıklanmakta idi.724 İlgili kararı “Hilâf-ı
Kanun İçtimalar ve Teşebbüsler” başlığı ile sütunlarına taşıyan Alemdâr, Mustafa
Kemal Paşa ve Rauf Bey’in fotoğraflarına da yer vermiş olduğu haberde kararla ilgili
olarak şu yorumu yapmakta idi:
“Üçüncü Ordu Müfettişliği’nde bulunmakta iken askerlikten istifa eden Mustafa
Kemal Paşa ile Bahriye Nazır-ı Esbakı Rauf Bey’in, Erzurum cihetinde milli
kongre namıyla hilâf-ı kanun ve içtima’ akdine teşebbüs ettikleri ve Nazilli
civarında Demirci Efe ve Teşkilât-ı Milliye Kumandanı Hacı Şükrü nam müstearı
ile diğer iki şahısın da tahrikât ve teşvikâtta bulunduklarının anlaşılması üzerine
bunların hemen derdest ve izam edilmeleri ve böyle çete teşkilatıyla hilâf-ı kanun
içtimalara vesaireye meydan verilmemesi ve bu gibi ahvale cürret eden her kim
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olursa olsun derdest olunarak Divân-ı Harb-i Örfi’ye sevk edilmesi Dâhiliye
Nezareti’nden icap edenlere tamim725 kılındığı mevsuken haber alınmıştır.”726

İstiklâl ise aynı olaya dairşu şekilde yorum yapmıştır:
“III. Ordu Müfettiş-i Umumiliği’nde bulunmakta iken Harbiye Nezareti’ne
müracaat edip silk-i askeriden istifasının kabulüyle kendisine Vilâyat-ı Şarkiye’de
çiftçilikle iştigaline müsaade isteyen Mustafa Kemal Paşa ve yine silk-i askeriden
müstağfi ve Bahriye Nazır-ı esbakı Rauf Bey’in Erzurum Vilâyeti merkezinde
kongre namıyla hilâf-ı kanun içtimalar akd eyledikleri tahakkuk etmiştir. Gerek
bunların ve gerek Nazilli cihetinde Kuva-yi milliye namı altında çete teşkilatıyla
iştigal eyledikleri ve Demirci Efe, Hacı Şükrü nam-ı müstearlarıyla halka müdafaai vatan için terkibatta bulunduklarına hükümet-i seniyyece kanaat-i kâmile hâsıl
olmasına binaen bu iki şahsın da diğerleriyle birlikte derdestiyle İstanbul’a taht’ül
hıfz sevkleri hususuna dair Dâhiliye ve Harbiye Nezaretlerince vilâyat ve
mülhakat-ı memurin-i askeriye ve mülkiyesince evamir-i kat’iye-i şedide i’ta
edilmiştir.”727

Refi Cevat, kaleme aldığı “Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey” başlıklı yazısında
ise Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey’in bazı tahrikâtta bulunmuş oldukları dolayısıyla
tevkiflerine dair olan tamimin günün en mühim meselesini teşkil edecek mahiyette
bulunduğunu ifade ile Rauf Bey ve Mustafa Kemal’in gerek şahıslarına gerekse askeri
yeteneklerine yönelik şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
“Rauf Bey’i tanımam. Yakından tanıma fırsatı da elvermedi. Yalnız Rauf Bey’i,
Balkan Muharebesi’nde Hamidiye ile Akdeniz Havzası’ndaki harekâtıyla tanıdık.
Kolonya şişelerinin, pudra kutularının üzerinde resimlerini gördük. Bilahare Harb-i
Umumi’de işittik ki Rauf Bey İran’a geçmiş, elinde mühimce yekûne baliğ olan
altınlar varmış. Bu altınları, orada propaganda yapılacak diye boşu boşuna sarf
edilmiş. Bir netice çıkmış veya çıkamamış. Ma’haza Rauf Bey, İzzet Paşa
Kabinesi’nde Bahriye Nazırı oldu. Mütareke Komisyonu’nda bulundu. Bi-tarafisini
muhafaza edemeyerek İran’a propaganda yapmak fikriyle azimet buyuran bir zatın
mütareke kabinesinde bahriye nazırı olması, sonra komisyonda bulunması
Avrupa’yı hüsn-ü niyetimiz hakkında oldukça şüpheye düşürecek mahiyettedir.
Bugün de işitiyoruz ki Rauf Bey, Anadolu’da tahrikât yapıyormuş.
Mustafa Kemal Paşa’ya gelince, burada nokta-i nazarımız değişir. Mustafa Kemal
Paşa ile bir mesele hakkında görüştük. Sabık Polis Müdürü Halil Bey’in harpten
firarı hakkında yaptığımız fıkra, mülahazamıza esas teşkil etti. Yek nazarda paşa
hoşumuza gitti. Temiz, sarısın bir zat olan Mustafa Kemal Paşa, mülâkatımıza esas
teşkil eden mesele hakkında görüşürken daha fazla tafsilat beyan etmek üzere
kalktı, dolabını açtı, dosyalarını çıkarıp Halil Paşa ile beraber bulunduğu harbi,
düşmanın hangi cihetten ateş açtığını pek muntazam çizilmiş planlarını birer birer
göstererek anlattı. Hayat-ı askeriyesine taalluk eden safhaları tetkik etti. Bir
Avrupalı general de bu kadar olurdu.
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Kemal Paşa ile mülakatımız, Halil Bey’in gayet garip bir entrikası neticesi olarak
havadise düşmedi. Ma’haza bu münasebetle Mustafa Kemal Paşa’yı tanımış olduk.
Bilahare Ferit Paşa’nın birinci mi ikinci mi sadaretinde hükümet, Mustafa Kemal
Paşa’yı Üçüncü Ordu Müfettişliği’ne layık eyledi. Bundan sonra gün geçmedi ki
birçok dedikodu ortaya atıldı.
Mustafa Kemal Paşa, hükümete itaat etmiyormuş, azledilmiş, azledilmemiş, sadece
İstanbul’a çağırılmış, gelecekmiş, gelmeyecekmiş…
Bu şayiat arasında matbuat meselenin esasını anlamayarak daha doğrusu anlayıp
söylemeyerek bir müddet yutkundu durdu. Hükümet bu mesele hakkında vazıh bir
tebliğde bulunmamıştı. Binaenaleyh efkâr-ı umumiye ne de efkâr-ı umumiyeyi
azıcık temsil edebilen matbuat ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Arada muhalif
matbuatta görülen garip bir tebliğ ortada birçok şeylerin deveran eylediğini
hissettiriyordu. Mesela Sivas’ta bir kongre akd edilecekmiş, bunu da yine
harcırahtan falan bahseden tebliğ-i resmiden anlıyorduk. Bir mesele ne derece
mühim kalırsa o kadar dallı budaklı bir şekil kesb eder. Bunu bütün açıklığı ile
efkâr-ı umumiyeye anlatmak ve talep ve talep edilen şeyin ne olduğunu talep edilen
ne hak ve sıfatla iddia-i hukuk eylediğini izah etmek icap eder. (Sansür)Bir aralık
bir şayia daha çıktı. Kemal Paşa Azerbaycan’da bulunan Enver Paşa ile teşrik-i
mesai etmiş. Bizim gördüğümüz Kemal Paşa ciddi bir askere benziyordu. Ahmet
Efendinin oğlu ile yürüyeceğini zannetmiyorduk. Evvelce de işitmiş idik ki Harb-i
Umumi esnasında Mustafa Kemal Paşa yaptırmak istediği bir harekât yüzünden
Enver ile de geçinememiş, onunla da arası açılmış. Enver’in memlekete ettiği
fenalığı dünyada bir çocuk bile takdir eder. (Sansür) Onunla teşrik-i mesai etmiş
Mustafa Kemal Paşa hakkında kalbimizde oldukça esaslı bir şüphe tevlit ediyordu.
Yine evvelki akşam işittik ki Mustafa Kemal Paşa Enver’i tevkif ederek Sivas’a
getirmiş. Sivas neresi? Memalik-i Osmaniye’nin bir vilayeti değil mi? Oranın valisi
yok mu? O halde hükümet içinde ufak-büyük hükümetler mi teşkil etmiş? Bu ne
karışık mesele?
Eğer hakikaten Mustafa Kemal Paşa böyle bir cesaret göstererek memleketin en
kavi düşmanını bu suretle ele geçirmiş ve tevkif etmiş ise şimdiye kadar gelen
hükümetlerin hiç birisinin yapamadığını yapmış demek oluyor. Temenni edelim ki
doğru çıksın.
Bundan anlaşılıyor ki Enver Almanya’da değil, Azerbaycan’da imiş. Payitahtta
münteşir gazetelerin ifadelerine nazaran Azerbaycan Bolşeviklerinin başına
geçerek kumanda ediyormuş. Sadede avdet edelim: Mustafa Kemal Paşa’nın
talebini hükümet pek güzel bilir. Bu hususta efkâr-ı umumiyeyi eylemesi icap eder.
Zira mübhemiyet, bir takım şayialara sebebiyet veriyor. Her şeyi vukuat ile mi ıttıla
kesb edelim?...”728

İlgili yazılarda açıkça görüleceği üzere bu süreçte basında farklı haber kaynakları sebebi
ile bir bilgi karmaşası hâkimdir ve yazılara konu edinilen şahıslar İttihat-Terakki’ye
yakınlıkları üzerinden değerlendirilmektedir. Zira basında yer alan bu gibi yorumlar
dikkatli bir şekilde okunduğunda kamuoyunda uzun süren savaş yıllarının ardından yeni
bir savaşa girme endişesinin hâkim olduğu ve bu endişenin eleştiri oklarını İttihatTerakki üzerinden işgallere karşı silahlı direnişi savunan kesime yöneltildiği açıkça
görülecektir. Mustafa Kemal Paşa ve İttihatçılar arasında bağ kuran ve ilk aşamada
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“Mustafa Kemal Bey”, Alemdâr, 2 Ağustos, 1335, No. 130, s. 1.
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sansür nedeni ile neşredilmeyen Türkçe İstanbul’un “Mustafa Kemal Paşa” başlıklı
aşağıda yer alan yazısı, bu zihinsel sürece en iyi örneği teşkil etmektedir:
“Mustafa Kemal Paşa, tarih-i askeriyemizde ihmal edilemeyecek bir şahsiyettir.
İttihatçılar arasında en ziyade lekelenmemiş, muhtelif cephelerde cesaret göstermiş
olan Mustafa Kemal Paşa, bu defa da kendisine başka bir saha-i mesai ihzarına
başladı. Dokuzuncu Kolordu Müfettişliği ile Anadolu’ya azimet ettikten sonra
Paşa’nın ilk icraatı Samsun’da emvar-ı mülkiyeye müdahale ile başladı. Mutasarrıfı
azletti. Yerine bir diğerini istedi. Fakat Dâhiliye Nezareti’nin daire-i salahiyetine
dair umur ve hususata askeri bir kumandanın müdahalesine ne derecelere kadar
isabet mevcut olunduğu ca-yı tedkik ve mülahaza değil midir? Onun bu ilk
hareketinde mündemiç olan hakiki manaları biz o zaman pek güzel keşfetmiştik.
Dün bir yılan gibi deliklere sokulan İttihatçılar, bugün bu vaziyet karşısında yine
ıslık çalarak sokaklarda dolaşmakta, halkı ifsad ve ihlal etmektedirler.
İttihatçılar, bu memleketin başında –kendi başları için bile- muazzam bir beladır.
Onlar bu memlekette daima gaile çıkarmışlar ve muhafaza-i mevkileri için bu
hususta ellerinden her ne gelmiş ise hepsini yapmaktan çekinmemişlerdir. Evet,
memleket yanacak, taht ve taç yıkılacak, koca bir tarih sönecek fakat İttihatçılık, o
yalnız o ruh menhus yaşayacak. Mustafa Kemal Paşa’nın, memleketin şu hal-i
eliminde Anadolu’da aldığı vaziyet şüphe yok ki o ruhun, o feci ruhun mahsulüdür.
Ferit Paşa Kabinesi’nin ittihaz edeceği ve etmekte olduğu herhangi bir tür ve
vaziyetin tenkit ve münakaşası olabilir. Ezcümle bir de bu babda bu ana kadar
dilimizin döndüğü kadar bildiklerimizi gördüklerimizi söylemekten bir an
çekinmedik. Fakat bu âdem-i kıraat bizi hiçbir zaman isyan ve ihtilale sokmadı ve
esasında akıl, hamiyyet ve dirayet bunu amir değil miydi?
Bugün, Sulh Konferansı’ndan herhangi bir metalib-i siyasiyede bulunabilecek bir
başvekil evvel emirde memleketinde mevcut asayiş ve vifaktan bahsedecektir.
Hakkımızı eslah ile değil siyasetle muhafaza edebiliriz. Mustafa Kemal Paşa, bu
hakikate müdrik yahut da gayr-ı müdriktir. Şuur ve idrak tahtında hareket ediyor
ise Anadolu’da ahaliyi beyhude telaş ve heyecana düşürerek ecanibin ihtimal ki
müdahalesini intisac edecek hareketten katiyen tevki etmesi ve bilakis sükût-u
umumiye bir kat daha tesis takrire hazır mesai eylemesi icap ederdi. Biz onun bu
kadar basit ve vazih bir meseleyi ihata edemeyeceğine kat’i değiliz. Bu âdem-i
kanaatledir ki paşanın sergüzeşt peşinde dolaştığını söylemek mecburiyetindeyiz.
Anadolu’nun bakir sahasında kendisine bir zemin-i şöhret arayan Mustafa Kemal
Paşa’nın hırs-ı nam-ı şan olduğunu biz öteden beri pek iyi biliyorduk. Hatta rakip-i
kadimi Enver ile aralarının şeker-renk olması zan edersek yine bu hiss-i rekabet
neticesi idi. Ancak dağa çıkmak oradan hürriyet çelengi yerine bir demet zulüm ve
istibdat dikenleri getirmek, zamanla bilhassa şu sıralarda çoktan geçtiğine kani
olmak lâzım idi. Millet, zavallı millet tam 4 senedir canıyla, malıyla, namusuyla,
her şeyiyle harp etti. Ve o zavallı milleti neticesi malum bir harp etmeye sokan bu
mecnun İttihatçılar, işte bugün de yine o canı, malı, kanı, heder olan milletin
yakasını bırakmıyor. Güya malum işgallere karşı hazırladıkları kuvvetle hükümet-i
merkeziyeye karşı aykırı bir vaziyet alıyor. İşte dikkat çeken nokta da burasıdır.
Yunan işgalinin mahiyet-i hakikiyesi ve Yunanların menatık-ı işgaliyedeki
mezalim ve fecayiini biz de pekiyi biliyoruz. Fakat bu işgal ve fecayiinin önüne
silahtan ziyade hükümet siyasetle geçmelidir. Buna muvaffak olamayan bir
hükümet, daha ehillerine terk-i mevki etmelidir. Bütün millet de bunu arzu etmeli
ve bunun için çalışmalıdır. Yoksa milli teşkilat yaparak hükümete karşı koymaya
kalkışmak dâhilde anarşi vücuda getirmek demektir. Çünkü bu işgal keyfiyeti
Venizelos’un rey-i münferidi ile değil bilâşek beyneldüvel bir karar neticesi
olduğundan bizim için buna mukavemet-i siyasetle mukabil olabilir. Şayet kürrre-i

138

arzda yalnız Venizelos ordusuyla Türk ordusu mevcut olsa idi o zaman Mustafa
Kemal Paşa ordusuna biz de gönüllü nefer olarak yazılırdık. Maalesef ki vaziyet
böyle değil. Hatta bize “Venizelos ile kozunu pay ediniz biz karışmıyoruz” diyen
bir Avrupa’da yok. Yoksa bu hasta adam bütün dünyaya karşı hakk-ı hayatımızı
pek güzel ispat ederdi. Şu halde en büyük çare-i necat, isyan ve ihtilalde değil
bilakis vifak ve muhadenet ve sükûn ve sükûnettedir. Binaenaleyh Mustafa Kemal
Paşa’nın harekât-ı hazırasını biz cidden layık-ı tenkid bulmaktayız. Bu sükûnet ve
vifak temin edilirse manda-himaye vesayet kemalleri üzerinde oynayarak efkâr-ı
umumiyeyi kendilerine celp etmek isteyen İttihatçılar bunların hepsinden ağır olan
müdahale karşısında kalacaklar ve kendilerini kurtarmak için ikinci bir İzzet Paşa
Kabinesi’ne nail olamayarak hareketlerinin cezasını göreceklerdir.”729

“Türklük için İttihat ve Terakki ölmüştür” diyen Ali Kemal ise İzmir hadiseleri vukua
gelmeseydi dirilmek için savaşan fakat bir türlü muvaffak olamayan İttihat-Terakki’nin
ölmüş olacağını, Ferit Paşa’nın sadareti döneminde bu hareketin kökünü kurutmak için
ne lâzım geldi ise yaptığını fakat İzmir felâketinin ortaya çıkması ile gerek hükümet
gerekse vatanın akıbetini düşünen her Türk evladı kan ağlarken bu hakikatlere karşı
kasten göz yumarak hala Anadolu’nun ötesinde berisinde vevelelerle toplanan
kahramanların

maksatlarının

Türk

yurdunu

parça

parça

ettirmek

olduğunu

söyleyemiş730, İstanbul basınında yer alan bu söylemlere “Milli Hareketler Hakkında”
başlıklı yazısında cevap veren Albayrak: “Payitaht gazetelerini okudukça hayret ve
teessür içinde kalmamak mümkün olmuyor. Hayret ediyoruz, çünkü bir iki gazete diğer
refiklerinin ve bütün milletin kanaati hilâfına olarak Anadolu’da milli hareketin
vücuduna kail olmak istemiyor, en milli ve en meşrû ve en vicdani hareketleri adi bir
fırka propagandacısı lisanıyla gayr-i milli ve şahsi göstermeye çalışıyor… Başta Sabah
olduğu halde üçü geçmeyen bu arkadaşlar, Anadolu’daki milli hareketi iğtişaş,
kanunsuzluk, kıymetsizlik ile tarif ediyor…”731 derken İttihatçılık ile milli hareket
arasında bağ kurmaya çalışanlara cevap veren Celal Nuri’nin bu husustaki yorumu ise
şu şekilde olmuştur: “O, vatanın pek bariz tehlikede kalması ve mukadderat-ı vatana
nâ-ehillerin mütevelli olması dolayısıyla teşekkül etmiş bir cereyandır. Maksadı,
demokrasinin ve tamamiyet-i milliye ve mülkiyenin teminidir… Mahiyeti, İttihat ve İtilâf
cemiyetlerinin hüviyetlerinden vücûh-i külliye ile ayrıdır.”732

729
730
731

732

“Mustafa Kemal Paşa”, Türkçe İstanbul, 6 Ağustos 1919, No. 242, s. 1.
Ali Kemal, “Bas-ü Badel Mevt”, Peyam, 13 Ağustos 1335, No. 254, s. 1.
Albayrak (1919-1921)Tıpkıbasım ve Yeni Türk Alfabesiyle, Haz. Dursun Ali Akbulut-Yavuz
Aslan-Betül Aslan vd., Atatürk Üniversitesi Yayınları, No. 976, Erzurum, 2009, s. 199. Gazete,
bundan sonraki kısımlarda “Albayrak” olarak verilecektir.
Durmaz, a.g.t., s. 58.
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Basındaki bu yaygın kanaate ek olarak Yüksek Komiseri Calthorpe da 25 Temmuz
tarihli raporunda Türk Hükümeti’ne Mustafa Kemal’e yasa dışı bir insan muamelesi
yapılması hususunda ısrar edeceğini yazıyor733; Damat Ferit Paşa734 Hohler’e Mustafa
Kemal ve Rauf Bey’e yönelik şikâyetleri içeren bir yazı yazıyor735, Adil ve Nazım
Paşalar ise 30 Temmuz’da736 Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in tevkifine yönelik emir
veriyordu.737 Bu gelişmeyi “Demirci Mehmet ve Hacı Şükrü ile Mustafa Kemal Paşa ve
Rauf Bey’in harekâtını suret-i katiyyede tevkif etmek için ittihaz edebilecek tedabirin
Harbiye Nezareti’den İkinci Ordu Müfettişliği’ne iş’ar edileceğini yazıyordu. Bizim bu
babda merci-i âidette icar eylediğimiz tahkikattan böyle bir işâr olmadığı
anlaşılmıştır”738 satırlarıyla okuyucularına duyuran Türkçe İstanbul, son olarak
“…esasen Mustafa Kemal Paşa’nın yerine Abdullah Paşa tayin edilmiş739 olduğundan
artık Mustafa Kemal Paşa meselesi, ehemmiyetini kaybetmiştir”740 demekte, İstiklâl ise
aynı olaya dair şu yorumu yapmakta idi: Bunların ve Nazilli’de Kuva-yi Milliye adı
altında çete teşkilatıyla uğraştıkları anlaşılan Demirci Ağa ve Hacı şükrü takma
adlarıyla halkı vatan savunması için teşvik edenlerin yakalanıp İstanbul’a getirilmeleri
için Dâhiliye ve Harbiye Nezaretleri şiddetli emir verdi.”741

733

Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü (Açıklamalı Kronoloji), Erzurum Kongresi’nden
TBMM’ye (23 Temmuz 1919-22 Nisan 1920), II, TTK Basımevi, Ankara, 1994, s. 5.
734
Damat Ferit 3 Ağustos 1919’da Nazım Paşa’ya Mustafa Kemal ve Rauf Bey’i yankesici olarak
nitelediği bir yazı göndermiştir. Jaeschke, a.g.e., I, s. 55. Tam metin için bkz. HTVD, Vesika: 46.
735
Jaeschke, a.g.e., I, s. 54.
736
Dâhiliye Nezareti, bu karara ilişkin Erzurum Vilâyeti’ne 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde peş peşe iki
telgraf gönderilmiştir. Dâhiliye Nezareti’nin 29 Temmuz tarihli telgrafında; “Mustafa Kemal ve Rauf
Beyler’in Hükümetin mukarrerat ve tebligatına muhâlif tahşidât ve tahrîkatta devam etmekte
oldukları, imzaları altında (9-10 Temmuz 1919’da) neşrettikleri beyânnâmelerle vuku’u bulan
işârattan anlaşılmasına binaen hemen derdest edilerek Dersaâdete izâmları Meclis-i Vükelâ
Kararı’yla tebliğ olunur” denilirken 30 Temmuz tarihli telgrafta şu hususlar üzerinde durulmuştur:
“29 Temmuz sene 335 şifre telgrafla tebliğ olunmak üzere Mustafa Kemal ve Rauf Beyler oralarda
bulundukları halde hemen derdest edilerek mahfuzen Dersaâdet’e sevklerinin lüzumu tekrar ve
cevabına intizar olunur.” Aynı karar, Elazığ, Erzurum, Sivas, Ankara, Bitlis ve Trabzon valiliklerine
ve Erzincan Mutasarrıflığı’na da 30 Temmuz’da gönderilmiştir. Bütünüyle Erzurum Kongresi, II, s.
126.
737
Jaeschke, a.g.e., I, s. 54.
738
“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey Hakkında”, Türkçe İstanbul, , 8 Ağustos 1335, No. 244, s. 1.
739
Milli Hareket için çok sakıncalı görülen bu tayin karşısında milliciler hemen harekete geçmiş, 15.
Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa bu tayine taraftar olmayanların başında yer almıştır. Bu
sebeple bir taraftan Abdullah Paşa’nın Trabzon’da karaya çıkarılmaması yönünde tedbirler almış, bir
taraftan da 13 Ağustos 1919’da Harbiye Nezareti’ne bir yazı göndererek Abdullah Paşa’nın doğuda
görev alması zararları üzerinde durulmuştur. Bu durum karşısında Abdullah Paşa görevinden istifa
etmek zorunda kalmıştır. Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 75.
740
“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey Hakkında”, Türkçe İstanbul, 8 Ağustos 1335, No. 244, s. 1.
741
İstiklâl, 31 Temmuz 1335, No. 217, s. 1.
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Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin iktidardan düşmesini istemeyen İngilizler, onun
muhtemel rakibi olan milliyetçilere yakın A. İzzet Paşa, Ali Rıza Paşa ve Çürüksulu
Mahmut Paşa gibi kişileri uyarmayı hatta gerekirse tutuklayıp yurt dışına dahi
çıkarmayı düşünmüşler, yine bu bağlamda İngiliz Yüksek Komiserliği Veliaht
Abdülmecid Efendi742 ile görüşerek siyasete karışmaması, İttihatçılarla ve onlara yakın
kişilerle ilişki kurmaması ve Sadrazam ile Vahdettin’in politikalarına saygılı olması
yönünde uyarmıştır.743 Damat Ferit ise İngiliz Yüksek Komiserliği memurlarından
Hohler’e Mustafa Kemal ve Rauf Bey’den yana şikâyette bulunmuş744, aynı zamanda
İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe’la745 yaptığı konuşmada Mustafa Kemal ve Rauf
Bey’in tutuklama emrini çıkarmak için tam beş gün uğraştığını, Abdülmecid’in azlini
istediğini ve Nazım Paşa, İzzet Paşa746, Ahmet Rıza Bey, Çürüksulu Mahmut Paşa gibi
isimlerin Anadolu ile uzlaşmakta olduklarını beyanla bunların İngilizlerce tevkif edilip
Malta’ya747 sürülmelerini748 talep etmiştir.749
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Veliaht Abdülmecid’in Padişah ve Damat Ferit hakkındaki eleştirileri ve İttihatçılarla işbirliği içinde
olduğu iddiaları, Padişah ve Damat Ferit hakkındaki olumsuz düşünceleri kendisinin İngilizler
tarafından yakın takibe alınmasına neden olmuştur. İstanbul İngiliz Yüksek Komiseri Amiral
Calthorpe, 5 Ağustos 1919’da Londra’ya gönderdiği telgrafta, Veliahtın adının İttihatçıların lideri
olarak geçtiği, bunun da ileride kötü sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. 9 Ağustos’ta Yüksek Komiser
Vekili Amiral Webb tarafından gönderilen başka bir telgrafta ise sadrazam ile veliahtın dediklerinin
birbirini tutmadıkları ifade edilmiş, Fransız Yüksek Komiseri ile beraber Abdülmecid Efendi’nin
İttihatçılara katılmaması için kendisini uyarmaya karar verdiklerini, bu amaçla da Yüksek Komiserlik
Tercümanı Mr. Ryan’ın kendisiyle görüşmeye gönderildiği bildirilmiştir. Mehmet Okur, “İngiliz
Belgelerine Göre Veliaht Abdülmecid’in Vahdettin, Damat Ferit ve Milli Mücadele İle İlgili
Düşünceleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 27, Erzurum,
2005, s. 290.
Okur, “İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri...”, s. 1148.
Hohler bu konu ile ilgili olarak vermiş olduğu raporda Padişah ile Sadrazam’ın Mustafa Kemal
hareketinden telaşlandıklarını, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin İttihatçı tipinde bir hükümetin başa
geçmesini önlemeye çalıştığı ve mevcut İstanbul Hükümeti’nin desteklendiğini ancak gecikmeden bir
şeyler yapmak gerektiğini zira zamanın nazik olduğunu yazmakta idi. Şimşir, İngiliz Belgelerinde
Atatürk, I, s. XXXIX.
Calthorpe, bu görüşme sonrası kaleme aldığı raporunda, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin
desteklenmesi gerektiğini, İttihatçılara ve mütareke hükümlerinin uygulanmasına engel olacaklara
karşı daha sert önlem alınması gerektiği yönünde sadrazamın uyarıldığını, Ferit Paşa’nın İttihatçılara
sert davranmak konusunda İngilizlerle aynı fikirde olduğunu ve tevkif edilecekleri Malta gibi uzak bir
yere göndermenin mümkün olup olmayacağının sorulduğunu ve Veliaht Abdülmecit Efendi’nin de
uyarılacağını yazıyordu. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, I, s. 70.
Bu süreçte Meclis-i Vükela’ya memur İzzet Paşa görevinden istifa etmiştir. Refi’ Cevad, “İzzet
Paşa’nın İstifası”, Alemdâr, 30 Temmuz 1335, No. 127, s. 1.
İngiliz Tercüman Ryan, Malta’ya yapılan sürgünler ile ilgili olarak hatıratında yaptığı yorum şu
şekilde olmuştur: “Ya savaş esnasında Hristiyanları öldürdükleri ya veya Kut’tan getirdiğimiz
tutuklulara kötü muamele ettiklerini sandığımız bir takım kimseleri tevkif etmiştik. Bunlar arasında
bazı milletvekilleri de vardı ki yanlış hatırlamıyorsam kendileri meclis binasından alınıp
götürülmüştü. Tevkif ettiğimiz bu şahısları Malta’ya sürdük. İster masum olsunlar ister suçlu,
kendileri mahkeme huzuruna sevk edilemezlerdi. Sürgüne gönderilişleri, siyasi sebeplerle uzunca bir
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Erzurum Kongresi’nden çekinen hükümet, yeni seçim hazırlıklarına başlarken750 Amiral
Calthope, 27 Temmuz 1919 tarihli raporunda yapılacak yeni bir seçimi milliyetçilerin
kazanacağını, bunun iyi bir şey olmadığını, milli hareketi önlemek üzere işe karışmanın
ise Türk Hükümeti’nin iç işlerine karışmak olacağını, bununla beraber İstanbul’da
toplanacak olan meclise mani olunsa bile bu meclisin Anadolu’da toplanmasının önüne
geçilemeyeceği kaydediliyordu. Bu raporu pek dikkate almayan İngiliz Hükümeti, 10
Temmuz 1919 tarihli rapor ile Türkleri içişlerine karışmamayı ve Mustafa Kemal’e
karşı bulunmamayı İngiliz Elçiliği’ne bildirmiş olmasına rağmen Novil adında bir
İngiliz Binbaşısı Mustafa Kemal ve arkadaşlarını yakalamak üzere Harput Valisi Ali
Galip ile buluşmuştur.751
Yine aynı gerekçe ile İstanbul Hükümeti, 30 Temmuz’da II. Ordu Komutan Vekili
Kâzım Karabekir Paşa’ya bir şifre göndererek Mustafa Kemal ile Rauf Bey’in yakalanıp
İstanbul’a yollanması için mülki makamlara yardımcı olmasını istedi. Aldığı şifreye 1
Ağustos tarihli telgrafla cevap veren Kâzım Karabekir Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in
durum ve tutumlarında vatan ve millet menfaatlerine ve mevcut kanunlara aykırılık
görmediğini, türlü yönlerden milletçe tüm varlığımız apaçık tehlike içinde iken siviliyle,
askeriyle en değerli aydın ve yurtseverlerin birer bahane ile milletin arasından çekilip
alınmasından üzüntüye düşen bölge halkının haklı olarak bir işgal kuşkusu içinde
bulunduğunu bildirmiştir.752
Anadolu’daki bu oluşumu engellemek yönünde bir şey yapmaya muktedir olamayan
İstanbul Hükümeti, bu oluşumu destekleyen Hârbiye Nazırı Cevat Paşa’yı görevden
almıştır. Oysaki o sırada Batı Anadolu’da da Redd-i İlhak cemiyetleri kurulmaya,
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müddet sonra serbest bırakılıncaya kadar durmadan kanayan bir yara oldu.” İstanbul’da Bir İngiliz
Tercümanın Hatıraları, s. 126.
İngilizler, daha önce de Bekirağa Bölüğü’nde bulunan tutukluları Malta’ya göndermiştir. Aslında
İngilizlerin yapmak istediği, Bekirağa tutuklularını daha güvenli bir yerde yargılamak değildi. İşgal
Kuvvetleri Komutanı General Milne, Mondros Mütarekesi’nden sonra meydana gelebilecek milli
mukavemeti kırmak için Damat Ferit Paşa’nın yardımıyla o günün önemli devlet ve asker ricalinin
önde gelenlerini Malta’ya sürgün ettirmiş, düşünebilir, iş yapabilir aydınların büyük bölümünü
bertaraf etmişti. Türkiye’den Malta’ya ilk sürülen isim eski Altıncı ordu Komutanı Ali İhsan (Sabis)
Paşa idi. Ali İhsan Paşa’dan hemen sonra İngiliz istihbarat subayı Binbaşı Van Milligan, Harbiye
Nezareti’ne 22 kişilik bir subay listesi daha vermiş, bunların İngiliz tutsaklarına kötü davranmaktan
ötürü sanık oldukları ileri sürülerek tutuklanmaları istenmiştir. 28 Mayıs günü İstanbul’dan ayrılan bu
grup, 2 Haziran’da Malta’ya varmıştır. Öte yandan Amiral Webb’in 19 Mayıs 1919 günü hazırlamış
olduğu 59 kişilik listede yer alanlar da Malta’ya gönderilmiş, 28 Mayıs günü Bekirağa Bölüğü’nden
67 kişi daha Malta’ya gönderilmiştir. Bal, a.g.e., s. 37-39.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, s. 47.
“Üçüncü Ferit Paşa Kabinesi ve Hatt-ı Hümayun”, Zaman, 21 Temmuz 1335, No. 299, s. 1.
Tansel, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, s. 47.
Goloğlu, Erzurum Kongresi, s.108.
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kongreler yapılmaya başlanmıştı.753 Ayrıca yine bu süreçte754 basına yansıdığı üzere
hükümet, “bilumum nezaret ve devaire vaki olan bir tebliğde matbuata badema
devairden havadis verilmemesi ve matbuata tebliği iktiza eden havadisin müsteşarlar
tarafından Hariciye Nezareti’nde teşkil eden İstihbarat Kalemi’ne verilmesini iş’ar
kılmıştır.”755
Öte yandan yine basında da yer aldığı üzere Harbiye Nazırı Nâzım Paşa, Kâzım Paşa’ya
bir telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa’nın hareket-i vakıası ile ihdas ettiği Anadolu
vaziyetinin olduğu gibi bildirilmesini emretmiş756,

5 Ağustos’ta Kâzım Karabekir,

İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal hakkındaki düşmanca ve telaşlı yazılarına
karşılık olmak üzere Sadaret ve Harbiye’ye bir yazı göndermiş ve aynı zamanda bunu
tamim etmiştir. Bu telgrafta, Erzurum Kongresi’ni Vilâyet-i Şarkiye milletinin
topladığını, yetmiş kadar azasıyla Erzurum’da hal-i içtimada bulunan kongrenin
Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey henüz İstanbul’da iken ve hatta isimleri bile
işitilmemişken büyük tehlikelerin vukua geleceğini muhakkak addeden şarkî eyalât
halkının karar ve teşebbüsleriyle vukua geldiğini, bu toplanışta siyasi veya şahsi hiçbir
tesirin bulunmadığını ifade etmiş ve bu cereyan-ı millinin inkişafına ve hal-i hazırına
Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey’in zerre kadar tesirlerinin olmadığını beyan
etmiştir.757
Hükümet ve basın nezdinde gelişmeler bu yönde seyrederken 7 Ağustos Perşembe günü
23 Temmuz’dan beri toplantı halinde bulunan Erzurum Kongresi758 son toplantısını
Redd-i İlhak Cemiyetleri, 31 Temmuz’da Balıkesir’de bir kongre yapmışlar, Erzurum’da da birlik ve
beraberlik, tebrik ve başarı telgrafı almışlardır. Nitekim 1919 yılı Ağustos ayı, Doğu ve Batı
Anadolu’da bölgesel ve milli nitelikli kongrelerin yapıldığı bir ay olacaktır. Goloğlu, Erzurum
Kongresi, s.109; Çevik, a.g.e., s. 216.
754
Yine bu süreçte İkdam, Sabah, Peyam, Türkçe İstanbul ve Alemdâr’ın aralarında bulunduğu yeni bir
matbuat cemiyetinin kurulduğu haberi de basına yansımıştır. İlgili haberde konu ile ilgili olarak şu
açıklama yapılmıştır: “Gazetemiz de dâhil olduğu halde İkdam, Sabah, Peyam ve İstanbul gibi yalnız
kendi fikirlerinin ve kendi inanışlarının mürevvici olup hiçbir suretle hiçbir kuvvetin taht-ı tesirinde
bulunmamayı kendisine yegâne gaye ittihaz etmiş ve uzun seneler bu gaye etrafında neşriyatıyla sadık
mesaisini kabul ve teslim ettirmiş olan gazeteler mensubininden hareket olarak yeni bir matbuat
cemiyetinin derdest olduğu istibşar edilmiştir. Memleketin bahusus şu aralık büyük bir ihtiyaç ile
muhtaç olduğu bu cemiyeti tam zamanında teşkil edilmiş olur. Âti hakkında büyük vaatlerde
bulunabileceğini ümit ettiğimiz cemiyeti ümitle karşılarız.” “Yeni Matbuat Cemiyeti”, Alemdâr, 6
Ağustos 1335, No. 134, s. 1.
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“Matbuat-ı Devair, Alemdâr, 1 Ağustos 1335, No. 129, s. 2.
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“Anadolu’da Vaziyet”, Türkçe İstanbul, 12 Ağustos 1335, No. 245, s. 1.
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HTVD, s. Vesika: 50; Akşin, a.g.e., I, s. 480.
758
İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Erzurum’daki kontrol subaylarından gelen haberlere dayanılarak
kongre ile ilgili şu bilgiler rapor edilmiştir: “Yunanların İzmir’e girmesinden beri Doğu Anadolu’da
belirli bir politik rahatsızlık vardır. Bu nedenle 7 Ağustos’ta Erzurum’da Milli Hareket’in kongresi
yapılmıştır. İstanbul tarafından geri çağırılan Mustafa Kemal, bu çağrıya uymayarak Erzurum’a
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yaparak nihayete759 ermiş, 9 kişilik bir temsil heyeti760 seçen Kongre bu heyetin
başkanlığına Mustafa Kemal getirmiş ve Temsil Heyeti dağılmadan önce 10 maddelik
bildiriyi kabul etmiştir. Aynı gün Merkezi Konya’da bulunan II. Ordu Müfettişliği,
Konya Valisine ve İngiliz kontrol subayının şikâyetlerine cevap vererek Erzurum
Kongresini savunmuş, bu kongrenin Kanun-ı Esasi’nin 120. Maddesine dayanılarak
toplandığını, yurt ve milletin mutluluğu amacını güttüğünü, kanuna aykırı bir yönü
bulunmadığını ve ihtilalci bir hareket olmadığını bildirmiştir.761 İstanbul Hükümeti ise
bu süreçten duyduğu rahatsızlık neticesinde doğu illerine yeni valiler tayin etmişti.762
8 Ağustos’a gelindiğinde Dâhiliye Nezareti, bütün mülki örgütlere bir genelge
göndermiş ve Yunan işgali vuku bulduğu sıralarda İzmir’de meydana gelen olayları
araştırmak için İtilâf Devletleri’nin bir Tahkikat Komisyonu763 teşkil ettiklerini
bildirmiştir.764 İstanbul basını bunu ehemmiyete haiz bir gelişme olarak yorumlamış765,
yine aynı gün belirli bazı telgraf başmüdürlüklerine bir genelge gönderilerek “Teşkilat-ı
Milliye ve Kongre” adıyla bir süredir yapılan telgrafların kabul edilmemesi, baskı
yüzünden kabulü gerekiyorsa kabul edilmesi fakat çekilmeyip genel müdürlüğe
gönderilmesi istenmiştir. Yine bu günlerde Harbiye Nazırı Nazım Paşa, askerlikten
istifa ettiği halde tahriklere devam ettiğini ileri sürerek Mustafa Kemal’in üzerindeki
rütbe ve nişanların geri alınmasını hükümete önermiş, hükümetin bu yoldaki kararı
Padişah tarafından 9 Ağustos’ta onaylanmıştır.766 Bu karar, Takvîm-i Vekâyi’de “III.
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geçmiş ve burada kongrenin başı olmuştur. Ayrıca Erzurum’u Milli Hareket’in merkezi yapmıştır.
Kongre, Sultan ve Halifenin emrinde olduğunu fakat hükümetin emirlerine uymayacağını
belirtmiştir.” Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 68.
Mustafa Kemal Paşa, 7 Ağustos 1919 tarihli Erzurum Kongresi’nin kapanış konuşmasında kongre ile
ilgili olarak şu değerlendirmede bulunmuştur: “Milletimizin ümid-i necat ile çırpındığı en heyecanlı
bir zamanda fedakâr heyet-i muhteremeniz her türlü mezahime katlanarak burada, Erzurum’da
toplandı. Hassas ve necip bir ruh ve pek salâbetli bir iman ile vatan ve milletimizin halâsına ait esaslı
mukarrerat ittihaz etti. Bilhassa bütün cihana karşı milletimizin mevcudiyetini ve birliğini gösterdi.
Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir…” Atatürk’ün Söylev
ve Demeçleri, I, ATAM Yayınları, Ankara, 197I, s. 5.
Bu kişiler; Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Hoca Raif Efendi, Şeyh Fevzi Efendi, Servet
Bey, Bekir Sami Bey, Sadullah Efendi, Hacı Musa Bey, İzzet Bey’dir. Kansu, a.g.e., I, s. 112;
Goloğlu, a.g.e., s. 114.
HTVD, Vesika: 169.
Kansu, a.g.e., I, s. 132-133.
İlgili komisyonun çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Selçuk Ural, Müttefiklerarası/İzmir
Tahkik Komisyonu’nun Faaliyetleri (1919), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1997.
Ali Kemal, “Bir Tebliğ-i Resmi Münasebetiyle”, Peyam, 4 Ağustos 1335, No. 245, s. 1.
Ali Kemal, “Bir Tebliğ-i Resmi Münasebetiyle”, Peyam, 4 Ağustos 1335, No. 245, s. 1; “İzmir
Tahkik Heyeti”, Peyam, 16 Ağustos 1335, No. 257, s. 1.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 33.

144

Ordu Müfettişliği’nden mâzul ve askerlikten müste’fi Mustafa Kemal Bey, silk-i
askeriden ihraç ve haiz nişanlar nez’i uhdesindeki fahr-i yaverlik rütbesi ref’ edilmiştir.
İşbu irâde-i seniyyenin icrasına Harbiye Nezareti memurdur. 9 Ağustos 1335,
Sadrazam Damat Ferit”767 şeklinde yer alırken bu haberi alıntılayan Peyam’ın
sütunlarında Ali Kemal: “Anadolu’da harekât-ı milliye perdesi altında tahrikâtta
bulunan ve Erzurum’da milli kongreye riyaset eden Mustafa Kemal (Paşa), nihayet
müstahak olduğu cezaya uğradı. Ümit ediyoruz ki Hükümet, yakında kendisini tahrikâta
gayr-i muktedir bir hale vazi’ eder. Zaten dünkü İstanbul refikimizin dediği gibi bu
yolda harekât, vatana karşı bir cinayettir. Avrupalılar nazarında Türkiye’yi iğtişaş
içinde göstermek mukadderat-ı memleketi karanlıklara doğru sürüklemek demektir.
Bunda şüphe yoktur”768 şeklinde yorum yapıyor, Türkçe İstanbul ise aynı haberi şu
şekilde sütunlarına taşıyordu:
“Ordu Müfettişliği’ne tayin olduğu halde Anadolu’da iğtişaşkârane harekât-ı
milliye namı altında hadiseler tevlid ve Erzurum’da akdedeceği kongre kararıyla
bazı metalibatta bulunmak suretiyle hükümet-i merkeziyeyi müşkil bir vaziyet-i
siyasiyeye ilgaya sebebiyet veren Mustafa Kemal Paşa’nın harekât-ı vakıası
müstelzim mücârât-ı ahvâlden bulunduğu cihetle kendisinin silk-i askeriyeden tardı
ile hamil olduğu nişanların istirdatı ve haiz olduğu fahr-i yaverlik rütbesinin nez’i
hususuna karar verilmiş ve arz-ı atabe-i ulya kılınan karar dün tasdik-i ali-i Hazret-i
Padişahiye iktiran etmiştir.”769

Zaman gazetesi ise Takvîm-i Vekâyi’den alıntıladığı “Üçüncü Ordu Müfettişliğinden
ma’zul ve askerlikten müste’fi Mustafa Kemal Bey, silk-i askerlikten ihrac-ı haiz
olduğunu ve nişanları nez’i ve uhdesindeki fahr-i yaverlik rütbesi ref’ edilmiştir”
şeklindeki haberi “Mustafa Kemal’in Silk-i Askeriden İhracı”770 başlığı ile sütunlarına
taşımıştır. Böylece Padişah, Mustafa Kemal ile bütün bağlarını koparmış oluyordu.
Üstelik askerlikten istifa ettiği halde kendisini yeniden meslekten çıkarmak gibi
anlamsız bir davranışla O’na karşı duyulan büyük hınç ortaya konuluyordu771
Bu süreçte Damat Ferit Paşa ise İngiliz Yüksek Komiserliği’ni ziyaret ederek
tutuklanmasını talep ettiği elli kişilik bir liste vermiş, kendisine İngilizlerin tutuklama
yapmayacağı yönünde cevap verilmesinin ardından tasarı bazı kişilerin İtalya’ya
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Takvîm-i Vekâyi, 12 Ağustos 1335, No. 3621, s. 2.
“Mustafa Kemal (Paşa)’in Askerlikten Tardı”, Peyam, 13 Ağustos 1335, s. 2.
769
“Anadolu’da Vaziyet”, Türkçe İstanbul, 12 Ağustos 1335, No. 245, s. 1.
770
“Mustafa Kemal’in Silk-i Askeriden İhracı”, Zaman, 13 Ağustos 1335, No. 455, s. 1.
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Akşin, a.g.e., I, s. 488-491.
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sürgüne gönderilmesi şeklini almıştır.772 Öte yandan aynı süreçte yayınlanan İfham
gazetesinin haberine göre Sadrazam Damat Ferit Paşa, Harbiye Nazırlığı’nda Harbiye
Nazırı ve Polis Umum Müdürü ile bir toplantı yapmıştır. Mustafa Kemal meselesinin
görüşüldüğü toplantıda askeri kuvvet kullanma hususunun ele alındığı düşünülmekte
idi.773 Ayrıca Ferit Paşa, aynı süreçte Harbiye Nezareti’ne aşağıdaki telgrafı çekerek bu
hususta gereğinin yapılmasını istemekte idi:
“…Kumandanlıktan azl ile derdest ve tahtelhıfz İstanbul’a izamları Hükümet-i
Seniyye tarafından geçende vilâyata bildirilen ve silk-i celil-i asker-îden ihraç
edilmiş bulunan Mustafa Kemal ve birkaç gün Bahriye Nezareti’ni işgal eden Rauf
Beylerin Anadolu’da vâsi muhaberat ve mütefevvühattan sonra âkıbet livabedest-i
isyan olarak ahali-i Osmaniyeyi kongre namıyla cabecâ içtimaa teşvik ve meali
vâreste-i tekrar olan beyannameler neşreylemesini ve Şarkî Anadolu vilayetlerinin
mevakıi umumiyesinde bütün kaza ve liva ve vilâyet mümessillerinden mürekkep
içtimalar akdini meşrû bir hal farzetmek için devlet lafzının delâlet ettiği
mefhumdan tegafületmek lâzım gelir… Devlet-i Osmaniye’yi on seneden beri
maruz kıldıkları felâketlerden halâ kâmbin olamayanlar şimdi Anadolu kıtasına
musallat olmaya başladılar…”774

Bu gelişmeler neticesinde Erzurum Kongresi sonrasında, Damat Ferit Paşa Paris
Kongresi’nden eli boş, hatta hakarete uğramış olarak dönünce Mustafa Kemal Paşa, 16
Ağustos 1919 tarihli uzun bir telgrafı Ferit Paşa’ya göndermiştir.775 Mazhar Müfit Bey,
bu telgrafın en mühim kısmını şu şekilde aktarmakta idi:
“Hakk-ı hayat ve istiklâl için çalışan milletin maksadındaki nezaket ve ciddiyete
karşı hükümet-i merkeziye hasım vaziyeti almak cihetini iltizam ediyor. Bu tarz-ı
hareket bittabi mucib-i esefi azîmdir ve milleti arzu edilmeyen hareketlere sevk
edecek mahiyettedir. Gayet samimi arz edeyim ki millet her türlü iradesin ikaa
muktedirdir ve teşebbüsatının önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut değildir.
Hükümet-i merkeziyenin menfi teşebbüsatı hiçbir kimse tarafından cay-ı tatbik
bulmamağa mahkûmdur.”776

Bu süreçte Anadolu basınında Ferit Paşa’nın Paris Konferansı’ndaki tutumu ve mevcut
politikalarına yönelik uzun yorumların gazete sütunlarında yer alığını görmekteyiz.
Bunlardan biri, Albayrak’ın, “Açık Hesap” başlıklı yazısı olmuştur. Hükümetin
mahiyeti, tebliğleri ve ne yapmak istediğinin sorgulandığı bu uzun yazıda, dünyada en
iptidai kavimlerin dahi hâkimiyetinin millete bağlı olduğu bir dönemde, kuvvetini ve
salahiyetini milletten almayan bir hükümetin ancak dernek mahiyetinde olabileceği,
772
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Akşin, a.g.e., I, s. 486.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 26.
HTVD, Vesika: 46.
Telgraf metni için Bkz. Nutuk, I, s. 74-75.
Kansu, a.g.e., I, s. 142.
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hükümetlerin vekâletlerini aldıkları millete tabi olmak zorunda olduğu, en şerefli
hükümetlerin ise millet iradesini kendine rehber edinenler bulunduğunu belirtiliyor, bu
gerçekler ışığında Ferit Paşa Hükümeti’nin vaziyetini hakkında şu değerlendirmeler
yapılıyordu:
“Hukuki vaziyeti bu kadar çürük ve gayr-i meşrû bulunan Ferit Paşa Hükümeti
acaba kimlerden ibarettir ve kime istinad ediyor? Bu suallerin cevabını vereden
geçmemek iktiza eder. İstanbul Efkâr-ı umumiyesine bakıyoruz, bütün fırkaları
Ferit Paşa Hükümeti’nin aleyhinde bir olmuş. Matbuat, o derece sıkı sansüre
rağmen baştanbaşa şikâyetname şeklinde bulunuyor. Bütün devlet adamları
aleyhtar görünüyor. Ve böyle görünmek vatanperverlik icabından sayılıyor.
Milletin efkârını yokluyoruz: Ermenistan muhtariyeti teklifi, Paris’ten elim bir
vaziyette dönüş, İzmir fecayiindeki amiller, vatanın mühim kısımlarındaki ecnebi
işgalleri, bunların tevlit ettiği kötü vaziyetler dolayısıyla Ferit Paşa kabinesinin
hukuk-ı milliyeyi mahv ve tezlile azmetmiş yabancı bir kuvvet telakki edildiğini
hissediyoruz. Şahsi kuvvetlerine bakıyoruz; Ferit Paşa ile şahsiyeti müşevveş biriki yardakçıdan başka yanlarında kimseyi görmüyoruz. Bunun için acaba Ferit Paşa
Hükümeti kime, hangi muhit-i milliye istinad ediyor, kuvvet ve salahiyetini hangi
meşrû menbadan alıyor sualine bir türlü cevap bulmak kabil olmuyor.
Mevkii, kuvveti ve kudreti bu kadar düşkün, karışık, mütezelzil olan hükümet-i
merkeziye acaba neye, hangi meşrû düşünceye istinaden garip, garip olduğu kadar
tesiri imkânsız telliğlerde, telkinlerde bulunuyor? Birkaç misal zikredelim:
1- Asayiş, görülmemiş bir derece-i mükemmeliyette iken memleketimizi iğtişaş
içinde gösteren mahdud tamim,
2- Bir taraftan Paris’ten eli boş döndüğü, diğer yandan düşmanlarımızın İzmir,
Adana işgalleri gibi günde bir muvaffakiyet kazanmaları ve buna karşı Ferit Paşa
Kabinesi’nin derin acz ve atalet içinden çıkmak istemediği bir zamanda milletin
vicdanından doğan meşrû müdafaa emellerini iğtişaş, kanunsuzluk, bilmem ne
suretinde göstermeye çabalamaları.
3- Bütün hukuk ulemasının milletlere bir hakk-ı tabi olarak tanımış oldukları
serbesti-i tefekkür, hürriyet-i içtima gibi bir hakkı vatanın şu elim sükûtu karşısında
isti’mal inkısam ve izmihlale meydan vermemek için birleşen, kongreler akdeden
ehl-i vatanı kahrettirmeleri,
4- Birer oyuncak haline getirdikleri kanunları, Milli Mücadele’ye karşı bir mânia
şeklinde kullanmak istemeleri.
Acaba Ferit Paşa, bu mâkus, gayr-i milli, yıkıcı teçebbüslerle ne yapmak istiyor?
İngilizlerin bir alet-i uzvu olmaktan ne bekliyor? Aynı siyasetin İzmir’de,
Adana’da doğurduğu felâketler meydanda iken niçin bu kanlı siyasete ve bunu
vicanına sığdıramayan erbab-ı hamiyeti kuvvetle, tezvirle, ecnebi eliyle
kahretmekte ısrar ediyorlar?... Ferit Paşa Hükümeti’nin milletin anlaşmasına,
halifelerinin etrafında birleşmesine, vatanın ve milletin yegâne kurtuluş yolu olan
milli hareketlere ecnebi tesiriyle mani olmaya çalışması pek elim bir intihardır.
Hükümet-i merkeziyenin teşebbüsleri, tebliğleri ecnebi mahfilinin birer eser-i
telakkisi olduğu meydanda ve silahlarımızı almak, birleşmeye meydan vermemek,
İzmir’de olduğu gibi buralarda da bir İslâm katliamını teshile matuf hazırlıklar
olduğu zahir iken milletin bunlara da göz yumacağını düşünmek lâyık olduğu tabiri
bulamayacağımız bir maraz-ı hâl değil midir? Ferit Paşa ve birkaç kişiden ibaret
olan feriklerimizin bu çıkmaz yolda ısrar etmelerini hüsn-ü niyetle tefsire imkân
bulunacağı hususunda nevmidiye düşmemek kabil olmuyor. Şu birkaç aydan beri
bir karar ihtiyazına muvaffak olamayan bütün vatan tarafından kendisine iade-i
itimat gösterilen kabinenin vaziyetini tabi görecek derecede galet-i ruiyete müptela
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olması da hüsn-ü tevil edilmeyecek bir garabet göstermektedir. İnsafın o yerde
namı yok mu?”777

Bir diğer yorum ise üçüncü kez sadarete gelen Ferit Paşa Kabinesi’nin gayr-i meşrû bir
kabine olduğunun nihayet İstanbul’da da anlaşıldığı, ancak Kanun-i Esasiye yemin
etmiş bir hükümetin feshi üzerinden dört ay geçtiği halde Meclis-i Mebûsan-ı
toplamamakla kendini kanunsuz bir mevkiye, gayr-i meşrû bir şekle sokmakta ısrar
ettiği ifade ediliyordu.778 “Şu mübarek vatanın ne hazin talihi vardır” sözleriyle
başlayan bir başka yazıda memlekete saadet, istiklâl, hürriyet, terakki getirecek ne
zaman bir milli hareket, bir teşebbüs vücuda gelmişse yine bu vatana ihanet edenler
tarafından derhal onun imhasına çalışıldığı ifade edilerek Ferit Paşa Hükümeti hakkında
şu yorumlar yapılıyordu:
“…Nihayet mevki-i iktidara gelen Ferit Paşa Hükümeti’nden biraz azim, biraz
metanet ümit etmek istedik. Fakat heyhat! Mütemadiyen tebeddül eden bu
hükümette de milletin azim iradesine tercüman olacak bir kıymet görmek kabil
olmadı. Ferit Paşa, siyaset-i hariciyemizin gayet iyi ve muvaffakiyetli bir sahaya
girdiğini Türkiye Ajansı vasıtası ile her tarafa neşretmişve hukuk-u devlet ve
milletin mahfuz kalacağını temin eylemiş olduğu günden çok zaman geçmemişti ki
İzmir işgali, fecayii husule geldi ve Ferit Paşa siyasetinin iflas eylediğini ilân
eyledi. Müşarünileyhin istifası ve bunu müteakip vuku’ bulan beyanatı bir
namuskâr ricâl-i hükümetten beklenen bir işti. Ne faide ki Ferit Paşa Hükümeti
tekrar deruhte etmek ve daha gayr-ı muvafık refikler tedarik etmek suretiyle o
vaziyeti ihlâl etti. Artık memlekette hırs, kin ve sandalye kavgasından başka bir şey
kalmadı. Bu elim hal vatanın, milli hukukun seri bir surette sükûtunu intaç
ediyordu. Tarihimizin, devletimizin, mukaddesatımızın bu müthiş sükûtu
karşısında milletin gafil bir hükümete ümidini bağlamış mütevekkil bir vaziyette
görülmesi düşmanlarımızın aleyhimizdeki propagandalarını kuvvetlendiriyor ve bu
milletin yaşamaya istidadı olmadığı hakkındaki iddialara bir hakikat rengi
veriyordu… Halin vahameti, hükümetten beklenilen netice-i say’i ve mücahedenin
makûs bir surette meclis ve hatta Ferit Paşa tarafından fiili ve hukuki bir
mevcudiyeti olmayan Ermenilere buralarda bir muhtariyet verilmesi hakkındaki
teklifi millette derin bir teessürle karışık müsevved bir intibah uyandırdı. Müdafaai Hukuk Teşkilâtı, seri’ hatvelerle terakki ve teazu etti. Anadolu’da milli bir hareket
vücuda gelerek hakkımızda rast gele bir karar vermek ve istihsal etmek isteyenleri
düşündürdü. Zira ölü sayılan ve asıl mal sahibi bulunan millet canlanmış ve isbat-ı
hayat eylemişti.
Hükümetin, vicdan-ı milliden doğan bu milli harekete karşı yalnız takdir değil
minnettarlık göstermesi hüsn-i niyet icabından iken bütün mevcudiyeti ile onu
takibe, imhaya çalışması her suretle şayan-ı nazardı. Tarihte bu derece bir gaflet
mesbuk olmadığından ve Ali Kemal Bey lisanıyla millet felce, zillete, meskenete
sevk edilmek istendiğinden hükümetin vatanperverliğinden endişeye düşmemek
kabil olmuyordu… Hal böyle iken Ferit Paşa Hükümeti’nin milletin mevcudiyetini
ve sahib-i hak ve irade olduğunu gösteren milli hareketlere karşı hasım vaziyetini
muhafaza etmesi cidden elim bir sükût değil midir? Hususiyle heyet-i tahkikiye
777
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veya nasiha namıyla memleketin her tarafına gönderilen ve muayyen bir fikir ve
kanaat göstermeyen heyetlerin sebeb-i ihdası ne ile izah edilebilir?...”779

Öte yandan bazı gazetelerde seçimlerin yapılmamasından o devrin Dâhiliye Nazırı Ali
Kemal’i sorumlu tutan yazılar yayınlanıyordu. Bu doğrultuda Alemdâr’da çıkan bir
yazıya Ali Kemal’in şu şekilde cevap verdiğini görmekteyiz:
“Bize karşı hiçbir iftiradan, hiçbir yalandan çekinmeyen muarızlarımızın
iddialarından biri de güya biz esasen intihabatın, dolaysıyla meşrûtiyetin aleyhinde
imişiz. Güya nazır iken intihabatın yapılmasına ben mani olmuşum. Ne boş, ne
kuru sözler. İstifamı müteakiben Journal de Orient refikimize intihabatla ilgili şu
beyanatta bulunmuştum:
Esasen hürriyet ve meşrûtiyet taraftarı olmak itibari ile kuvve-i teşriiye-i milliyenin
ezeli müdafiiyim. Fakat memleketin vaziyet-i hazırası ile nasıl intihabat olabilir?
Akıl erdiremiyorum... Evet, intihabat olabilir ve olmalıdır da. Fakat evvel emirde
Paris’teki heyet-i murahhasamız, memleketin mukadderatına dair bir parça vazıh
bir fikir edinsin, müddeiyat-ı esasiyemizin tahakkuk ettiğini gördün. Geçirdiğimiz
bu buhran esnasında bence intihabat, derhal bir hiss-i neticeye müncerr olamaz.’
Bu sözlere karşı o zaman bana sövüldü, sayıldı, netice ne oldu? O tarihten beri 3040 gün geçti, hani intihabat? Ağla ey gözlerim ağla, ne gelen var ne giden. Zaten
şimdi o muarızlarımız hakikate temas edince, intihabat kanununu göz önüne
getirince intihabatın 5-10 gün içinde başarılır bir iş olmadığını anladılar. Hiç
değilse 3-4 aylık bir müddete katlanır gibi oldular. Çünkü eldeki intihap kanunu ile
başka türlü yapmak imkânı olamaz. Zaten intihap kanunundan evvel de
memleketin harici ve dâhili vaziyeti bu tehiri istilzam eyler.”780

Yine aynı süreçte basında sulh konferansına yönelik haberler sıklıkla yer almakta781,
geciken sulh üzerine çeşitli yorumlar yapılmakta idi. “Musalahanın Tehiri” başlıklı
yazısına “Mütarekeden beri aylar geçti, yıl oluyor. Musalahamız için ses yok, seda yok”
sözleriyle başlayan Ali Kemal, yazının devamında şu değerlendirmelerde bulunmakta
idi:
“Daha Avusturya ile Bulgaristan ile ayrı ayrı sulh imzalanacak ve sonra sıra bize
gelecek. O gelinceye kadar da kim bilir biz ne hallere gireceğiz? Devletler bizden
Anadolu’da asayişsizliğimizden şikâyet ediyorlar... Bugün hükümetçe en birinci
vazifemiz mülk-ü mahrusamızda asayişi temin değil midir? Bu da ne ile olur?
Mütarekenin musalahaya tekabülü ile olur. Mütareke şartları elimiz ayağımız
bağladı.”782
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Sulh haberlerinin yanı sıra basını meşgul eden diğer bir konuyu ise manda meselesi
teşkil etmekte idi.783 Bu hususta pek çok yazı kaleme alınmış ve gazete yazarları
birbirlerinin yazıları üzerinden yorumlarda bulunmuşlardır. Ali Kemal, “Ocak ve
Manda”, başlıklı yazısında “Kar’ilerimizden özür dileriz. İki kelime böyle birbirine izafe
edilince başka manalar mahmul olabilir. Fakat manda lafzından muradımız filhakika
ocağın idrak ve erkân-ı siyasisine pek tevafuk etse de öküzün sütkardeşi değildir. Her
hangi devletin tarafından olursa olsun böyle bir kayda tabi olmak, istiklalimizi
parçalamak demektir”784 derken Albayrak sütunlarında Said Molla’nın İngiliz
himayesini savunduğu yazıya cevaben “Türkçe İstanbul’a Cevabım” adlı yazı yer
alıyordu. Bu yazısında Hikmet Bey, gazetenin ecnebi parası ile çıktığına dair kuvvetli
tevatür mevcut olduğundan okuyucusu olsa dahi inananının hemen hemen yok derecede
olduğu bu gazete haberine yönelik şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“… Molla Efendi makalesinde lafı nereye çeviriyor: ‘İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne
getiriyor ve Anadolu’da İngiliz muhibin o kadar derin asarına müsâdif olduk ki
şayet devletlerden birinin mandası icap ederse o da İngiltere olabileceğine kani
olduk’ diyor. Muhtemeldir ki mütarekeyi müteakip İslâmları tehdit eden Rumların,
Fransızlar tarafından himaye ve hatta milleti teşvik görmekte olması ve saire gibi
münferit vakıalar karşısında uzağı göremeyen safdiller, İngilizlerin yalancı
dostluğuna aldanmış oluyorlar. Fakat Molla Efendi ve yardakçıları emin
olmalıdırlar ki İngilizlerin İzmir’e çıkan Yunanlara pişdarlık etmeleri, Rumların
İslâmları canavarca katletmesine, ırz ve namuslarına tecavüzlerine tiyatro seyreder
gibi kendilerine mahsus lakayt nazarlarla bakmaları bu gibi safderunların da klını
başına getirdi. Binaenaleyh Molla Efendi’nin dediği gibi halen ötede beride
hakikaten İngiliz Muhipler Cemiyeti varsa bu uğurda gazete çıkaran, yazı yazanlar
bulunuyorsa millet bunların hüsn-i niyetlerinden şüphe etmeye tamamen haklıdır.
Zaten tahrik maksadıyla İstanbul’dan taşralara ara sıra fırlatılan bu mühim
cemiyetin kâğıtları okuyanlarca ehemmiyetsiz görülmekten başka mucib-i infial de
olmaktadır. Molla Efendi’nin makalesinin sonuna doğru yazdığı ‘fakat bugün
İstanbul’da hâkim olan bir kuvvet vardır ki o da ittihatçıların parasıdır’ cümlesine
doğrusu gülmekten kendimi alamadım. Kendisine artık bu bayat mirastan
vazgeçmesini hassaten tavsiye eder, memlekette yegâne ruhun istiklâl ve
mevcudiyeti için çırpınan milletin vicdanından doğan azim ve iradeden ibaret
olduğunu hatırlatırım.”785
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Vakit’te Ahmet Emin bağımsızlık isteyenleri maceracılıkla suçlayıp Amerikan
mandasını savunurken, Sabah Türkiye için en elverişli mananın İngiltere olduğunu ve
Türk devletinin az bir zamanda eski şehvet ve kudretini bulmasının ancak bu şekilde
mümkün olacağını ifade ediyordu.786 Öte yandan 11 Ağustos 1919 tarihli Tasvir-i Efkâr
gazetesi, Heyet-i Milliye Kâtib-i Umumisi Çürüksulu Mahmut Paşa’nın Sulh ve
Selamet Fırkası esas itibari ile mandaterlik aleyhinde bulunduğundan hiçbir müzakereye
girişmemeye karar verdiğini bildirirken; İstanbul, Sabah ve Alemdâr’ın yazılarına
Anadolu basınından gelen tepkiler devam ediyordu. “Payitaht gazetelerini okudukça
hayret ve teessür içinde kalmamak mümkün olmuyor” sözleriyle başlayan bu türden bir
yazıda şu hususlar üzerinde duruluyordu:
“…Bir-iki gazete diğer refiklerimizin ve bütün milletin kanaati hilafına olarak
Anadolu’da milli hareketin vücuduna kail olmak istemiyor. En meşrû ve en vicdani
hareketleri adi bir fırka propagandacısı lisanıyla gayr-i milli ve şahsi göstermeye
çalışıyor. Müteessiriz, çünkü bizim gibi duyan, bizim gibi yanan birçok muhterem
refiklerimiz duygularını, kanaatlerini izhara muktedir olamıyorlar. Binaenaleyh
muhterem abilerimizin söyleyemedikleri hakikatleri biz izaha çalışacağız.
Başta ‘Sabah’ olduğu halde üçü geçmeyen bu arkadaşlar Anadolu’daki milli
hareketi iğtişaş, kanunsuzluk, kıymetsizlik ile tarif ediyor ve Mustafa Kemal Paşa
ve Rauf Bey’in eseri olarak bildirmek istiyorlar. B efendiler o yoldaki yazılarıyla
milli bir mevcudiyetin olmadığını ve millete hak tanımak isteyen düşmanların
nokta-i nazarını terviç eylediklerini bize ifham etmiş oluyorlar. Biz de vicdan-ı
milliyeye istinaden ve cevaben deriz ki millet benliğine dönmüştür ve artık rast
gelen tılfın mukadderatına hâkim olmasını görmek istemiyor… İstanbul’da
teşekkül eden ve hiçbir muhit-i içtimaiyenin mahsulü olmayan şu veya bu fırkaya
yardakçılık etmenin tadını pek acı bir surette hissetmiş olan Anadolu; İstanbul,
Sabah ve Alemdâr’ın dediği gibi ittihatçı, İtilâfçı daha bilmem ne olmaktan
münezzehtir. Anadolu bu efendiler gibi sırf yerlerine kendileri oturmak için değil,
hakkıyla ve kanunen tecziye etmek emeliyle mücrim ittihatçıların aleyhindedir.
Anadolu, bu gibi gülünç takiplere, muhakemelere karşı müteessirane gülmekten
başka bir şey yapmaya da tenezzül etmez.
Vatanın sükûtu muvacehesinde İstanbul’da sandalye kavgasından başka bir şey
görmeyen ve Kanun-i Esasi hiç seviyesine indirilerek murakebe-i milliye ihmal ve
hukuk-ı milliye paymal edilmek istendiğini anlayan millet yalnız bırakıldığını
hissederek işe başladı… Hâl böyle iken karışık ve dolambaçlı hareketleriyle
milletin itibarını çoktan kaybetmiş iki hükümet adamının biraz da acemice olan
propagandalarını neşre, hakikati tahrife yeltenmek acınacak bir vaziyet teşkil etmez
mi? Sabah’ın hüviyeti malûm olduğundan Şark-i Anadolu vilayetlerini Ermeni
ihtirasından ve saltanat-ı Osmaniye’yi inhilalden tahlise matuf bulunan harekât-ı
milliyeyi hoş görmeyebilir. Biz, bunların aleyhteki yazılarını birer methiye telakki
eder ve azmimizi takviye ve teyid eyleriz.”787
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Hükümeti’nin atamalarına karşı direndiğini görmekteyiz. Bu bağlamda 13 Ağustos’ta
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Kazım Karabekir Harbiye Nazırlığı’na gönderdiği yazıda Abdullah Paşa’nın 3. Ordu
Komutanlığı’na atanmasına karşı çıkmış ve Abdullah Paşa’nın Trabzon’da karaya
çıkarılmaması için de tedbir almıştır.788 İstanbul’da ise aynı gün Harbiye Nazırı Nazım
Paşa istifa ettirilmiş ve yerine Süleyman Şefik Paşa getirilmiştir.789 Morning Post’un bu
gelişme hakkında yorumu: “Türk hapishanesinden İttihat ve Terakki Komitesi aza-i
mühimmesinden Halil Paşa ve küçük Talat Bey’in firarı Türk mahafil-i siyasiyesinde
derin bir tesir uyandırmıştır. Bu firarlar tabiiyetle Harbiye Nazırı Nazım Paşa’nın
istifasını intaç etmiştir”790 şeklinde olurken yeni Harbiye Nazırı ilk iş olarak milli
kuvvetler aleyhinde harekete geçerek güvenliği bozanlara karşı mülki makamlarca
istenecek yardımın hemen yapılmasını askeri birliklere emretmiş, ordu müfettişlerinin
mülki memurlara talimat vermek yetkilerinin Meclis-i Vükela kararı ile kaldırılmış
olduğunu bildirmiştir. Ayrıca 14 Ağustos’ta ordu müfettişliklerinin lağvı hakkında
sadarete bir yazı göndermiş ve 1., 2. ve 3. Ordu Müfettişlikleri’nin lağvedildiğine dair
16 Ağustos tarihli irade-i seniyyeyi791, 18 Ağustos’ta ilgililere duyurmuştur. Bu da
yeterli görülmemiş olacaktı ki ardından kolordu komutanlıkları ile kolordu ahz-ı asker
başkanlıklarının birbiri ile şifreli muhaberede bulunması da yasaklanmıştır. Bu emir,
özellikle 20. ve 15. Kolordular üzerinde büyük bir tepki yaratmış; 20. Kolordu
Komutanı Ali Fuad Paşa, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa’yı telgraf başına davet
ederek bu işin sakıncalarını anlattıktan sonra “yirmi dört saate kadar şifreli muhabereye
müsaade buyurmadığınız takdirde bütün telgrafhaneler askeri işgal altına alınarak
muhabereye eskisi gibi devam olunacaktır” demiştir. 15. Kolordu komutanı Kâzım
Karabekir Paşa ise Harbiye Nazırı’nı sadrazama şikâyet etmiş, bir taraftan da
bölgesindeki telgrafhanelere birer askeri memur yerleştirerek şifreli muhabereye devam
etmek suretiyle emri dinlememiştir.792 Bu süreçte Mustafa Kemal de milletin her türlü
iradesini ifaya muktedir olduğu ve bunun önüne geçecek herhangi bir gücün
bulunmadığı, dolayısıyla hükümetin bu yöndeki teşebbüslerin uygulanmamaya mahkûm
olduğuna ve hükümetin bu yöndeki yapmış olduğu daha önceki teşebbüslerin de
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başarıya ulaşmadığına dair Damat Ferit Paşa’ya şifreli bir telgraf göndermiştir793;
İstanbul Muhafızı Miralay Şevket Bey de Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa’dan794
almış olduğu emirle tüm basın mensuplarını toplayarak şu konuşmayı yapmıştır:
“Memleketimiz pek vahim bir andadır. Saadet-i vatan için birlikte çalışmalıyız.
Gazetelerdeki yazılar için su-i niyetle yazılıyor diyemem. Böyle bir zamanda
menafi-i hasise ile uğraşacak bir gazete ve gazeteci tasavvur etmiyorum. Yalnız
şunu nazar-ı dikkatinize vazi’ ederim ki gazete muharrirleri ekseriyetle iyi
yapıyorum dese kaş yaparken göz çıkarıyorlar. Bunun için hükümet, şiddetle
harekete mecbur olacaktır. Velev ki rumuzla olsun Anadolu hakkında ahaliyi tedhiş
edecek havadis neşr eylediği görülürse ilk defasında gazete kapanmakla iktifa
olunacaktır. İkinci defasında kanuna istinaden Divan-ı Harbe vereceğim. Karşı
gazetelerden ve bazı Avrupa ceridelerinde tesadüf edilen asılsız, ahaliyi müteessir
edecek haberleri tahkik etmeden derç etmek menafi-i vataniyeye münafi değildir.
Siz, gazeteci olmak itibari ile herhalde ahalinin menafiine mucip bir surette faaliyet
gösterebilirsiniz.”795

Birçok gazeteci bu beyanat üzerine şikâyette bulunurken Şevket Bey, yalnızca Harbiye
Nazırı’nın emirlerini tebliğe memur olduğunu beyan ediyor796, Sadrazam Ferit Paşa ise
Anadolu’daki gelişmeleri ihtilâlci hareketler olarak nitelendirip Orient News
muhabirine vermiş olduğu beyanatta Anadolu’daki durumun tahmin edildiği kadar fena
olmadığını ve ahalinin İttihat ve Terakki Komitesi menabiinden tahsisat alan genç
iğtişaşçıların tahrikâtına kulak asmadığını ifade ederken797 Tan gazetesi muhabirinin
“Mustafa Kemal Paşa’nın mahiyet-i harekâtı nedir?” sorusuna verdiği yanıt şu şekilde
olmuştur:
“Bu harekât, hiçbir tertip ve mahiyet-i askeriyeyi haiz değildir ve milletin
arzusuna istifade etmemektedir. Bunlar harp esnasında zabitliğe terfi-i rütbe
etmiş ve elyevm Anadolu’ya dağılmış olarak orada bir hareket ifa’ına
kalkışmış olan gençlerdir. Bu, alevleri sönmüş saman alevinden başka bir
şey değildir. Hakikat şudur ki elyevm Anadolu’da bu hareketi tevsi’ için
birçok paraların sarf edilmekte bulunmasıdır. Bu da malumunuz olduğu
üzere harp esnasında vasi’ servet sahibi olmuş olan İttihat ve Terakki dest-i
meşumu ile entrikaları neticesinden ibarettir. Bilhassa bu hareket, İttihat ve
Terakk tahrikâtından başka bir şey değildir. Mamafih her taraftan aldığımız
telgraflar, ahalinin hükümet-i merkeziyeye sadakat ve hükümete karşı
İrâde-i Milliye, 21 Eylül 1335, No. 3, s. 2; Telgrafın tam metni için Bkz. EK. 2.
Morning Post’un Süleyman Şefik Paşa ile ilgili yorumu ise şu şekilde olmuştur: “Bu zat, Anadolu’nun
muhtelif aksamından henüz avdet etmemiş bir kumandandır. Dirayet ve hamiyyetle tanınmış olup biz
Basra’yı işgal ettiğimiz zamana kadar Basra Valiliği’nde bulunmuştur. Şefik Paşa Harbiye
Nezareti’ne gelir gelmez ilk iş daire-i nezarette birçok şüpheli kimselere işten el çektirmek ve İstanbul
Muhafaza-i Askerisini azletmek olmuştur.” “Yeni Firarlar Hakkında”, Peyam, 29 Ağustos 1335, No.
270, s. 2.
795
“İstanbul Muhafızının Beyanatı”, Peyam, 15 Ağustos 1335, No. 256, s. 1.
796
“İstanbul Muhafızının Beyanatı”, Peyam, 15 Ağustos 1335, No. 256, s. 1.
797
“Beyanat-ı Sadaretpenahi”, Peyam, 3 Eylül 1336, No. 275, s. 1.
793
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samimiyetini bildirmektedir. Vakıa İzmir cihetinde “çeteler” var. Fakat
İzmir’e Yunan taht-ı işgal komisyonunun muvasalatından beri vaziyet seri
bir surette kesb-i salah etmektedir ve her şey kariben daire-i sulh ve
intizama rücu’ etmektedir”798
Ali Kemal’in799 Zorbalar Saltanatı olarak tasvir ettiği Anadolu Harekâtı’nı yönelik
yorumu ise gazetede şu şekilde yer almıştır:
“Tarihimizde kadınlar saltanatı var, vezirler saltanatı var, zorbalar saltanatı neden
olmasın? Zorbalar, on bir senedir bu memlekette mütemadiyen yaktıkları ocak,
zaman zaman kaldırdıkları kazan ile saltanatlarını diledikleri gibi sürdürdüler.
Yalnız mütareke ile işten çekildiler, çekilmeye mecbur oldular. Fakat o da öyle
büsbütün değildi. Arkada İzzet Paşa’nın riyaseti altında Hayrilerini, Cavitlerini
bırakarak çekildilerdi. Bilmem hangi taraftan oyunbozanlık edildi. Onların yerine
Tevfik Paşa gibi zararsız olsa da yabancılar nihayet Damat Ferit Paşa gibi hakiki
muhalifler getirildiler... İzmir’in işgali bütün hadiseleriyle, fecaileriyle vukua geldi.
Hakikaten Türklük sarsıldı, ocak için de gün doğdu... Paçaları sıvadılar, işe
sarıldılar, İstanbul böyle hareketlere pek müsait olmadığı için en gözü pek
uzuvlarını Anadolu’ya gönderdiler, faaliyete koyuldular.
Maksat nedir? Güya İzmir’i istirdat etmek, Vilayat-ı Şarkiye’yi fiilen müdafaa
etmek. Ne ulvi emeller! Öyle emeller ki bu memleketin ruhuna tesir eyler. İçimizde
en beğenmediğimiz bir ferd tasvir olunur mu ki bu mukaddes endişe için her
fedakârlığa hazır olmasın. Fakat bir parça i’zan ile düşününce anlayamaz mı ki biz
böyle hal-i mütarekede askeriyece, kuvvetçe, el ayak bağlı iken o istirdat ve
müdafaa vazifelerini öyle silaha sarılarak ifa edemeyiz. Ancak siyasetle ve
hükümetle ifa edebiliriz.”800

Anadolu’daki durumu incelemeye memur edilen Süleyman Şefik Paşa’nın tespitleri ise
basında: “Anadolu’da yaşananlardan Mustafa Kemal Paşa sorumludur. Mustafa Kemal
Paşa, açıktan açığa hükümete isyan etmiştir. Asker toplamakta, erzak ve mallara el
koymaktadır. Erzurum’da da bir kongre toplamıştır. Türkiye’nin durumunu İtilâf
Devletleri yakından takip etmektedir. Eğer onlarda, Türkiye kendi kendini idare
798
799
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“Sadrazam Paşa Hazretleriyle Mülakat”, Peyam, 5 Eylül 1335, No. 277, s. 1.
Ahmet Cemalettin Saraçoğlu, Ali Kemal’in Harekât-ı Milliye karşıtlığının gerekçesini şu şekilde
açıklamaktadır: “... Ali Kemal, bu felâketin biricik mesulü olarak İttihat-Terakki iktidarına veriştirip
duruyordu. İttihat-Terakki Cemiyeti’ne ‘Ocak’ lakabını takmıştı. İttihatçıları ‘Hinoğlu Hinler’ diye
anıyor, İttihatçı gazetelere ‘Lahana Yaprağı’ diyordu. Hatta sanıyorum ki Ali Kemal’İn sonraları,
Milli cidal başladıktan sonra Ankara’da yurdu müstevli düşmanın pis ayaklarında kurtarmak için türlü
yoksulluklar içinde didinen milliyetperverlere çatması da bu hareketi bir İttihat-Terakki manevrası
saymasından ileri gelmiştir... Zira Ali Kemal, İttihatçı düşmanlığına Milli Hareket başladıktan sonra
da devam etmiştir. Onun fikrince Atatürk’ün Erzurum ve Sivas Kongreleri de, Ankara’da müstevli
düşmanı vatanın harim-i ismetinde boğabilmek için kurulmuş milli hükümet de, Büyük Millet Meclisi
de birer İttihat-Terakki manevrası idi. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne gırtlağına kadar
sokulup dört yıl süren kanlı bir boğuşmadan sonra savaştan mağlup, perişan çıkan millet yüzüstü
bırakıp milli hudutlar dışına sıvışan İttihat-Terakki kodamanları yeniden iktidarı elde etmek için güya
böyle bir Milli Mücadele oyununa girmişlerdi. ” Cemalettin Saraçoğlu, Gazeteler, Gazeteciler ve
Olaylar Etrafında Mütareke Yıllarında İstanbul, Haz. İsmail Dervişoğlu, Kitapevi Yayınları,
İstanbul, 200, s. 203, 207.
Ali Kemal, “Zorbalar Saltanatı”, Peyam, 3 Eylül 1335, No. 275, s. 1.
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edemiyor fikri oluşursa başka önlemler alabilirler. Türkiye gibi koca bir memleketi
anarşi içinde Bolşeviklik tehlikesine açık bir hale getirmek doğru değildir. Mustafa
Kemal ile Rauf ve arkadaşlarının hareketi sadece iç değil aynı zamanda bir dış
meseledir. Bunun için Ferit Paşa Kabinesi, vaziyetin idrakindedir ve şiddet kullanmaya
karar vermiştir. Dâhiliye Nazırı, bunun için bir genelge göndermiştir. Fakat şüphesiz
genelge yeterli değildir, iş yapmak da lâzımdır. Hükümet, bu adımı atacaktır”801
şeklinde yer almış, aynı hususta Fransızca İstanbul gazetesi de değerlendirmelerde
bulunmuştur. İtilâf Devletleri’nin Türkiye ahvalini dikkatli bir şekilde takip ettiğini,
kendilerinde Türkiye’nin kendi kendini idareye muktedir olmadığına yönelik bir
düşünce oluşması halinde gerekli tedbirlere başvuracaklarını söyleyen gazete, Türkiye
gibi koca bir memeketin Bolşeviklik cereyanına açık halde bırakılamayacağını, bu
sebeple de Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in giriştikleri harekâtın yalnızca dâhili bir
mesele olmayıp harici bir mesele de olduğunu ve bu isyan haline şiddetle karşı
konulması gerektiğini, bunu da Damat Ferit Paşa Kabinsi’nin yapmaya gönüllü
göründüğünü ifade ediyordu.802

3.3.3. Merkezi Hükümetin Sivas Kongresini Engelleme Teşebbüsü ve Ali Galip
Hadisesi
Anadolu Harekâtı’na yönelik yerli ve yabancı basında yer alan haber ve yorumlar bu
yönde iken Dâhiliye Nazırı Adil Bey, 19 Ağustos 1919’da Sivas Valisi Reşit Paşa’ya bir
telgraf çekerek Sivas’ta yapılacak olan kongrenin özellikle bu tehlikeli anlarda dış
politika üzerinde yapacağı kötü tesirleri hatırlatıyor ve bunu takdir edemeyenlere
durumu izah ediniz diyordu.803 Aynı gün Fransız Binbaşı Brunoust da Mustafa Kemal
Sivas’a gelir ve kongre yapmaya teşebbüs ederse bölgenin işgalinin karar altına
alındığını bildiren bir telgraf göndererek Reşit Paşa’yı Sivas’ı işgal etmekle804 tehdit
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Bakar, a.g.b., s. 1982-1983.
“Anadolu Ahvali”, Peyam, 12 Ağustos 1335, No. 253, s. 1.
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 88-89.
Erzurum Kongresi’nin ardından Sivas’a geçmeye hazırlanan Mustafa Kemal Paşa, Sivas Valisi’nden
bir telgraf almıştı. Vali görünüşte Fransızlara ait müesseseleri teslim almak, gerçekte ise durum
hakkında incelemeler yapmak için bazı Fransız subay ve misyonerlerinin Sivas’a geldiğini, onları
ziyarete gittiğini, bir süredir jandarma müfettişi Binbaşı Brunoust’un kendisine şunları söylediğini
bildiriyordu: “… Eğer Sivas’ta kongre toplanmasına girişilirse beş-on gün içinde buraların işgal
edilmesinin kararlaştırılacağını kesinlikle biliyorum…” Vali, ertesi gün Brunoust’un kendisine gelip
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etmiştir.805 Reşit Paşa, durumu Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmiş806, Mustafa Kemal
vermiş olduğu cevapta Sivas Kongresi hazırlıklarının aylarca öncesinden başlamış
olduğundan bunun bütün dünyaca bilindiğini, nitekim İstanbul’daki Fransız ileri
gelenlerinin bu gibi teşebbüsleri haklı gördükleri yolunda kendilerine haber
gönderdiklerini, işgalin kolay bir iş olmadığını, bunun yeni bir savaş doğuracağını, yeni
bir savaşı da Fransız ulusunun kabullenmeyeceğini, Sivas Kongresi’nde İtilâf Devletleri
aleyhinde bulunulmasının söz konusu olmadığını, Sivas Kongresi toplanma gününün
belirlenmesi hakkının Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyet Heyet-i Temsiliyesi’ne
ait olduğunu, kuşkuya kapılmaksızın bütün bunları Fransız Binbaşı’na anlatabileceğini
kendisine bildirmiştir.807 Mustafa Kemal ile yaptığı görüşmelerin ardından Reşit Bey,
Dâhiliye Nazırı Adil Bey’e Sivas’ta bir kongre toplanacağına yönelik bir telgraf
göndermiş ve bu telgrafta toplanılacak olan kongreden çekinilmemesi gerektiğini, çünkü
bu toplantıdan kastedilen mananın sadece vatanın istiklâl ve tamamiyet-i mülkiyesinden
fedakârlık yapılmaması hususu olduğunu söylemiş, devletin emelleri ile milletin
isteklerinde bir tecavüz yok iken ve bunlar yekdiğerinin lazım-ı gayr-i müfâfiki iken
yanlış haber almalara dayanılarak Anadolu halkını saltanat makamına ve hükümete
karşı asi göstermenin ve hükümetle millet arasında bir uçurum açmanın böyle nazik ve
buhranlı bir zamanda pek tehlikeli olduğunu ifade etmiş, yirmi beş-otuz kişinin toplanıp
da vatan endişesi ile düşüncelerini birbirine söylemelerinin engellenmesinin ne dereceye
kadar doğru olabileceğini kestiremiyorum demek suretiyle de kongreyi tamamen tasvip
ettiğini anlatmak istemiştir.808 Öte yandan 22 Ağustos Sadrazam Damat Ferit Paşa da
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sözlerini şu şekilde değiştirdiğini ekliyordu: “Eğer Mustafa Kemal Paşa ile Kongre Heyeti, Sivas
Kongresi’nde İtilaf Devletleri aleyhine kışkırtmada bulunmaz ve onlar hakkında saldırgan bir dil
kullanmazlarsa kongrenin toplanmasında hiçbir sakınca yoktur. Bizzat ben, İstanbul’da Franchet
d’Esperey’e yazar, Mustafa Kemal Paşa hakkındaki tutuklama emrini geri aldırır ve kongrenin
toplanmasına karşı çıkılmaması hakkında Dâhiliye Nezareti’nden size emir verdiririm. Fakat şu şartla
ki siz de benden hiçbir hususu saklamayacaksınız…” Mustafa Kemal, Vali’ye ilk cevabında
Brunoust’un sözlerini blöf olarak değerlendirmiş ve sonra şu yorumu yapmıştır: “Mösyö Brunoust’un
ikinci mülakatta tebdili lisan ve dilini yumuşatması beni kazanmak amacını taşımaktan uzak
görünmektedir. Fransızlar tarafından Binbaşı Brunoust’un dediği gibi beş-on günde Sivas’ın işgali o
kadar kolay iş değildir… Mösyö Brunoust bilmelidir ki Fransızların Sivas’ı işgal etmeleri kendilerine
pek pahalıya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir harbe karar vermelerine
bağlıdır. Böyle bir kararın Brunoust ve rüfekası arasında konuşulsa bile Fransız milletince kabulüne
ihtimal verilemez.” Akyüz, a.g.e., s. 87-88.
Goloğlu, Sivas Kongresi, Milli Mücadele Tarihi II, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s.
16.
Reşit Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’ya yazmış olduğu telgrafın içeriği ve aralarında teati edilen diğer
yazışmalar hakkında Bkz. Nutuk, I, s. 77-81.
Goloğlu, Sivas Kongresi, s. 16-17.
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 91.
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İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb’e Mustafa Kemal’le anlaşma umudundan
bahsetmiş, Amerikan Yüksek Komiseri’nin 21 Ağustos tarihli notası üzerine telaşa
kapılan Damat Ferit Paşa gerginliği yatıştırmak üzere Anadolu’ya gitmeyi ve Mustafa
Kemal’i yatıştırmayı düşünmüştür.809
Merkezi Hükümet’in Anadolu Harekâtı’na yaklaşımı noktasında izlediği siyaset,
Müttefik Devletler’in politikaları bağlamında yeni bir şekil alırken Mustafa Kemal Paşa,
29 Ağustos’ta Erzurum’dan ayrılarak 2 Eylül’de Sivas’a gelmiş810, Anadolu Şark Heyeti
Temsiliyesi namına kısa fakat pek ruhlu bir nutuk irâd etmiş811, süratle hazırlıkları
ikmal edilen kongre812, 4 Eylül 1919 günü Sivas Lisesi binasında açılmıştır.813 Mustafa
Kemal Paşa’nın riyasete, Rauf Bey ile İsmail Fazıl Bey’in ikinci riyasete intihab
olunduğunu haber veren Albayrak, Sivas Kongresi’nin Erzurum Kongresi’nce takrir
edilen esasları kabul edeceğinin şüphesiz göründüğü yorumunu yapıyordu.814 Aynı
gazete vatanın maruz bulunduğu tehlike karşısında milletin vicdanından doğan
mahsüllerden biri bulunan Sivas Kongresi küşad edilmiş olduğu halde el’an Meclis-i
Milli’nin adının dahi anılmamakta olmasının şayân-ı teessür olduğunu ifade ile birbiri
ardına iktidara gelen kabinelerin Kanun-ı Esasi’ye ve irâde-i miliyeye ehemmiyet
vermemekte ısrar ettiklerini belirtmiştir.815
Amacı milli teşkilatı yapıp makul ve meşrû haklarını âleme dinletebilmek, hududunu ve
hayatını kurtarabilmek816 olan kongrenin ilk günü ve sonraki iki gün İttihatçı
olunmadığını teyit için yemin etmek lüzumuyla bir yemin formülü hazırlamakla,
padişaha arıza yazmakla ve kongrenin açılışı münasebeti ile gelen telgraflara cevap
vermekle ve bilhassa kongre siyasetle iştigal edecek mi, etmeyecek mi zemininin
münakaşasıyla geçmiş, nihayet kongrenin dördüncü günü asıl maksada temas
edilebilmiştir.817
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Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 63.
Sivas’a vasıl olan murahhaslar; Dersaadet, Afyonkarahisar, Yozgat, Kastamonu, Samsun, Niğde, Bor,
Çorum murahhasları olup diğer zevat henüz yolda idi. Albayrak, 4 Eylül 1335, No. 25, s. 2.
İlgili nutuk için Bkz. Nutuk, III, Vesika: 53, s. 945-949.
Kongreye katılanlarla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Goloğlu, Sivas Kongresi, s. 73-84.
Selahattin Tansel, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 1919-1921, Türkiye Vakıflar Bankası Kültür
Yayınları, Ankara, 1965, s. 45-46; Albayrak, 4 Eylül 1335, No. 25, s. 2.
Albayrak, 11 Eylül 1335, No. 26, s. 1.
Albayrak, 4 Eylül 1335, No. 25, s. 2.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, III, ATAM Yayınları, Ankara, 1997, s. 16-17.
Nutuk, I, s. 88.
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Heyet-i Temsiliye’nin çalışmaları devam ederken, İstanbul Hükümeti818 ve muhalefet
ile işgal kuvvetleri kongrenin toplanmasına mani olmak için harekete geçmişler, bu
bağlamda Damat Ferit Paşa Hükümeti819, Elazığ Valisi Ali Galip Bey’i bu iş için
görevlendirmiş820, Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’a gelmesinin ertesi günü Âdil Bey,
“hükümetin tam itimadına mazhar ve selâmet-i memlekete muvafık olan tebligatı
harfiyen icraya muktedir” saydığı Ali Galip’i Reşit Paşa’nın yerine getirmiştir.821
İstanbul’da 4 Eylül tarihli günlük gazeteler de bu haberi verirken “Reşit Paşa’nın
azlinden dolayı münhal bulunan Sivas valiliğine ordu kumandanlığı inzimamıyla
Mâmuret-ül Âziz Valisi Ali Galip Bey tayin olunmuştur” demekte ve adını efkâr-ı
umumiyeye şöyle takdim eylemekte idiler: “Ali Galip Bey, İttihat ve Terakki Hükümeti
tarafından icra olunan ikinci intihabatta Kayseri mebusluğuna intihap olunmuş ve bu
hükümete karşı mücahedâti ile nazar-ı dikkati celp eylemiştir.”822
Yine Sivas Kongresi toplandığı günlerde Ahmet İzzet Paşa Milli Hareket’in ülkenin
siyasi durumu üzerinde olumlu etki yaptığını, ne parti akımları ne de özel amaçların
değil tüm vatanseverlerin emellerin bir sonucu olduğunu ifade ederken823 Ali Kemal,
“Kimi Aldatıyorlar?” adlı yazısında İttihat ve Terakki ile Milli Hareket arasında bağ
kurmuş824, kongreye yönelik basında çıkan bir diğer haberde ise Anadolu’da bazı
darbeciler tarafından icat edilmek istenilen hareketin millet tarafından nefretle
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Aynı süreçte Adliye Nazırı Adil Bey, Kuva-yı Milliye’ye yarım edeceğini bildirerek Balıkesir’den bir
heyet istemiştir. Bunların maksatlarının İzmir civarındaki mili kuvvetleri ve teşkilatı Orta
Anadolu’dan ayrı göstererek Anadolu kuvvetini bölmek olduğu tamamen malumdur. Görüşmeler
sırasında belirlenecek görüşleri Balıkesir’de kararlaştırdıktan sonra Vasıf Bey, Hulusi Bey, Keçeci
Hafız Emin Bey İstanbul’a gitmişlerdir. Bu heyet, İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’nun birliğini
sarsacak tekliflerini reddedecek ve Kuva-yı Milliye’ye yardımcı olmayan bir hükümete şiddetle karşı
olunduğunu tebliğ edecek ve hükümetin almış olduğu vaziyetin vatan için zararlı olduğunu beyan
ederek İstanbul’da propaganda yapacak ve Kuva-yı Milliye’nin hedefini açıklayarak İstanbul’dakileri
aydınlatacaktı. Adil Bey, temsilcilerle temasında İzmir çevresindeki milli kuvvetlerin ve Redd-i İlhak
teşkilatının vatani bir maksatla Yunanlara karşı muharebe ettiklerini ve fakat Sivas’ta kongre
toplayanların siyasi hilelerle şahsi menfaatlerini temine çalıştıklarını söylemiş ve onlarla münasebette
bulunulmadığı ilan edildiği takdirde ilgili heyete silah ve cephane ile her türlü yardımda bulunma
vaadi verilmişse de Balıkesir temsilcileri bu görüşe şiddetle ret cevabı vermişlerdir. Özalp, Milli
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karşılandığı bildirilirken825 Mustafa Kemal, Yenigün gazetesinin Sivas muhabiri ile
yaptığı mülakatta milli teşkilatın İttihatçı olduğuna yönelik söylemelere şu şekilde yanıt
vermiştir:
“…Esas maksadımız vatan ve milleti kurtarmak olduğuna göre karşımızda iki
muhasım zümre bulunması pek tabi idi. Bunların biri menafi-i şahsiyesine menafi-i
umumiyeyi feda eden Ferit Paşa Hükümeti, ikincisi de inkırâzımızı bekleyen bir
takım dâhili düşmanlarımızdı. Bunlar, cihan nazarından harekât-ı milliyeyi
kirletmek ve kendilerini kurtarmak için zaman icabı kuvvetli bir silaha maliktiler.
Bu silah ise İttihatçılık iftirası idi… Bize ittihatçı diyenler unutuyorlar ki harekât-ı
milliye bütün millet tarafından icra edilmektedir. Eğer işin içinde ittihatçılık olmak
lazım gelirse bütün milleti ittihatçılıkla itham etmiş olurlar. Fazla olarak gerek
şimdiye kadar neşrettiğimiz beyannamelerle ve gerekse umumi kongrede kabul
edilen yemin sureti ile hiçbir fırkaya mensup olmadığımızı ve ittihatçılıkla
alakamız bulunmadığını kâinata ilân ettik. Hatta zat-ı şahane bile beyanname-i
hümayunlarında teşklilât-ı milliyenin münhasıran esbâb-ı milliyeden mütevellit
olduğunu ilân buyurmuşlardı. Fakat Ferit Paşa Hükümeti yalnız milleti değil
padişahı da tekzib ederek Anadolu harekâtının ittihatçı tahrikâtından mütevellit
olduğunu beyan etmiştir.”826

Sivas Kongresi’nin ikinci günü On Üçüncü Kolordu Kumandanı Bedirhanî Celâdet ve
Kâmuran ile Diyarbekirli Cemil Paşazâde Ekrem ismindeki zâtların beraberlerinde
İngiliz Binbaşısı Noel ve silahlı atlılar olduğu halde Malatya gitmişlerdir. Malatya’daki
On Üçüncü Kolordu Kumandanı süvari alayı mevcudunun az olması hasebi ile bu
kişileri tevkife cesaret edememiş, İstanbul’a müracaat ederek kuvvet talep etmiştir. Bu
sırada Kâzım Karabekir de Binbaşı Noel ’in Kürt, Türk ve Ermeni nüfusu hakkında
tetkikat yapmak amacı ve İstanbul’un müsaadesi ile bölgede olduğunu bildirmiştir.827
Aynı konu hakkında Kâzım Karabekir Paşa, Sivas’ta Üçüncü Kolordu Kumandanı
Selâhattin Bey’e aşağıdaki telgrafı göndermiştir:
“Bedirhani ailesinden Celâdet ve Kâmuran ile Diyarbekirli Cemil Paşa ailesinden
ve firarilerden Ekrem namında üç şahıs, silahlı Kürtler muhafazasında ve vaktiyle
Diyarbekir Vilayeti’nde aleyhimize propagandalar yapan İngiliz Binbaşısı Noel
refakatinde olarak Elbistan ve Arga üzerinden Malatya’ya geldiler. Mutasarrıfla
Belediye Reisi tarafından istikbal edildikleri ve Binbaşı Noel’in Türk, Kürt ve
Ermeni nüfusunu tetkik etmek üzere hükümet-i merkeziyenin müsaadesiyle
dolaştıklarını söylediği, fakat yedinde vesika olmadığı, Malatya’daki süvari
alayının mevcudunun azlığı dolayısıyla bunların derdestine cesaret edemediği,
maahaza bunların derhal tevkifi için İstanbul’a müracaat edildiği On Üçüncü
Kolordu’dan bildirilmiştir. Bu adamların hangi maksat ve vazife için nereleri
gezecekleri hakkındaki malûmatı Harput valisinden sordum.”828
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Üçüncü Kolordu Kumandanı Selâhattin Bey ise Harput Valisi Ali Galip Bey’e verilen
bu talimat üzerine bizzat padişahın iradesi ile getirilmiş olduğu vazifede sebepsiz yere
devlet tarafından aldatılma teşebbüsü, azli hakkında irade-i seniyye bulunmadan sadaret
tarafından bir irade tertip edilmesi ve böylesi hassas bir dönemde alınan çatışma ortamı
yaratmaya yönelik alınan bu karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği 12 Eylül 1919
tarihli telgrafı Harbiye Nezareti ile Kolordu Kumandanlıklarına göndermiştir.829
Elazığ Valisi Ali Galip’in Malatya’ya geldiğinde Malatya ve Elazığ’daki aşiret reislerini
yanına çağırması, onlarla görüşmesi, asker toplamaya kalkışması, Sivas Kongresi
mensuplarına karşı bir suikast hazırlanmakta olduğunu göstermekte idi. Ali Galip’in
ayrıca bir Kürdistan teşkil edilmesi hususunda da çalıştığı tespit edilmişti.830
Bu olay üzerine ülkenin pek çok yerinden padişaha hadiseyi kınayan telgraflar
çekilmiştir. Erzurum ahalisi tarafından kaleme alınan telgrafta Ferit Paşa Kabinesi’nin
Türklük-Kürtlük meselesi etrafında teşkilat yapmak sureti ile büyük bir felâkete sebep
olacağı ifade ile milletin itimadına haiz yeni bir kabine kurulmasını isteniyor831,
Erzurum ve Van valileri tarafından çekilen telgrafta ise Galip Bey’in bir takım ekrâd ile
Sivasta’ki kongre heyetinin derdestine memur edilmesi ve bu heyetin padişaha telgrafla
bilgi verilmesine mani olunmasının söz konusu vilayetlerde fevkalâde teessür yarattığı,
mevcut vaziyetin vehamet ve ehemmiyetine nazaran memleketin muhtaç olduğu asayiş
ve selametin tesisi için kabinenin değişmesinden başka çare olmadığı ifade
ediliyordu.832
On Beşinci Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa da bu konu ile ilgili olarak
Mabeyn-i Hümayun’a bir telgraf göndermiştir. İlgili telgrafta resmi yazışmalarla
doğruluğu kesinleşen ve Dâhiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik
Paşa’nın El Aziz Valisi Ali Galip’i bazı din ve vatan haini casuslar ile Kürtlerden
müteşekkil çeteler oluşturmak ve bunlar eşliğinde Sivas’ta toplanan ve her manasıyla
milli ve meşrû olan kongreyi bastırmak, Kürtleri ayaklandırmak sureti ile vatanı
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parçalamak gibi düşmana has bir planı uygulamaya koydukları, Karabekir Paşa
tarafından altı çizilen hususlar olmuştur.833
Üçüncü Kolordu Kumandanı Selâhattin Bey, Vali Ali Galip ile Malatya Mutasarrıfı
Bedirhanî Halil, Kâmuran, Celâdet ve Ekrem Beylerle refakatlerinde bulunan İngiliz
Binbaşısının tevkif edilerek Sivas’a sevk edilmesine yönelik telgrafı Diyarbakır’da
bulunan On Üçüncü Kolordu kumandanına göndermiş, ancak kumandan emrin
uygulanması noktasında zaaf göstermiş, valiyi tevkiften çekinerek talimat verilen diğer
alay kumandanlarını da icraattan alıkoymuştur. On Üçüncü Kolordu Kumandanı Cevdet
Bey’in bu mütereddit duruşu sebebi ile ne Kolordu Erkân-ı Harbiye Reisi Halit Bey, ne
de Alay Kumandanı İlyas ve Cemal Beylerden ilgili hususta fayda sağlanabilmiştir.
Mustafa Kemal’in Cevdet ve Halit Beylere ısrarlı talimatları, Recep Zühtü’yü
Malatya’ya göndermesi ve On Beşinci ve Üçüncü Kolordulardan bazı kıtaların Harput
ve Malatya istikametine kaydırılması sonrasında hem Cevdet Bey hem de Halit Bey
Harput’taki Alay Kumandanı İlyas Bey’e Malatya’ya süratle inmesi için emir
vermişlerdir. Söz konusu şahıslar ve beraberindekiler tevkif edilememiş ancak muzır
faaliyetlerinden men edilmişlerdir.834
On Üçüncü Kolordu Kumandanı Ahmet Cevdet Bey, Noel’in faaliyetlerine Halep’teki
İngiliz Generali’ne 12 Eylül 1919 tarihli bir protestonameyi göndermiştir. Binbaşı
Noel’in hükümet tarafından takip edilen Ekrem Bey, Bedirhânilerden Celadet ve
Kâmuran, Hakkârili Abdurrahim ismindeki kişiler ile bazı silahlı Kürtler olduğu halde
Pazarcık, Elbistan, Erga kazalarında başlıca Alevi köylerine uğrayarak buralarda silah
tedarik etmek sureti ile Osmanlı Hükümetine isyana teşvik ettiğinin ifade edildiği
protestonamede, aynı İngiliz Binbaşısının bu hadiseden iki ay evvel de Diyarbakır
Vilayeti’nde alenen Osmanlı Hükümeti aleyhine propaganda yaptığı, hatta Milli Aşireti
Reisi Mahmud Bey’e para teklif etmek sureti ile bir buçuk aya kadar buralarda
Hükümet-i Osmaniye memuru kalmayacaktır şeklinde söylemde bulunduğunun altı
çizilerek efkâr-ı umumiye ve milliyenin kendisinin propagandalarına iltifat etmediğini
belirten Ahmet Cevdet Bey, yazının devamında: “… Buralarda muvaffak olamayan
Noel Bey, şimdi de hükümetçe maznun bazı eşhası müstashiben Malatya’ya gelmiş ve
aynı propagandalara başlamıştır. Diyarbakır Vilayeti’ndeki harekâtı malûm olduğu için
833
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olmalı ki hükümet-i merkeziyeden tebdil-i nam ve rütbe ile vesika almıştır. Keyfiyeti
Harbiye Nezaretine ve Sadarete yazarak sükûn ve asayişi ihlâl eden bu muzır heyetin
hemen geri aldırılmasını teklif ettim. Muhterem General, bugün Suriye’de Türkçe
konuşanlar tard ediliyor. Bunun kimin tesiriyle olduğu bizce de malûmdur. Elinde
seyahat vesikası olan zabitanımız yolarda bin türlü kontrolünüze tabi oluyor. Bu
muameleler ile Noel Bey’in aleni ve muzır propagandalarına karşı tarafımızdan
gösterilen muamele-i insaniyetkâranenin mukayese edilmesini ve bizim ne kadar
âlicenap ve medeni olduğumuza hüküm verilmesini rica ederim.” diyor ve muhatabına
“Acaba Halep’e Türklük propagandası için bir zabit gönderirsem Noel Bey’e yaptığımız
müsaade gibi müsaadede bulunur musunuz?” sorusunu yönelttikten sonra: “Hemen
idam edeceğinize eminim. Biz bu gibi şedit muamelelerde bulunmuyoruz. Bu da sırf
İngiliz devlet ve milletine karşı olan hürmetimizden mütevellittir. Mağlup olmakla bütün
hukuk-ı beşeriye medeniyeden keyfiyet etmek icap etmez” diyerek Binbaşı Noel’in bir an
evvel propagandasına son vermesini rica ediyordu. Zira Noel’in aşiret reislerine tahrik
edici mektuplar yazması, gayr-i resmi olarak bölgeye davet edilmesi şeklinde vuku
bulan hadiselerin dostluğa aykırı olmasının yanında İngilizlerin zahiri maksatlarına
aykırı olduğunu belirten Ahmet Cevdet Bey, Binbaşının mıntıkasından derhal geri
çağrılmasını talep etmiş835, ayrıca 13 Eylül tarihini taşıyan ve konuyu ayrıntısı ile ele
alan bir telgrafı da Sadaret’e göndermiştir.836
On Beşinci Kolordunun kaleme alığı beyannamede de aynı husus üzerinde durulmakta,
Kürtleri ayaklandırmak ve bir şekavet ocağı haline getirmek için dış güçlerin tesiri ve
parasıyla ve gizli talimatı üzerine harekete geçip öncelikle Halep’e giden Mevlanzâde
Rıfat, Kâmuran ve Ali’nin ardından bir müddetten beri Diyarbakır’da propaganda ile
meşgul olan Binbaşı Noel ile birleşmek sureti ile Malatya’ya doğru harekete geçtikleri
bildirilmekte ve asıl uygulanmak istenen planın Kürdistan ve Anadolu’yu isyan halinde
göstererek bilfiil ecnebi işgalini hazırlatmak ve Kürtler bir parça halinde ayrıca
Sivas’ın şarkındaki birkaç vilayeti dahi bittabi Ermenilerin hissesine düşürmek ve bu
suretle vatanı parçalamak olduğu vurgulanmaktadır. On Üçüncü Kolordu Kumandanı
tarafından açığa çıkarılan bu durum sonrasında Elaziz Valisi Galip Bey’in yanına yüz
kadar silahlı Kürt eşkıyasını topladıktan sonra Sivas’ta toplanacak olan kongreye baskın
yapıp, Sivas vali ve kumandanlığı deruhte etmek üzere Dâhiliye Nazırı Adil Bey ile
835
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Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa’nın ortak imzalarının bulunduğu 2 Eylül 1919
tarihli şifreli talimat üzerine Malatya hareket noktası olarak belirlendiğinin, ancak
yazışmaların ortaya çıkması üzerine bütün kolordularca harekete geçilerek ilgili kuvvet
henüz Malatya’da iken baskın verildiğinin ifade edildiği beyannamede böylesi bir
ihanetin gün yüzüne çıkması sonrasında ülkenin her yerinde nefret ve lanetle hissi
uyandırdığı, Meclis-i Mebûsan’ı halâ açmayan Merkezi Hükümet’in ne gibi bir gizli
planının olduğunun bu hadise ile anlaşıldığı, böylesi zehirli iki nazırı kucağında tutan
hükümete karşı ne milletin ne de ordunun itimat ve ehemmiyetinin kalmadığı, millet
emellerine riayetkâr, meşrutiyete sadık, dinini ve vatanını seven bir hükümet iş başına
gelinceye dek payitaht ile olan muhaberat ve resmi münasebetin millet kararı ile
kesilmiş olduğu bildirilmiştir.837 Aynı şekilde birçok aşiret de Heyet-i Temsiliye Reisi
Mustafa Kemal Paşa’ya bu hadise sebebi ile iktidarda bulunan Ferit Paşa Kabinesi’ne
itimat etmeyeceklerinin padişaha bildirilmesini arz ettikleri ve vatana hizmet noktasında
kendilerine verilecek olan emirle yerine getirmeye gönüllü oldukları yönünde telgraflar
göndermiştir.838 Kolordu Kumandanları tarafından da hadise ile ilgili olarak padişaha
telgraflar gönderilmiş, bunlardan altı buçuk asırlık Osmanlı tarihine bu kadar hainane
bir

olaya

tesadüf

edilmediğini

belirten

telgrafların

birinde

hadiseye

dair

değerlendirmelerde bulunulduktan sonra amâl-i meşrûa-i milliyeye istinad edecek,
dinine, vatan ve milletine merbut, namuslu zevattan mürekkep ve meşrûtiyete
tamamıyla sadık hükümet teşkil edilmesi ve vatana ihanet eden bu grup hakkında
gerekli tahkikatın yapılması talep edilmiştir.839
Hadisenin seyri inkişaf ettikçe İstanbul Hükümeti ile Ali Galip arasında teati edilen gizli
telgraf muhabereleri ele geçtikçe, Ali Galip hadisesinin büyük ve vahim ehemmiyeti
daha iyi anlaşılıyor840 ve Ali Galip’in İstanbul Hükümeti’nin tertibi ile Mustafa Kemal
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Paşa’yı ve Milli Mücadele ruhunu kökünden temizlemeye memur edildiği bütün
vesikaları ile gözler önüne çıkıyordu.841 Bu vesikalardan biri Dâhiliye Nazırı Adil Bey
ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa’nın imzasını taşıyan ve Elazığ Valisi Galip
Bey’e gönderilen talimat idi.842 İlgili talimatın içeriği şu şekilde idi:
“Malumunuz olduğu veçhile Erzurum’da kongre namı altında birkaç kişi
toplanarak bir takım kararlar ittihaz ettiler. Ne toplananların neden ittihâz ettikleri
kararların esâsı ehemmiyeti vardır. Fakat bu haller memleketçe bir takım kıyl-ükâli mûcib oluyor. Avrupa’ya ise pek fena mübalâğa ile aksettiriliyor.
Binaenalâzâlik pek fena su-i te’sirât hâsıl etmektedir. Ortada şayan-ı ehemmiyet
hiçbir kuvvet hiçbir vak’a olmadığı halde mücerret bu mübâlağat ve sû-i te’sirâttan
endişeye düşen İngilizlerin ahiren Samsun’a epeyce kuvvet çıkaracakları istidlâl
olunuyor. Hükümetin umum sırasında tarafınıza da icra eylediği tebligât-ı
malumiye mugâyir harekâtına devam etmekte olur ise çıkarılacak ecnebi
kuvvetlerin Sivas'a ve oradan daha ilerleyerek birçok mahalleri işgal etmek ihtimali
baîd değildir. Bu ise memleketin menâfiine bittab’i münâfîdir. Erzurum’da
toplanan eşhas-ı malumenin karîben Sivas’ta içtima ederek yine bir kongre
akdetmek istemekte oldukları muhaberat-ı vakıadan anlaşılıyor. Böyle beş-on
kişinin orada toplanmasından hiçbir şey çıkmayacağı hükümetçe malumdu. Fakat
bunları Avrupa’ya anlatmak mümkün değildir. İşte bunun için orada toplanmasına
meydan vermemek icap ediyor. Bunun için de evvel be evvel Sivas’ta hükümetin
itimat namına mazhar ve selâmet-i memlekete muvafık olan tebligatı harfiyyen
icraya azîm bir vali bulundurmak lazım gelmektedir. Zât-ı vâlâlarını onun için
oraya gönderiyoruz…”

Bu telgrafın tam metnini yayınlayan İrâde-i Milliye, telgrafın başında “Arz olunmuştur.
İrade-i Seniyyesi bugün sadır olacaktır” ifadesi sebebi ile Ali Galip’in Sivas Valiliği’ne
tayini hakkındaki irade-i seniyyenin henüz şeref-sâdır olmadığı, Harbiye ve Dâhiliye
Nazırlarının sahte bir irâde-i seniyye uydurdukları ve Zât-ı Şahane’nin hiçbir şeyden
haberi olmadığı yorumunu yapmakta843, Sivas Valisi Reşit Bey, Mamuret’ul Âziz Valisi
Galip Bey’e böylesi bir vazife verilmesi ile ilgili olarak Dâhiliye Nazırı Adil Bey’e
eşkıyadan mürekkep bir kuvve-i te’dibiye göndermeye neden ihtiyaç duyduklarını zira
vilâyet dâhilinde sükûnet bozucu herhangi bir olayın mevcut olmadığını, şayet niyetleri
Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey’i tutuklamak ise bunun mümkün olmadığını, bilerek
veya bilmeyerek böylesi bir teşebbüsatla düşmanın ekmeğine yağ sürdükleri ve
memleketi de felakete sürüklediklerini ifade ettiği bir telgraf yollamış bu telgrafı şu
sözler ile sonlandırmıştır:
“…Şu hal ve vaziyette bulunan bir nazıra artık itimadı kalmadı. Bugüne kadar her
mes’ulyeti şahsen deruhte ederek idare-i umur ettim ama bu dakikadan itibaren
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bendeniz makam-ı vilayette iken Harput ve Malatya Müslümanlarının Sivas
Müslümanlarıyla ve buradaki anâsır-ı gayr-i müslime ve ecnebiye ile mukâtele
etmeleri gibi hazin ve hûnîn bir manzaraya tahammül edebilecek kadar vicdansız
olmadığımdan buna müsaade edemeyeceğim. Bu bâbdaki mes’uliyetin tamamen
size râci olduğunu arz ederim.”844

Bu telgrafa vermiş olduğu cevapta Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa ile birlikte
almış oldukları kararla devlete hizmet ettiklerini belirten Adil Bey’in devletin varlığına
değil, devleti yıkmaya hizmet ettiği ifade edilmekte idi.845
Mustafa Kemal, Ali Galip ve adamlarını yakalamakla görevli Süvari Alayı Komutanı
İlyas Bey’e kongre adına verdiği 10 Eylül tarihli emirde kaçakların ivedilikle
yakalanmasını, Kürtlük akımına hiçbir elverişli alan bırakılmamasını, Malatya ve
Elazığ’da yönetime el konulmasını, buralarda millete ve halka karşı hiçbir davranışa
meydan verilmemesini, kaçaklara uyanların acımadan yok edileceğinin duyurulmasını
ve namuslu halka gereğinin açıklanmasını istemiştir.846 Aynı gün Dâhiliye Nazırı Adil
Bey’e göndermiş olduğu telgrafta Mamuret-ül Aziz Valisi Galip Bey ile aralarında teati
edilen telgrafların elde edildiğini ve aynen makam-ı vilayete verildiğini, bu türlü hain
bir planın başarıya ulaşacağına nasıl kanaat getirdikleri, maksatlarının kendisi ve Rauf
Bey’i tutuklamak sureti ile kongreyi dağıtmak ise buna imkân olmadığının taraflarına
daha önce arz edildiğini ifade eden Mustafa Kemal Paşa, ilgili telgrafına şu şekilde
devam etmekte idi: “…Bendeniz öyle anlıyorum ki zât-ı âliniz hırsıcah ile hakikati
göremiyorsunuz ve hakikati söyleyenleri sevmiyorsunuz. Onları susturmak, ezmek
istiyorsunuz.. Bilerek yahut bilmeyerek düşmanların ekmeğine yağ sürüyor ve memleketi
felâkete sürüklüyorsunuz. Şu hal ve vaziyette bulunan bir nazıra artık itimadım
kalmadı…”847 Albayrak gazetesi ise bu durum hakkında “Millet Karşısında Hükümet”
başlıklı yazısını sütunlarına taşıyor, ilgili yazıda basında yer alan resmi vesikaların iyice
okunması halinde mevcut hükümetin ne olursa olsun milletin himayesini ile istiklâlini
ve memleketi parçalamaya azmetmiş bulunduğunun anlaşılacağı ifade ediliyordu.
Milletin tek bir ferdinin dahi itimadına mazhar olamayan hükümetin mevkiini
muhafazada ısrar ettiği, milletle padişahının görüşmesine engel olmakla milli hukuku
çiğnemeye yeltendiği ve bu suret ile Ferit Paşa Hükümeti’nin meşruiyet ve hukuku gasp
eden bir mahiyete bürünmüş olduğunun da ifade edildiği yazıda padişah ile milleti
844
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görüşmekten men etmesi, milleti birbirine kırdırmak için teşebbüslere girişmesi ve bu
hususta en büyük rolü hainlere vermesi gibi gerekçelerin Ferit Paşa Hükümeti’ni vatan
ve millet haini derecesine indirdiği ifade edilmiş, “böyle alçak bir hüviyet taşıyan
adamlara hükümet sıfatını vermek veyahut onları hükümet mümessili olarak tanımak,
namus ve sadakati dünyadan kaldırmak demektir” denilerek milletin görüşünü yansıtan
protesto telgraflarına atıfta bulunulmuştur.848
11 Eylül’de dağılan849 kongreye850 gelince Erzurum Kongresi’nde kabul edilmiş olan
esaslar daha genişletilmiş851, İtilâf devletlerine karşı takınılacak tavır daha netlik
kazanmış, yurdun istiklâlini ve milletin haklarını korumak üzere teşekkül etmiş olan
dernekleri içine alan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuş ve bu
suretle milli teşkilat bütün vatana teşmil edilerek millet kuvvetlerinin bir elde idare
edilmesi ve milli bir hedefe yönelmesi sağlanmıştı.852 Ayrıca sayısı 16’ya çıkarın
Heyet’i Temsiliye, İstanbul Hükümeti’ne açık açık karşı duran milli bir hükümet
hüviyetine bürünmüştü.853
Peyam yazarı Ali Kemal ise Erzurum ve Sivas Kongresi kararları ile Damat Ferit’in
Paris’teki Sulh Konferansı’na teklifi arasında esasen büyük bir fark olmadığını ileri
sürerek “Her iki nev’i mutalebat da ruhen birdir. Zaten başka türlü olamaz. Değişen
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surettir. Zaten bu iş daima böyledir...” şeklinde bir yorum yaparken854 aynı gün Sivas
Kongresi imzası ile İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya, Sırbistan, Flemenk, İsveç,
Danimarka ve İspanya’nın İstanbul’daki temsilciliklerine aşağıdaki telgraf çekilmiştir:
“Sekiz ay evvel fesh edilmiş olan Meclis-i Millimizin Kanun-i Esasi mucibince
nihayet dört ay zarfında yeniden içtimaı lazım geldiği halde mütarekenin akdinden
beri teakup eden hükümetler, intihabatın icrasında taallül etmiş ve bu suretle
Meclis-i Milli hala içtima edememiştir. Bu vaziyet üzerine harekât ile icraatında
hiçbir fikr-i meşrûtiyet kalmayan Ferit Paşa kabinesi, nefret-i umumiye karşısında
zulum ve şiddetle payidar olabilmek siyasetine sülük ederek kendi aleyhinde
bulunan milli vahdeti ihlal için anasır-ı islâmiyeyi yekdiğeriyle kıtale sevk etmek
istemişse de bu teşebbüse ait vesaik milletin eline geçerek memleketin emniyet-i
umumiyesi haleldar olmaktan kurtulmuştur. Bunun üzerine millet, vaziyeti zat-ı
hazret-i padişahiye arz ile itimadı umumiye müstenid bir kabine teşkilini istirham
etmek istemişse de hükümet-i hazıra milletle padişahın temasına da mani olmuş ve
bu suretle millet için bir hükümet-i meşrûa teşekkül edinceye kadar heyet-i hazıra-i
vükela ile kat’i münasebetten başka çare kalmamıştır... Binaenaleyh, sulhün
takarrürü de ancak millete müstenid bir Osmanlı kabinesi teşekkül etmekle kabil
olabilir...”855

3.3.4. Merkezi Hükümetle Muhaberatın Kesilmesi
Ali Galip’in tertip edeceği kuvvetle Sivas üzerine yürüyerek kongreyi dağıtmak ve
üyelerini tevkif etmek hususundaki tasavvur ve teşebbüsünün Ferit Paşa Hükümeti’nin
hazırladığına artık şüphe kalmamış856, bu hıyanetin müteşebbislerine karşı Milli Kongre
ve Heyet-i Temsiliye sarih bir vaziyet almak ihtiyacını duymuşlardı ve bu sebeple
taarruz hedefi olarak yalnız Ferit Paşa Kabinesi tespit edilmiş, o günün icaplarına uygun
ve muvafık-ı ihtiyat olarak padişahın bu işte methaldar olduğunu bilmezlikten gelmişler
ve hükümetin padişahı hakikatlerden haberdar etmeyerek iğfal etmekte olduğu tezini
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benimsemişlerdir.857 Bu nokta-i nazara binaen 11 Eylül 1919’da padişaha hitaben bir
telgrafname hazırlanmıştır. Bu telgrafnamede; hükümetin bilmuharebe kongreyi basmak
sureti ile beynelislâm sefki dimaya tasaddi ettiğinden, Kürdistan’ı ayaklandırmak
suretiyle vatanı parçalatmak planına para mukabilinde taahhüt etmiş oldukları belgeler
ile kesinleşmiş bulunduğu, hükümetin bu olaydaki vasıtalarının firara teşebbüs ettiği,
yakalanmaları halinde kanunun pençe-i icraatına tevdi olunacakları ve bu cinayetleri
tertip ve Dâhiliye ve Harbiye nazırları tarfından tebliğ ve tatbik ettirilen hükümet-i
merkeziyeye milletin itimat ve ehemmiyetinin sarsılsığı ifade edildikten sonra namuslu
bir zevattan mürekkep bir heyet-i cedide-i hükümetin teşkili ile bu casus şebekesi
hakkında tahkikat ve icraat-ı seria-ı adilânenin icrası talep ve bir heyet-i âdile-i
hükümetin

teessüsüne kadar merkez-i

hükümetle muhabere ve

münasebette

bulunmamaya karar vermiş olan milletten ordunun ayrılamayacağını, zât-ı vakaya
muttali ve mahalline mücavir olan kolordular kumandanlarının arza mecbur olunduğu
belirtilmiştir.858 Ancak kongre heyeti tarafından yazılan telgrafların padişaha ulaşmasına
mani olunması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Dâhiliye Nazırı Adil Bey’e 11 Eylül 1919
tarihli aşağıda yer alan telgrafı göndermiştir:
“Milleti padişaha ma’rûzatta bulunmaktan men ediyorsunuz. Alçaklar, cânîler,
hainler! Düşmanlarla millet aleyhinde tertibat-ı hainânede bulunuyorsunuz.
Milletin kudret ve iradesini takdirden âciz olduğunuza şüphe etmiyorum. Fakat
vatan ve millete karşı hainâne mezbuhâne harekette bulunacağınıza inanmak
istemiyorum. Aklınızı başınıza toplayın! Galip Bey ve hempaları gibi bülehânın
ahmakça olan mevhum vaadlerine kapılarak ve Mr. Novil gibi milletimiz ve
vatanımız için muzır olan ecnebilere vicdanınızı satarak irtikâp ettiğiniz denaetlerin
milletçe tatbik olunacak mes’uliyetini nazar-ı dikkatte tutunuz! Güvendiğiniz eşhas
ile merkumun âkîbetini öğrendiğiniz zaman kendi âkîbetinizle mukayeseyi de
unutmayınız.”859

Damat Ferit Paşa’ya ise 12 Eylül tarihli şu telgrafname sureti gönderilmiştir:
“Vatan ve millet hukuk ve mukaddesatını pâymâl ve zât-ı hazret-i padişahînin şeref
ve hasiyet-i mülûkânelerini ihlal ve teşebbüsât ve harekât-ı gâfilâleniz tahakkuk
eylemiştir. Milletin padişahımızdan başka hiçbirinize ehemmiyeti kalmamıştır. Bu
sebeple hal ve istirhamlarını zât-ı hümayuna arzetmek ıztırarındadırlar. Hey’etiniz
gayr-ı meşrû harekâtının netâyic-i vahîmesinden korkarak millet ile padişah
arasında hâil oluyor. Bu bâbdaki daha bir saat devam ederse millet artık kendisine
her türlü harekât ve icraatında serbest telâkkide mazur görecektir ve bütün vatanın
heyet-i gayr-i meşrûanızla suret-i kat’iyede alaka ve irtibatını katedecektir. Bu son
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ihtarımızla bundan sonra milletin alacağı vaziyet burada bulunan ecnebi zabitanı
marifetiyle İtilâf mümessillerine dahi mufassalan bildirilecektir.”860

Aynı şekilde Sivas Valisi Reşit Bey’in 15 Eylül 1335 tarihli Şûra-yı Devlet Reisi Rauf
ve Bahriye Nazırı Salih Paşalara hitaben gönderdiği telgraf da İstanbul merkezince
alınmamıştır. Reşit Bey ilgili telgrafında Anadolu’daki milli hareketin Heyet-i
Vükelânın yalan yanlış istihbarata istinaden zannettiği gibi 5-10 kişinin eseri olmadığı,
aksine tüm memur, asker ve ahalinin bu harekâtta hemfikir olduklarını ifade ile bu
durumun Anadolu’nun her bir köşesinden Sadaret’e çekilen telgraflar açık bir şekilde
anlaşılabileceği ifade edilmiştir. Durumun bu derece vahamet arz etmesinden mütareke
sonrası iktidara gelen ömrü az ancak hatası çok hükümetlerin sorumlu olduğunu belirten
Reşit Bey, Rumların ve Ermenilerin Türk toprakları üzerinde hak talep ettiği böylesi bir
günde Sivas’ta toplanan kongre heyetinin vatan haini değil sırf vatan endişesi ile
hareket eden fedakâr bir topluluk olduğunu ifade etmektedir. Ermeni ve Rumların her
türlü yolla propaganda yaptıkları bir dönemde Türklerin millete istinad etmeyen bir
kabinin iş başında olması sebebiyle aynı şekilde karşılık veremediğini ve bu sebeple
durumu padişaha arz etmek istediklerinde de mevcut hükümetin buna mani olduğu
belirten Reşit Bey, bu sebeple Anadolu halkının padişahlarına durumlarını arz edene
kabine ile münasebetlerini kestiklerini ve bunun hükümetin fahiş hatasından ileri
geldiğini, hükümet ile milletin anlaşamaması yüzünden memleketin uçuruma
sürüklendiğini dile getirmektedir.861
Sivas Kongresi Heyeti’nce padişaha yazılmış olan beyanatta da bu husus üzerinde
durulmuş, milletin nazarında felaketin bu derece büyümesine tesir eden en önemli
etkenin dış sebepler ve savaştan ziyade mütarekeden itibaren iş başına gelen
hükümetlerin ve bilhassa Sadrazam Ferit Paşa’nın riyaseti altındaki kabinelerin
faaliyetleri olduğu vurgulanmış, gerekçeler ise şu şekilde açıklanmıştır:
“…Filhakika mütarekenâmenin her türlü ahkâmı hilâfete olarak zuhur eden bir
Aydın faciâsı karşısında sadr-ı lâhik bile artık birinci hâdise sadaretine nihayet
vermek sureti ile istifa ederek sebep olduğu cinayet-i siyâsiyeden doğrudan
doğruya mes’ul olduğunu zımmen itiraf etmiş ve bu hareket üzerine milletimiz bu
mes’uliyetin herhalde bir Divân-ı Âli huzurunda tayin edileceğini ümit etmeye
başlamıştı. Fakat Ferit Paşa kulları bu hale rağmen ikinci bir kabine daha
teşkilinden ictinâb etmedi. Müşârunileyhin Paris Kongresi’nden haysiyet-i
860
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milliyemizi rahnedâr edecek surette Dersaâdet’e iâdesi ve bu ikinci vak’a-ı sadâret
esnasında vukua gelerek milletin emniyetine istinâd etmeyen bu hükümetin her
türlü ehliyetten de mahrumiyeti bütün cihan nazarından sabit oldu. Fakat Ferit Paşa
kulları mevcudiyet-i milliyemize îrâs ettiği bu ikinci zarardan da mütenebbih
olmayıp Paris’te mûcib-i iâdesi olan muhâberât-ı siyâsiye mahza muhafaza-i mevki
endişesiyle tahrifen tercüme ederek sedde-i seniyyelerine ve efkâr-ı
umumiyetimize arz etti. Bu surette hem zât-ı hümayun-ı mülûkânelerini hem
mukadderatıyla oynadığı millet-i mazlûmeyi iğfâl etmiş oluyordu. Çünkü
muhâberât-ı masrûhanın metn-i aslîleri müşârunileyhin İstanbul’daki neşriyat-ı
kâzibesinden evvel Avrupa matbuatında intişâr etmiş ve Ferit Paşa’nın harekât-ı
milliyemizi ittihatçılık şeklinde göstererek Anadolu’ya müdahale-i ecnebiye davet
ettiği kâinata malum olmuştur…”862

Kastamonu ve Kemah’tan da Dersaadet’e telgraflar gönderilmiştir. İlgili yerlerin mülki
ve askeri memurlarının imzalarının yer aldığı bu telgraflarda bu sürece kadar padişaha
gönderilmiş olan telgrafların kendisine arz olunması aksi takdirde zaten muhaberatın
kesilmiş olduğu hükümete itaat devamının kabil olmayacağı, bu durumun devam etmesi
halinde milletin kendisini hareket ve icraatta serbest telakki etmede herhangi bir
maruzat görmeyeceği ve tüm vatanın mevcut hükümetle irtibatını kat’ edeceği ifade
edilmiştir.863
Sivas telgrafhanesinde gönderilen telgrafların Adil Bey’in verdiği kesin talimat üzerine
İstanbul merkezince alınmaması, Anadolu basının geniş yankı bulmuş, Albayrak,
“Hükümet

Ne

Yapmak

İstiyor?”

başlıklı

başyazısında

durumla

ilgili

şu

değerlendirmelerde bulunmuştur:
“Bizi bu haberi aldığımız zaman pek acı bir teessür altında kaldık. Mukaddes
vatanı parçalamak istedikleri bir zamanda sevgili padişahımızla milletin her
zamandan ziyade yakın ve yekvücut olması lazım iken hükümetin, milletle
padişahın arasına girerek yekdiğerinin amâl ve hissiyatından habersi kalmalarını
temine çalışması masun-ı tevil edilemeyecek derecede aksi, gayr-i vatani bir cüret
değil midiri? Milletin itimadını kazanmamış ve çirkin, gayr-i vatani, menafi-i âliyei millet ve saltanatla taban tabana zıt hareketleriyle şeref ve mevkilerini kaybetmiş
olan hükümet, hangi salahiyete istinaden milletle padişahını görüştürmekten men
ediyor. Eğer Ferit Paşa Hükümeti, hareketinin meşrûiyetine, vatanın menafiine
muvaffak olduğuna kani ve padişahımızın itimadına mazhar ise milletin padişahına
olan müracaatına neden mümânaata lüzum görüyor? İşte meselenin çirkinliği,
vatansızca bir hareket olduğu bununla da sabit oluyor.
Hükümet bilmelidir ki Meclis-i Milli toplanıp da mes’ul ve mutemed bir kabine
meydana getirmedikçe millet doğrudan doğruya sevgili padişahı ile temas etmeyi,
vatan ve milletin mukadderatını beraberce hal eylemeyi bir vazife, mukaddes bir
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borç saymaktan feragat etmez. Çünkü Ferit Paşa ve yâranı kimdir? Bu vatan ve
milletle alâkalarını hangi fedakârlıklarıyla, hangi vatan hidmetleriyle ispat
eylemişlerdir? Bu suallere müskit cevap vermekten bugün bütün efrâd-ı millet aciz
bulunuyor. Bu aç günleri gördükçe Heyet-i Vükelamızı teşkil eden efrâdın birer
mahmud-u nedim timsali olduklarını der hatır etmemek kabil olmuyor. İgnatiyef’in
ruhu acaba Amiral Calthorpe şekline mi mümâsil etmiştir?
Her ne suretle muhakeme edilirse edildin, milletle sevgili padişahlarının
muhaberesine mani olmak hususunu vatan düşmanlarıyla birleşerek bizim için
müthiş bir akıbet, bir esaret hazırlamadan başka bir manada etmemek imkânı
bulunamaz. Hükümetin defaetle teşebbüs ettiği kat-ı muhabere gibi bütün hukuk-ı
milliyeyi altüst eden bir hareketi, padişahla millet arasını kesmeye kadar ileri
götürmesini pek büyük bir hıyanet-i vataniye mahiyetinde görmemek mümkün
olmuyor. Tarihimizin hiçbir devrinde milletle padişah arasına böyle bir perde
çekildiği yoktur. Ferit Paşa Hükümeti, bu lekeyi de tarihinin pak sahifelerine
kondurmaktan çekinmiyor. Milletin izzet-i nefsine, şerefine ve vatanın hukuk
menfaatine bu derecede büyük tecavüzlerde bulunan hükümet-i merkeziye, milleti
bir sürü, irâde-i milliyeyi bir heyula mı sanıyor? Acaba bir sual ve muhasebe
gününün hulül etmeyeceğine mi kanidir?
Milletlerin irâdesi karşısında cihanın sarsıldığı, asırların mahsülü bulunan tesisatın
yıkıldığı bir an-ı tarih ve inkılâpta hükümetin padişah ve millet hukuku tanımaması
pek elim bir gaflet, bir zelâlet-i silsiledir. Asrın icabatını, milletin hissiyatını bile
göremeyen Ferit Paşa Hükümeti’nin bu memleketi sahil-i selamete çıkaracağına
kani olmak pek acı bir safderunluk olmaz mı? Milletle padişahın muhaberesine
mani olmak ne demektir* Bu efendiler, millet gibi padişahı da mı esir halinde
yaşatmak istiyorlar?
Yavuzların, Kanunilerin halefi, birkaç hak şikenin elinde kalamaz. Çandarlıların,
Köprülülerin, Sungur Alplerin, Samsaların ahfadı, rastgele muhterisin baziçesi
olamaz.”864

Erzurum ahalisi tarafından padişaha çekilen telgrafta ise Ferit Paşa Kabinesi’nin
padişaha gönderilen telgraflara mani olduğu, milli vicdanı kusurlu göstermeye çalıştığı,
İzmir’in işgalinden halkın haberdar edilmemesi ve üzerine İzmir’deki Yunanlara hak
tanımak anlamına gelen sınır düzenlemelerini kabul edip bunu bir muvaffakiyet olarak
kabul etmesi tarzındaki faaliyetleri ile milletin şerefi ile alay edildiğinin belirtildiği
telgraf şu satırlarla devam ediyordu:
“…Hukuk-ı müeyyide-i hümayunlarını kurtarmak emeliyle Sivas’ta birleşen millet
mümesillerini safdil gören kardeşlerimizden birkaç kimseyi bilâ iğfal basmak ve
Sivas’ta katliam diyerek efkârı umumiyeti bizden soğutmak ve bu maksad-ı elimi
temin için Müslümanları yekdiğeri üzerine sevk ve tahrik etmek gibi bir vcinayet-i
irtikâptan çekinmemiş olan Ferit Paşa Hükümeti, memalik-i mahrusalarını bir
işgale maruz bırakmak için dâhili memlekette kargaşa olduğunu ve Bolşevik tahriki
bulunduğunu lisan-ı resmi-i devletle ilân etmekte ihanetini yar-ü ağyar nazarında
ispat etmiştir. Bütün bu hakikatleri zat-ı akdes-i hilâfetpenahilerinden saklamaları
ve hukuk-ı hilâfet ve saltanatın, istiklâl-i milliyenin muhafazasına matuf olup
cihanın hürmet ve takdirini celp etmiş olan milli hareketleri, kongreleri başka
mahiyette göstermek ve bu suretle milletin kader ve haysiyetini küçültmek
istemeleri, devlet ve millete karşı en edna bir sadakatle hüsn-i tavil
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edilmemektedir. Sevgili padişahımız, Ferit Paşa bu hareketiyle zat-ı akdes-i
hümayunlarının Kanun-ı Esasi ile müeyyed olan kudsiyet ve gayr-i mesuliyetini
ihlâle cürretyab olmuş ve milletin itimat ve hürmetini bu suretle de kaybetmiş
olduğundan bu hükümete itimat etmek imkânsızlığı vücut bulmuştur.”865

Bu gelişmelerin ardından merkez-i hükümet ile muhabere kesilmiş, durumdan
İstanbul’daki devlet sefirleri ve mümessilleri de bir muhtıra866 ile haberdar edilerek
komutanlarına İstanbul Telgraf Müdürlüğü’nün padişahla haberleşmeye engel olduğu
bildirilerek867 bu durum karşısında İstanbul ile telgraf haberleşmesinin kesilmesi, bu
talimata engel olacak telgraf memurlarının askeri mahkemeye verilerek en ağır cezaya
çarptırılması emredilmiş, sonuç elde edilinceye kadar telgrafhanelerden ayrılınmaması
da ek bir genelge ile istenmiştir.868 Aynı zamanda bütün yabancı elçi ve temsilcilere de
durumu açıklayan bir muhtıra gönderilmiştir. İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya,
Sırbistan siyasi temsilcilikleriyle Flemenk, İsveç, Danimarka ve İspanya elçilerine
gönderilen bu muhtırada Milli Meclis’in sekiz ay önce fesh edildiği ve hala
toplanamadığı, milletin hükümete güveninin kalmadığı, hükümetin zulüm ve şiddet
yoluna saptığı, kabinenin teşvikiyle Anadolu’da asayişin bozulacağı, milletin padişah ile
temasına engel olunduğu ve bu yüzden hükümetle ilişkiyi kesmekten başka çare
kalmadığı yer almakta idi.869
İstanbul ile resmi haberleşmenin kesilmesi üzerine 13 Eylül itibari ile Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Sivas’ta geçici bir hükümet gibi
çalışmaya başlamıştır. Kolordu ve tümen komutanlıklarına, illere, sancaklara,
belediyelere ve derneğin merkez kurullarına Temsil Heyeti imzası ile gönderilen
genelgede Damat Ferit Hükümeti’nin millet meclisinin toplanmasından önce bir
oldubitti ile barış anlaşmasını imzalayabileceği belirtilmiş, günün en önemli görevinin
seçimlerin yapılması ve bunun için yürürlükteki yasalara göre hazırlık yapılması olduğu
ifade edilmiştir.870 Mustafa Kemal imzası ile 13/14 Eylül gecesi gönderilen bir diğer
genelge ile de meşrû bir hükümet kuruluncaya kadar yazışmaların Temsil Heyeti ile
yapılması bildirilmiştir. Aynı gün İngiliz Yüksek Komiseri Robeck ile görüşme yapan
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Damat Ferit, “Mustafa Kemal bize de size karşı. Ya bizim bir ordu göndermemize izin
verin ya da siz bir askeri kuvvet göndererek stratejik noktaları işgal edin” demiştir.
İtilâf Devletleri’nin savaştan bıktığını ifade eden Robeck, Damat Ferit Paşa’ya Mustafa
Kemal’e gidip tehlikeyi kendisine anlatmasını istemiş, Damat Ferit Paşa se bunun için
vaktin çok geçmiş olduğunu ifade etmiştir.871
Temsil Heyeti, 16 Eylül 1919’da milli harekete karşı olan Niğde Mutasarrıfı, saymanı
ve komiserinin tutuklanarak Sivas’a gönderilmesini emretmiştir. Kurul, ayrıca İstanbul
Hükümeti’nce Kastamonu Valiliği’ne atanan Ali Rıza Bey’in ilk vapurla İnebolu’dan
İstanbul’a geri gönderilmesini kararlaştırmıştır. Ali Fuad Paşa’nın yerine 20. Kolordu
Komutanlığı’na atanan Kiraz Hamdi Paşa’ya Eskişehir’den İstanbul’a dönmesi
gerektiği bildirilmiş, Van Valisi Mithat Bey’in görevine gitmesine izin verilmiş,
Kastamonu’ya gönderilen Albay Osman Bey vali tarafından tutuklanmıştır. Dâhiliye
Nezareti ise Eskişehir Mutasarrıfı’na verdiği emirde şehrin milli hareketin eline
geçmemesi için İngilizlerle işbirliği içinde olmak üzere her türlü tedbirin alınmasını
istemiştir. 17 Eylül 1919’da İstanbul’dan Londra’ya gönderilen bir raporda bu sürece
kadar olan gelişmeler hakkında şu değerlendirmelerde bulunulmştur:
“Mustafa Kemal hareketi Erzurum’da başladı, Ankara ve Sivas’a yayıldı ve şimdi
Kastamonu ve Harput’u tehdit ediyor ve batıya doğru yayılma eğiliminde. Bu
hareket, giderek bağımsız Anadolu Cumhuriyeti olmaya doğru gidiyor ve özellikle
İstanbul’daki Harbiye Nezareti tarafından dikkati çekecek şekilde destekleniyor.
Öyle görünüyor ki bu hareket, İstanbul’daki hükümetten daha ziyade halkın ruhunu
temsil ediyor.”872

Albayrak gazetesinde “Hakkın Galebesi” başlıklı yazıda ise tüm varlığı ile sandalyesine
sarılmış namus ve istiklâle bedel olsa da mevkiinden ayrılmamaya karar vermiş görünen
Ferit

Paşa

Hükümeti’nin

son

günlerinin

gelmiş

olduğu

belirtilerek

değerlendirmelerde bulunuluyordu:
“… Ferit Paşa ve yâranı milletin padişahına olan maruzatına mani olmak suretiyle
hareketlerinin derece-i redaetini gizlemeye kalkıştılar. Mütefekkirleri,
münevverleri, mütemeyyizleri, ordusu ile bütün vatan, bu hareketin çirkinliğini,
gayr-i vataniliğini ilân ilşe makam-ı hükümeti daha ziyade telvis etmemelerini
hukuk-ı esâsilere istinaden talep eyledi. Ferit Paşa, kanuna, namusa değil ecânib-i
kuvvete güvenerek mevkiinden ayrılmadı. Buna karşı millet kendisine düşen
vazifeyi yapmayı düşünerek harekât-ı milliyeyi payitaht kapılarına kadar tevsi’e ve
hukuken gayr-i mevcut bulunan hükümeti tanımamaya karar verdi. Esasen bu ve
bunun daha şedit bir şekli milletin hukuk-ı tabiyesi cümlesindendir.
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Damat Paşa’nın hareketine gelince: Dünyanın bütün hukukiyyunu bir araya gelse
buna hukuk-ı meşrûiyet d3ahilinde bir isim vermekte izhâr-ı acz edecekleri
şüphesizdir. Matbuatın, resmen teşekkül etmiş fırkaların ve sonra bütün milletin
âdem-i itimadı tecelli edince artık sıfat-ı vekâlet ve salahiyet icra mevzu-ı bahs
olamazdı. Kabinenin bundan sonraki hareketi, siyasi şekavetten başka bir şey
değildi. Hukuk-u milletin gasbı mevkiine geçen Ferit Paşa Kabinesi’nin zimam-ı
idare-i bırakmamakta ısrar etmesi, en adi manası ile bir zorba vaziyetidir.
Binaenaleyh bu kabinenin unvan-ı lâyıkı ‘Zorbalar Derneği’ olabilir.
Asrımız demokrasiye doğru dev adımlarla ilerliyor… Böyle bir zamanda Ferit Paşa
Hükümeti’nin tarz-ı hareket-i gafletle tefsir edilemez. Hüsn-i niyete makrun olan
düşüncelerde, teşebbüslerde tarihin gösterdiği hakikatlerden olsun tegafül
edilmemiş olduğunun eseri görülmek icap etmez mi?...”873

Anadolu, İstanbul ile ilişkisini kestikten sonra874 Damat Ferit Paşa Trabzon, Konya ve
İzmir valilerinin kendisini tutması ile mevkiini muhafaza edemeyeceğini görmüş,
padişaha muhtıra ve beyannameler göndermek süreti ile kendi kabinesini hiçe sayması
karşısında durumunu kuvvetlendirmek ve bilhassa Vahdettin’i kendi yanına mevki
almaya mecbur bırakmak amacı ile 21 Eylül1919’da padişaha bir beyanname
neşrettirmiştir.875 Beyanname şu noktalara temas edilmekte idi:
“ 1- Hükümetin takip ettiği siyaset neticesinde İzmir fecayii Avrupa düvel ve
mileli mütemeddinesinin nazar-ı dikkat ve meveddetini celbetti.
2- Bir heyet-i mahsusa mahallinde bi-tarafane tahkikata iptidar etti. Hakkımız
enzar-ı medeniyette tezahür etmektedir.
3- Vahdet-i milliyemizi ihlâl edecek hiçbir karar ve teklif olmadı.
4- Bazı kimseler tarafından güya ahali ile hükümet arasında muhalefet olduğu ilân
ediliyor.
5- Bu hal, şerait-i kanuniye dairesinde bir an evvel icrasını arzu eylediğimiz
intihabatı da duçar-ı tehir ediyor ve sulhun takarrüp eylemekte bulunduğu bir
sırada vücudu labüt olan Heyet-i Mahsusa’nın içtimaını da tavik eyleyecektir.
6- Bugün, umum efrâd-ı milletimden intizarım evamir-i hükümete tamamii
ittibadır.
7- Düvel-i muazzzamanın, Avrupa ve Amerika efkâr-ı umumiyesinin
itidalperverliği mevki ve haysiyetimizi temin edecek bir sulha kariben nailiyet
ümidimi tevsik eylemektedir.”876

Padişahın beyannamesi İstanbul matbuatında büyük bir tasvip görmüş, gazeteler
başmakalelerinde bunu uzun uzadıya övmüşlerdir. Bu gazetelerden biri olan İkdam,
beyannamenin yayınlandığının ertesi günü imzasız olan fakat Ahmet Cevdet Bey’in
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kaleminden çıktığı anlaşılan başmakalesinde beyannameyi tasvip etmekte ve özetle
“zât-ı hazret-i padişahinin takdir-i hümayunlarındaki ve bu arzu-yı şahanelerindeki
ulviyet ve isabeti takdir etmemek mümkün değildir” şeklinde yorum yapmakta idi. İlgili
beyannamenin yayınlanması, Heyet-i Temsiliye’nin ve Milli Kongre’nin bütün Anadolu
ile İstanbul Hükümeti arasındaki münasebet ve muharebeyi kestiği günlerde vuku
bulduğu cihetle beklenen şey, her tarafta bu talimat ve emre uyularak beyannamenin
alınmaması ve millete okutularak ona milli hareket ve teşebbüsler aleyhinde menfi bir
his ve düşünce telkin edilmemesi idi. Bu hususta bir takım kişiler tereddüde düşmüş
olsalar da877 bildiri üzerine milliyetçiler gerekli tedbirleri almışlar, bildirinin fazla etkisi
olmamıştır. Ardından Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti adına cevaben göndermiş olduğu 22 Eylül 1919 tarihli telgrafta, mevcut
hükümetin arz ettiği gibi mevcut hareketin gayr-i meşru değil aksine milletin sesi
olduğunu, Damat Ferit Paşa’nın daha önce yayınlamış olduğu beyannamelerden de
anlaşıldığı üzere milletin emel ve isteklerini Padişah’tan sakladığını ve milletin
isteklerini ecnebi isteklerine feda eden kabinenin görevde kalmasının büyük bir felâket
olduğunu ifade etmiştir.878 Bundan başka aynı telgrafta Paris Barış Konferansı’nın
Türkler hakkında bir karar vermek aşamasında olunduğu dönemde milletin güvenine
sahip olmayan Ferit Paşa Kabinesi’nin mevki-i iktidarda kalmasının murahhasların
konferansa çağırılmaması, çağırılmaları halinde ise evvelce olduğu gibi sonucun
aleyhimize neticeleneceği sebepleri ile mevcut kabinenin yerine itimad-ı umumiyeye
mazhar bir hükümetin kurulmasını bütün millet adına talep etmiştir.879 Telgraf880 örneği
bir genelge ile kolordulara, merkez kurullarına ve valilikler ile mutasarrıflıklara da
gönderilmiştir.
İrâde-i Milliye, 21 Eylül tarihli 3. Sayısında Hükümetin Kuva-yi Milliye’ye hakkında
takip ettiği siyasetin yanlış olduğuna yönelik Mustafa Kemal imzasını taşıyan ve Damat
Ferit Paşa’ya gönderilen telgrafa yer vermiştir. İlgili telgrafta Mustafa Kemal, dokuz
aydan beri iş başına gelen kabinelerin daima birbirinden fazla zaafa uğramasının milli
hareket karşısında pek hazin durduğunu ve kurtuluş hareketi etrafında toplanan milletin
amacının vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli ile saltanat ve hilâfet makamının emniyeti
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Gökbilgin, a.g.e., II, s. 41, 42.
Selçuk Duman, “ Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin Kuruluşu”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
C. 12, S. 2, 2002, s. 347.
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 138.
İlgili telgrafın tam metni için Bkz. Nutuk, III, Vesika: 99, s. 1007-1008.
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olduğunu ifade etmiştir. İlgili telgrafın devamında istiklâl hakkı için çalışan milletin bu
hareketinin mevcut hükümet faaliyetlerinin vahdet-i milliyeyi kırmak, selâmet-i mülk
ve millete matuf teşebbüsatı atıl bırakmaya yönelik olduğu belirtilerek millet iradesinin
önüne geçebilecek herhangi bir kuvvetin bulunmadığının altı çizilmiştir.881 Tasvir-i
Efkâr ise mütareke döneminde mesleği ve programı zahiren pek mazbut ve muin gibi
görünen bir fırkaya istinad ederek iktidara gelmiş olan Ferit Paşa Hükümeti
faaliyetlerinin dâhili sorunları daha da derinleştirdiğini ifade ederken882 İrâde-i Milliye,
mevcut kabinenin İzmir gibi Yunanlıkla hiçbir alakası olmayan vilâyetin haksız
işgalinin kaldırılmasına değil tahdidine ve bu suretle Akdeniz sahillerimizde muayyen
hududa malik bir Yunan müstemlekesi teşekkülüne sebep olması, Musul ve Adana gibi
hiçbir suretle vatan toprağından ayrılamaz vilayetleri ihmal edil Paris Konferansı’na
verdiği notada Toros dağlarını ülkenin doğal sınır olarak göstermesi ve bilhassa yine
aynı konferansta Vilâyât-ı Şarkiye’de Büyük Ermenistan teşkiline kail hatta talip olması
gibi takip etmiş olduğu politika sebebi ile felaketin boyutlarının arttığı dile getirilmiştir.
Yazının devamında Ferit Paşa kabinesinin iç politikada güttüğü ve mevcut duruma en
çok etki eden faaliyetler; Paris Konferansı dönüşünde konferansta tevdi edilen notaların
içeriğin padişaha tahrif ederek aktarması, düşmanların dahi takdir ettikleri milli hareketi
ittihatçılık kisveye büründürmesi, milletin padişahı ile temasına mani olarak Anadolu
ahalisinin zat-ı şahâneye çektiği telgrafları ulaştırmaması ve öte yandan Sivas’ta teşkil
olunmuş umum Anadolu ve Rumeli kongresi azasını ölü yahut diri derdest ettirmek
üzere Ali Galip’e talimat vermek sureti ile bir iç çatışmanın önüne açmış olası şeklinde
sıralanıyordu.883
Bu durum karşısında Açıksöz, “Ferit Paşa Ne Bekliyor? Millet azimli, kuvvetli bir
hükümet istiyor. Bu akımın önünde durulamayacağını çocuklar bile anlarken o daha ne
bekliyor?”884 derken İrâde-i Milliye “Padişahımız Ne Emrediyor? Hükümet Ne
Yapıyor?” başlıklı yazıya yer vermiştir. İlgili yazıda Veliaht ile Padişahın Anadolu ile
aynı hissiyatı paylaştığına yönelik beyannamelere değinilmiş, Padişah, milli hareketin
meşrû sebeplerden mütevellit ve binnetice meşrû olduğunu ifade ederken Ferit Paşa’nın
Tan gazetesi muhabirine “bu hareket tamamıyla ittihatçı kıyamıdır” şeklinde
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İrâde-i Milliye, 21 Eylül 1335, No. 3, s. 2.
Tasvir-i Efkâr, 12 Teşrîn-i Sâni 1335, No. 2899.
İrâde-i Milliye, 7 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 6, s. 1.
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açıklamaları da haberde yer almıştır.885 Aynı gün gazetede yer alan bir diğer
beyannamede ise 19 Eylül 1919’da Damat Ferit Paşa tarafından Trabzon Valisi Mehmet
Galip Bey’e gönderilen, Samsun ve Trabzon yolunu kullanarak Anadolu’ya geçen bir
takım Bolşeviklerin memleket dâhilinde Bolşevikliği yaymasının engellenmesine
yönelik ne gibi tedbirler alındığına dair izahatın istendiği telgraf konu edilmiştir. İlgili
telgrafa yönelik Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan
beyannamede mevcut hükümetin böylesi bir iftira ile milleti Avrupa’ya karşı ithama
kalktığı, kalp ve vicdanını ecnebi menfaatine satmış olan bu kişilerin milletin istiklâlin
boğmaya ve milletin kendi kuvveti ile şimdiye kadar hâsıl ettiği tesiratı ihlale çalıştığı
ifade ediliyordu. Beyannamenin devamında memleket dâhilinde asayişi bozacak bir
durum olmadığı halde asayişsizlik bahane edilerek milletin arasına nifak sokulmaya
çalışan ve her yerden müracaat olmasına rağmen çekilen telgraflardan886 padişahın hala
haberdar etmeyen hükümet, gayr-i meşrû olarak nitelenip milletin kendilerini hiçbir
suretle tanımadığı ifade ediliyordu.887
Merkezi Hükümet ve Anadolu Harekâtı arasında gerilimin artması, Damat Ferit Paşa
Hükümeti’ni Anadolu hareketini engelleyemeyince dolaylı olarak anlaşma imkânları
aramaya sevketmiş, bunun için Mustafa Kemal Paşa ile Selânik’ten tanışan ve arkadaşı
olan Abdülkerim Paşa’dan 25 Eylül 1919’da Temsil Heyeti ile hükümet arasında
arabuluculuk yapmasını istemiş888, 27/28 Eylül gecesi gerçekleşen konuşma889
neticesinde Mustafa Kemal Paşa, milli faaliyetler aleyhindeki çalışmaları telgraf başında
şu sözlerle dile getirmiştir:
“Yabancıların lehimize dönmeye başlamaları, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin
başarısı değil milletimizin bizzat giriştiği azimli çalışmanın sonucudur. Kurtuluş
çaresi Milli Kuvvetler’in amil ve Milli iradenin hâkim olmasındadır. Üzülerek
söylüyorum ki, Milli hareketimizi kötü gören bozuk niyetler çoktur. Ne yazık ki
bunların başında Sadrazam Damat Ferit Paşa ve kabinesinde Adil Bey, Süleyman
Şefik Paşa gibi devlet adamları gelmektedir. Bolşevikler’in memleketimize
girmekte olduğunu ve Milli Hareket'in Bolşevik Hareketi'nin benzeri olduğunu
yayanlar, Milli Hareketimizin İttihatçıların son ümit ve kuvvetle yaptıkları bir
885
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İrâde-i Milliye, 28 Eylül 1335, No. 4, s.1.
Ülkenin farklı yerlerinden ve çeşitli meslek sınıflarından kişiler, Sivas Kongresi’nin çalışmalarını
engelleyen ve millet ile padişah arasına giren Ferit Paşa kabinesinin yerine meşru bir kabine teşekkül
edilinceye kadar mevcut kabineye itimatın kabil olmayacağına yönelik Padişaha telgraflar
göndermişlerdir. İrâde-i Milliye, 2 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 5, s. 2; İrâde-i Milliye, 7 Teşrîn-i Evvel
1335, No. 6, s. 3.
İrâde-i Milliye, 28 Eylül 1335, No. 4, s. 3; “Mustafa Kemal Paşa’nın Beyannamesi”, Alemdâr, 5
Teşrîn-i Evvel 1335, No: 294, s. 1.
Bakar, a.g.b., s. 1987; Goloğlu, Sivas Kongresi, s. 175.
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hareket olduğunu söyleyenler, Anadolu’da karışıklık vardır diye yabancıları buraya
gönderenler, Malatya halkı ile Sivas halkını birbirleri ile boğuşmaya sevk edenler
hep bu olup bitenlerin farkına varamayanlardır. Biz yurdumuzda görüyoruz
yabancılar Merzifon’u boşalttı. Samsun’u boşaltıyorlar ve bizim iç işlerimize
karışmayacaklarını söylediler. Bunlar bizim elde ettiğimiz ilk neticelerdir.
Ben daha Erzurum’da iken Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya Milli arzularımıza
muhalif ve engel olmaktan vazgeçmesini söylemiştim. Artık işin başından
çekilmesi lâzımdır.
Eğer hayatlarından endişe ediyorlarsa, millet namına kendilerine istedikleri
garantiyi veririz. Milli Hareketimiz İstanbul’a doğru ilerliyor, Damat Ferit Paşa ve
arkadaşları bunu biliyorlar, bu hareketleri durdurmak için biricik çare Milli
emellere bütün manasıyla bağlı kalacak bir zâtın kabine başına getirilmesidir.
Padişahın her şeyi bildiğini sanmıyoruz, bilseydi ihanetleri bilinen birkaç şahsı
bütün millete tercih buyurmazlardı.”890

3.3.5. Kabinenin İstifası
Birinci Bozkır ayaklanması çıktığı gün Refet Bey, 27 Eylül 1919’da milli direnişi
örgütlemek amacıyla Konya’ya gelmiş, Refet Bey’in gelmekte olduğunu haber alan
Vali Cemal Bey ile Kolordu Komutanı şehirden kaçmıştır.891 Bunun üzerine Konya
halkı Belediye Dairesi’nde toplanarak Hoca Vehbi Efendi’yi Vali Vekili olarak
seçmiş892, Mustafa Kemal Paşa da aynı gün tarihli şu beyannameyi neşretmiştir:
“Ferit Paşa Kabinesi’nin pak ve nezih Anadolu’da yegâne müvelles nokta-i istinadı
olan Konya Valisi Cemal Bey’in, Konya’da vatan ve milletimiz aleyhine Ağyara
istinaden irtikâb eylemiş olduğu ihanetkârane harekâtı cidden erbab-ı hamiyeti ve
bilhassa Konya ahali-i muhteremesini pek ziyade dilhûn eylemekteydi. Bu defa
mumaileyh Cemal Bey’İn harekâtındaki hıyanet, orada bulunan ecnebilerin dahi
nazar-ı nefretini mucib olduğundan kendisi milletle karşı karşıya bırakılmıştır.
Cemal Bey, son bir hareket-i mezbuhane olmak ve binnetice kendisini terk eden
ecnebileri müdahaleye mecbur kılabilmek hayali bisudiyle hapishanede bulunan
bilcümle kanlı katil mevkufini çıkarıp teslih ve kendisine vasıta-i cinayet kılmak
istemiştir. Artık bu kadar zelilâne ve denaerkârane harekete müteşebbis olan bir
şahsın Konya Vilâyeti şahanesini daha fazla lekelemesine tahammül caiz
olamayacağını takdir eden halk, muktezayi hamiyet ve celâletini göstermeye
tevessülde tereddüt etmemiştir. Bunun farkına varan Cemal Bey, bugün
hempalarıyla İstanbul’a firar etmiştir. Mumaileyhin İstanbul’a vusulünden evvel
derdesti memuldür. Ferit Paşa ve Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in en xînüfuz
zannettikleri alet-i mefsedetlerinin akıbetini millet-i necibemizin enzar-ı dikkatine
ve Ferit Paşa Kabinesi’nin de nazar-ı ibretine vaz ederiz.”893
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İfham’ın haberine göre 28 Eylülde Konya Valisi Cemal Bey ile görüşen894 Damat Ferit
Paşa, Yüksek Komiserlere milli kuvvetlere bir ders vermek amacıyla Eskişehir’e iki bin
kişilik bir kuvvet göndermeyi önermiştir. Zira ona göre bu şekilde Eskişehir’de esaslı
bir gövde gösterisi yapılacak ve bunun sonucunda ulusçular pazarlığa girme
zorunluluğu duyacaklardı. Teklifinin reddedilmesi üzerine hayatının güvence altına
alınmasını İngiliz Yüksek Komiseri De Robeck’ten istemiştir.895 Zira 1 Ekim itibari ile
mevcut kabinenin hala görev başında olması üzerine Ankara’da muazzam bir miting896
düzenlenmiş897, Padişah ve Hükümet, Mustafa Kemal’in meşrû bir hükümet
kuruluncaya kadar İstanbul ile tüm ilişkileri kesme kararına bir müddet karşı geldilerse
de bu durum uzun sürmemiş898, 30 Eylül 1919’da899 sağlık nedenlerini gerekçe gösteren
Damat Ferit Paşa istifa900 etmiştir.901
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Akyüz, a.g.e., s. 91-92.
İngiliz Tercümanı Ryan, Damat Ferit Paşa’nın istifasına giden süreci hatıratında şu şekilde
yorumlamaktadır: “Erzurum ve Sivas Kongreleri, Türk tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu iki
kongrenin önemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntısını içyapı bakımından baştanbaşa değiştirmiş
olmasındandır. Batı Avrupalı devlet adamlarının o zamanlar pek az kavrayabildikleri ikinci ve aynı
derecede önemli olan sonuç da İtilâf Devletleri politikasına karşı Türklerdeki karşı koyma şuurunu
netleştirmiş olmasıdır. Avrupalıların en az farkına vardıkları şey ise Türklerin şimdi Mustafa
Kemal’in şahsında Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamlı devirlerinden bu yana en büyük lideri
bulmuş olmaları idi. Bu lider, Türk milliyetçilerinin bütün isteklerini yabancı devletlere zorla kabul
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Mustafa Kemal Paşa, bu sonuca giden süreci şu şekilde özetlemiştir:
“…Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tespit edilen esasat sayesinde bütün milletimiz
müttehit bir hale gelmiştir. Bu maksad-ı mukaddesin temini ile iştigal edildiği bir
sırada pekâlâ hatırınızdadır ki Ferit Paşa buna mani olmaya kalkıştı. Bu
teşebbüsatı, memleket dâhilinde su-i tefsire ulaştı. İttihatçılıktır dedi. Bu isnad,
efkâr-ı dâhiliye ve hariciyede muvaffak olamadı. Bunu gördükten sonra yeni bir
silah aradı. Bolşeviklik dedi. Resmi telgraflarında Bolşeviklerin Karadeniz’den
takım takım Samsun, Trabzon ve dâhile doğru yürüdüğünü, memleketi alt üst
ettiğini resmen işâa eyledi. Bunlar da müessir olamadı. Ferit Paşa ve kabinesi daha
ileriye gittiler. Bazı yerlerde ahali-i islâmiyeyi iğfal ederek üzerimize sevketmek,
millet için, vatan için çalışanları imha etmek kastında bulundular. Tabiî bunlarda
da muvaffak olamadılar. Fakat nihayet millet, Ferit Paşa’ya âdem-i itimat
göstermeye mecbur oldu. Kabine ıskat edildi.”902

Alemdâr, Ferit Paşa kabinesinin aylardan beri devam edip giden ve hiçbir kimseyi,
hiçbir tarafı memnun edemeyen hali son zamanlarda bir kat daha artmış olduğunu ifade
ederken903 3 Ekim 1919 tarihinde Tasvir-i Efkâr gazetesi “Hak Üçtür” diyerek miyadını
tamamladığını ifade ettiği Ferit Paşa’nın ilk kabinesinin başarısızlığının temelinde,
çeşitli şahıslar ve gazetecileri tutuklamasıyla nazırların istifasına neden olması, iki ve
üçüncü kabinesinde ise dâhili ve harici hatalarından dolayı sukut ettiği belirtiliyor bu
hatalar; partizanlık yapmak suretiyle ahaliyi aleyhine çevirmesi, Anadolu’daki
karışıklıklara neden olması, Paris Barış Konferansı’nda hezimete uğraması, İzmir’in
işgaline sebep olması904 şeklinde sıralanıyordu. İkdam, “Ferit Paşa Hükümeti Anadolu
hareketini haince bir hareket sayıyordu. Hâlbuki padişah milli cereyanı meşrû ve mazur
görüyordu” yorumunu yaparken Akşam gazetesi yazarlarından Necmettin Sadık: “Ferit
Paşa aldandı. Hadiselere karşı gösterdiği kayıtsızlıklara kurban gitti” ifadelerini
kullanmış, İfham, “Damat Ferit’in son günahı, milleti günlerce istifa haberini bekler
halde bırakması oldu. Tarih, onu hiç değilse milli duygulara karşı ilgisiz biri olarak
vasıflandıracaktır” diyor, Vakit gazetesi Damat Ferit Paşa kabinelerinin tarihçesi
başlıklı yazısına ek olarak Ahmet Emin tarafından kaleme alınan “Yeni Anadolu” adlı
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ettirmek azmindeydi. Biz, yani İstanbul’da oturan yabancılar Anadolu’daki kaynaşmayı
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geçti.” İstanbul’da Bir İngiliz Tercümanın Hatıraları, s. 121-122.
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Duman, a.g.m., s. 350.
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yazıya sütunlarında yer veriyor905, Peyam yazarı Ali Kemal ise durumu şu şekilde
yorumluyordu:
“İşte Damat Ferit Paşa istifa etti. Düşenin dostu olmaz derler. Fakat hakikati
söylemekten bizi hiçbir şey men edemez. Bulunduğu mertebede fayda vermeyince
çekilmek en muvafık bir hareket idi. Avrupa gazetelerinde okuyoruz: Anadolu
hareketlerinin başlıca saiki, hükümet-i hazıraya karşı bu hareketin sebebine imiş
biliyor musunuz? İzmir’in Yunanlar tarafından işgal edilmesi, memleketimizin yer
yer istila altında kalması imiş. Erzurum’da toplanan kongre, Devlet-i Osmaniye’nin
ister istemez muhafaza-i tamamiyesini, hilafetin zât-ı şahanede bekasını, Türk
toprağının can ve kan bahasına müdafaasını istemiş, Sivas’taki ise ta Musul’a,
İskenderun’a kadar bütün Osmanlı hududunun tayini ve tespitini karar altına almış,
hulasa o milli hareketler, cereyanlar, galeyanlar da bu membadan zuhur eylemiş,
böyle ise hükümet-i merkeziyenin aleyhine kıyam etmekte ne mani vardı? Damat
Ferit Paşa’nın dâhil ve hariçteki temasları böyle vasi’ değil miydi?”906

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi namına padişaha telgraf çekerek hem milletini hem de padişahını iğfal
etmekten çekinmeyen Damat Ferit Hükümeti’nin yerine yeni hükümetin kurulmasından
ötürü teşekkür etmiş ve bu durumun milletin padişaha olan sadakatini güçlendirdiğini
ifade etmiştir.907

905
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Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 145.
Ali Kemal, “Ferit Paşa’nın İstifası”, Peyam, 3 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 302, s. 1.
Nutuk, III, Vesika: 138, s. 1076-1077; “Mustafa Kemal Paşa Teşekkür Ediyor”, Peyam, 17 Teşrîn-i
Evvel 1335, No. 316, s. 3.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. ALİ RIZA PAŞA HÜKÜMETİ (2 EKİM 1919-8 MART 1920)

4.1. Kabinenin Teşkili
Damat Ferit Paşa kabinesinin 30 Eylül 1919’da istifa etmesi908 üzerine 2 Ekim 1919’da
Ali Rıza Paşa909 sadarete910

getirilmiştir.911 Padişah Vahdettin, yeni kabine912

münasebeti ile yayımlamış olduğu Hatt-ı Hümayun’da: “Bir süreden beri kamuoyunda
meydana gelen yanlış anlama nedeniyle artmakta olan ayrılıkçı ve bölücü eylemlerin
ortadan kaldırılması, halk arasında birlik ve beraberliğin sağlanması ve memlekette
sükûn ve düzenin geçerli kılınması, yasal hükümler içerisinde seçimlerin bir an önce
yapılarak Meclis-i Mebûsan’ın toplantıya çağrılması” şeklinde hükümet değişikliğinin
nedenini ve yeni kabineden beklediği görevleri izah etmiştir.913
Yeni hükümet, yayınladığı beyannamesinde hiçbir fırkaya mensup olmadığı gibi
muhtelif siyasi grupların hiçbirine temayül etmediğini, İzmir’in haksız işgali sonrasında

908

909

910

911

912

913

Hükümetin kurulması üzerine telaşlanan Damat Ferit Paşa, Amiral Webb’le görüşerek sadaretteki
yorgunluklarından ötürü sağlığına kavuşmak için İngiltere ya da Fransa'ya gitmek istediğini bildirdi.
Fakat Dışişleri'nin yani İngiliz Dışişleri'nin mütalaasında Paşa’nın İngiltere’ye gelmesi durumunda
İngilizler’den para aldığı suçlamasının akla yakın hale gelebileceğini A. Herbert aracılığı ile daha
önce yapılan girişimin reddedildiği belirtiliyordu. Bunun üzerine Curzon Barış Konferansı Türkiye
hakkında karar verinceye değin, Londra ya da Paris’e gelmemesini, fakat tarafsız bir ülke ya da
Riviera’ya gidilebileceğine karar verdi. Duman, a.g.m., s. 352.
İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Robeck’e göre yeni sadrazam politik hayatta dikkat çekici bir kişi
değildi. Mütareke döneminde birkaç kez Bahriye Nazırı olmuştu. O, politikacı olmaktan ziyade iyi ve
saygın bir asker olarak bilinmekte idi. Robeck, kabinenin genel yapısı hakkında ise şu
değerlendirmelerde bulunmuştur: “Yen kabineyi oluşturan isimler, saygın kişiler olmakla birlikte
milliyetçi ve bazı durumlarda İttihat-Terakki sempatizanı olmuş kişilerdir. En dikkate değer kişiler
yeni Harbiye Nazırı ve Şûra-yı Devlet başkanıdır. Harbiye Nazırı, Mustafa Kemal hareketinin ilk
zamanlarında Konya’da Milli Harekete destek olan kişilerden birisiydi. Şûra-yı Devlet başkanı da
İttihat-Terakki ile ilişkilidir. Sultan, Ali Rıza’yı başa getirmekle kötünün iyisini yapmıştır.” OkurKüçükuğurlu, a.g.e., s. 102.
30 Ekim 1918-2 Ekim 1919 arasındaki on bir aylık dönemde 8 kabine değişmiş, bakanlıklarda 101
tayin yapılmıştır. Duman, a.g.m., s. 342.
Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 249; “Yeni Kabine”, Alemdâr, 3 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 192, s.
1.
Ali Rıza Paşa’nın sadaretinde kurulan yeni hükümette Hayrizâde İbrahim Efendi Şeyhülislam, Cemal
Paşa Harbiye Nazırı, Mustafa Reşit Paşa Hariciye Nazırı, Ferik Salih Paşa Bahriye Nazırı,
Abdurrahman Şeref Bey Şûra-yı Devlet Reisi, Mustafa Bey Adliye Nazırı, Tevfik Bey Maliye Nazırı,
Abuk Paşa Nafia Nazırı, Hadi Paşa Ziraat ve Ticaret Nazırı, Said Bey Maarif Nazırı’dır.
“Hatt-ı Hümayun Sureti”, Alemdâr, 3 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 192, s. 1; “Heyet-i Vükela’nın
Tebdili”, Takvim-i Vekayi, 4 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 3662, s. 1; Yasemin Çelik, Hâkimiyet-i
Milliye Gazetesine Göre İstanbul Hükümetleri (1920-1922), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2015, s. 21-22.
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yaşanan fecayi ve buna ek olarak Anadolu’nun doğu illerinin geleceğine yönelik
rivayetlerin çözüm noktasının Osmanlı sınırının muhafazası ile hukuk olduğuna
değinmiş, Kanun-i Esasiye riayet edileceği bildirilmiştir.914 Albayrak, son birkaç sene
zarfında milletin nazar-ı dikkatine arz edilmiş beyannameler arasında mütemayiz bir
kıymet ve müstesna bir şekl-i irade ifade ettiğini ve belirttiği bu beyanname ile ilgili
olarak 93 Kanun-ı Esasi’den sonra bu kıymet ve mahiyette bir vesikaya tesadüf
edilmediğini de yorumuna eklemiştir.915 Beyannamenin adeta her bir cümlesinin tahlil
edildiği bu uzun yazıda, son olarak beyannamede beklentiyi karşılamayan noktalara
temas edilmiştir. Bu hususta en büyük noksan olarak başlangıçtan sonuna kadar bir
hitabe mahiyeti taşıdığı ifade edildikten sonra şöyle denilmekte idi:
“… Milli irâdeye verilen ehemmiyeti yâd ederken daha başka bir lisan
kullanılması, meselâ hukuk-ı milliyi, hâkimiyet-i milliyi hiçe sayan sabık kabineler
harekâtının takibi olunduğunu ve her muamele ve teşebbüsün ancak millete
istinaden ve izafen yapılabileceğinin teşrih edilmiş olmasını görmek isterdik.
Çünkü bir edibimizin hâkime-i derya tabir ettiği ve Asya, Avrupa’nın
mukadderatına nigâhban bulunduğu müsellem olan ve mehasin ve letafet bulunan
payitahtımız aynı zamanda Şark ve Garbın bir entrika siyaset merkezi olduğundan
orada en necip emellerin, en pak duyguların türlü türlü amiller taht-ı tesirinde
birden bire tebdil-i mahiyet eylediği çok kere görülmüş şeylerdendir. Binaenaleyh,
hükümeti bu cihetten şâyan-ı tenkit ve ikaz buluruz. Bütün mevcudiyetiyle millet
istinad etmeyen, bütün kuvvetini içtihadat-ı milletin ruh ve vicdanından almayan,
alamayan hükümetleri daima zaiy saymakta mazuruz.”916

“Zaten öteden beri hepimiz o güzel sözlerin, umumi fikirlerin meftunuyuz” diyen Ali
Kemal ise “... Bugün hepimizin gayesi memleketi kurtarmaktır. Artık öbür endişeler,
şahsi düşünceler, ikinci ve üçüncü derecede kalır”917 şeklinde yorum yapmakta,
İkdam’ın Ferit Paşa Kabinesi’nin sükûtu ve yeni kabineden beklentilere yönelik yorumu
ise şu şekilde sütunlara yansımıştır:
“Bizim düşünce ve kanaatimize göre Ferit Paşa kabinesinin çekilmesi, iç
siyasetinde uğradığı başarısızlıktan ileri gelmiştir. Yani, onu hükümetten düşüren
sebepler sadece dâhili bir takım ahval ve hadiselerdir. Bunlar ise gerek Türk efkâr-ı
umumiyesini gerek Avrupa kamuoyunu bir müddettir ciddi surette işgal eden
Anadolu’daki milli cereyanın doğurduğu olaylardır. Ferit Paşa kabinesi, bu
cereyanı milletin fikir ve arzularına hiçbir şekilde uymayan, zararlı ve hatta haince
bir cereyan olarak telakki etmiş ve bu yüzden milli cereyanı tamamen ortadan
kaldırmaya matuf bir siyaset ihtiyar eylemişti. Hâlbuki padişah, 20 Eylül tarihli
beyannamesinde bu milli cereyanın doğuşu sebebini İzmir’in işgali ile bunu takip
eden feci vakalara ve Doğu Anadolu vilayetleri hakkında çıkarılan şayia ve
914
915
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Albayrak, 12 Şubat 1336, No. 67, s. 2.
“Hükümet Vicdanının Beyannamesi”, Albayrak, 16 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 36, s. 1.
“Kabine Beyannamesi Münasebetiyle”, Albayrak, 16 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 36, s. 1-2.
Ali Kemal, “Bir Nebze Daha Vuzûh”, Peyam, 8 Ekim 1335, No. 307, s. 1.
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rivayetlerin halk efkârında husule getirdiği tesirler neticesinde bağlayarak millete
hükümetin ittifak ve itimat halinde bulunması lüzumunu belirtmişti.
Şu halde padişah, Anadolu’daki milli cereyanı mazur ve meşrû görüyor, bunu
temsil edenleri masum telakki ediyor ve hükümet ile millet arasında bir ahenk
bulunmasını arzuluyordu. Bugün Ali Rıza Paşa kabinesinde herkesin beklediği şey,
dâhili siyasette her türlü ihtirasların önünü alarak ve ayrılığa asla meydan
vermeyerek hemahenk olarak çalışmak siyasetidir. Ancak bu sayededir ki kabine,
iç ve dış emniyet ve itimada şayan olabilecektir.”918

Öte yandan İstanbul basınındaki gazetelerden bir diğeri olan Tan, yeni kabineyi istihale
kabinesi olarak nitelendiriyor919, Celal Nuri “Bu kabine, bir istihale kabinesidir.
Hükümetin istihali mahiyeti iyi bilinmelidir. Hükümetin fazla muhafazakârı bu asırda
tatsız olur. Ve hükümet bilmelidir ki millet ile sultan yekvücuttur. O halde hükümet için
yapılacak bir şey vardır: Ekseriyetin amal ve efkârını katiyetle temsil”920 derken Refik
Halit İleri’de yer alan bu yoruma “Bu ne şımarıklık, anlaşılıyor ki dün bir bugün iki
kabak çiçeği gibi açılmışlar”921 şeklinde yanıt veriyordu. Öte yandan İstanbul basınının
bir kısmı Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin yerine kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti’ni
millet adına bir şans telakki ediyor922, 3 Ekim 1919 tarihli İkdam gazetesinde çıkan bir
yazıda. “... Ferit Paşa Anadolu hareketini haince niteliyordu. Hâlbuki Padişah, milli
hareketi meşrû ve mazur görüyordu. Ali Rıza Paşa kabinesinin yapacağı iş, iç siyasette
ayrılığa meydan vermeyerek çalışma siyasetidir” deniliyor923, Peyam’a ise Damat Ferit
Paşa’nın istifasından sonra siyaseti kara bulutlar kapladığını, düşmanlar için ise yine
gün doğduğunu ifade ederken924 Ali Kemal ise kaleme almış olduğu “Ferit Paşa
Hükümeti” başlıklı yazısında” İrade-i Milliye diye Anadolu’da intişar eden bir
hezeyanname, birçok ağıza almadığımız herzelerden, iftiralardan tecrit edilirse ruhen
bu yavelerle doludur” dedikten sonra şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Kuva-yı Milliye’nin son tecellisinden sonra Ferit Paşa Hükümeti aleyhinde karış
karış dil uzatmak bir moda oldu. Güya bu memlekete ne fenalık geldi ise o
hükümetten geldi. İzzet Paşa harikulade parlak bir mütarekename akd eylemişti.
Lakin evvela Tevfik, sonra Ferit Paşalar, o harikanın bir parçası olamadılar. Bir bir
memleketin istila altına alınmasına sebep oldular. İzmir felaketi, o hükümetin
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Gökbilgin, a.g.e., II, s. 52-53.
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Aydede, “Dediklerimiz Çıkıyor”, Alemdâr, 15 Kanun-ı Sâni 1336, No. 395, s. 1.
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İleri, 26 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 645, s. 1.
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hatası ile vukua geldi. Bakınız Ferit Paşa gideli Samsun, Merzifon, Eskişehir vs.
nasıl tahliye edildi. Ferit Paşa’da metanet yoktu.”925

Yalnızca yerli basın değil yabancı basında yeni kabinenin Anadolu Harekâtı ile
münasebeti olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuyordu. Times gazetesi kabine ile
ilgili olarak: “Matbuat-ı Osmaniye’nin büyük bir kısmı, hususiyle komiteye taraftar
olanlar, Damat Ferit Paşa kabinesinin sükûtunu alkışlayarak bunu, kahramanları
Mustafa Kemal Paşa’nın muvaffakiyeti telakki ediyorlar. İttihat ve Terakki’nin tekrar
mevki-i iktidara getirilmesi hususunda gayret edildiği birçok noktalardan haber
alınmıştır. Bu hal ise şimdiye kadar hükümat-ı İtilâfiye’nin mutalebatını kabul etmiş
olan yeni hükümet bu devletlere karşı vaziyetini tebdil edecek mahiyettedir”926 demekte
Fransız matbuatı ise

yeni kabinenin

İtilâf Devletleri’nin tümünü

yakından

ilgilendirdiğini ifade ile “Türkiye kabinesi buhranı bilhassa sinesinde İttihat ve Terakki
Komitesi’nin en faal azasını gizleyen Milli Ahrar Fırkası tarafından idare edilen
hareket ile Türkiye vaziyetinin kesb-i vahamet ettiği bir sırada zuhur etmiştir. Damat
Ferit Paşa kabinesini sükutu bahusus Osmanlı meselesinin halline hazırlanıldığı bir
sırada karışmış olan vaziyeti tenvir edecek bir mahiyette değildir”927 demekte Matin
gazetesi ise yeni Meclis-i Vükelâ içindeki şahsiyetleri İtilâf Devletleri’ne mütemayil
addederken, Journal gazetesi “Eski Türkiye Ferit Paşa Kabinesi ile birlikte çekildi”
diyerek “İttihat ve Terakki Yeniden Meydana Çıkıyor” başlığı altında: “Türk
buhranının tarz-ı hali gayet vazıh bir mana ifade ediyor. Millete doğru pek sarih bir
mütemayil var. Pek kuvvetli bir tesir yapmak için millet fırkası nüfuzunu bi-taraf bir
kabine arkasına gizliyor. İtihatçıların uyanması, Cemiyet-i Akvam’a bir derece zahmet
verecektir” yorumunu yapıyordu. Peyam ise Milli Hareketi, İttihat-Terakki’nin bir
uzantısı olarak niteledikten sonra on seneden beri milletin ocağına incir ağacı diken bu
kimselerin yeniden aynı şeyi yapacaklarını ifade etmiş928, Akşam gazetesi de Journal
ile aynı fikirden olmak üzere Mustafa Kemal Paşa’nın Yedinci Ordu Kumandanı ile
Enver ve Cemal Beylere göndermiş olduğu raporları neşr ile aynı raporların Sabah ve
Âti gazetelerinde de neşredileceğini bildirmiş, Albayrak “İttihatçılık İddiaları” başlıklı
makalesinde sabık Sadrazam Ferit Paşa ve hempalarının İtilâf Devletleri’ne müracaat
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ederek milli hareketin arkasında İttihatçılığın bulunduğunu, kendilerine muavenet
edilmesini talep ettiklerini ve Venizelos’un da aynı mealde bir müracaatta bulunduğunu
bildiren Türkiye Ajansı’nı haberine yer vermiş ve İttihatçılıkla ilgili şu açıklamalarda
bulunmuştur:
“… Ferit Paşa’nın, Venizelos’un dedikleri gibi Harekât-ı Milliye’nin arkasında
Talatlar, Enverler olsaydı ilk defa harp mücrimlerinin muhakemesini kabul etmek
kabil olur muydu? İşte bu keskin sözle söylüyoruz ki bu nev’i iftiralar milletimizin
ehemmiyetsizliğini ve düşmanlar nazarında ispat için söylenmiş hezeyanlardan
başka bir şey değildir. Necip milletimiz, mevcudiyetini kaplayan tehlikeyi gördü ve
bu tesirle vazife başına geçti. Hiçbir fırkanın, hiçbir şahsın arzusuna, âmaline
memaşat etmemiş ve etmeyecektir. Millet, hiçbir zaman tarihinin kucağına defin ve
tevdi etmiş olduğu İttihat ve Terakki’yi ihya etmeyi hatırına getirmemiştir. İttihatTerakki artık bir mevcud-ı tarihiyedir. Saha-yı hayatta yeri kalmamıştır. Bu ismi
her söz başında tekrar etmek ve şahsi menfaatlere alet-i ittihaz eylemek hayat ve
icraatının hesabını vermemektir…”929

Yeni kabinenin kurulması sonrasında yerli ve yabancı basında yer alan bu örnek
haberlerden de görüleceği üzere Milli Hareket’e yönelik bir süredir rafa kaldırılmış olan
İttihatçı söylemleri yeniden ve şiddetini biraz daha arttırmış olarak yer almaya
başlamıştır.

4.2. Merkezi Hükümet İle Anadolu Arasında Görüşmelerin Başlaması
Yeni kabineye yönelik basınında yer alan yorumlar bu şekilde olurken Mustafa Kemal,
3 Ekim 1919’da yeni kabine ile müzaheret şartları üzerine şekillenen bir tamim
yayınlamış, Ali Rıza Paşa kabinesinde bir tereddüt ve kabineyi teşkil edenlerin
zihinlerinde bir bulanıklık sezildiği için aynı gün yayınladığı bir diğer tamimle de tam
İtilâf kadar resmi muhaberenin kurulmamasını belirtmiştir.930 İlgili tamimin içeriği şu
şekildedir:
“Millet, şimdiye kadar resikârına geçenlerin Kanun-i Esasi’ye ve âmal-i milliyeye
münafi harekât-ı malûmesinden müteessiren hukuk-u meşrûasını tanımak ve
mukadderatını emin ve ehil ellerde görmek kararı kat’isini vermiş ve lazım gelen
teşebbüsat-ı âzimkâraneye tevessül eylemiştir. Teşkilât-ı muntazamaya tabi kuva-yı
milliye irâde-i kat’iye-i millete bîinayetullahi kerim tamamen izaharı ispat etmek
kudretini ihraz eylemiştir.
Millet, kuvvet ve iradesini hiçbir vakit âmal-i mukaddese-i şahaneye mugayir ve
menafii mülk ve millete mübayin bir tarzda sarfetmek niyet-i gayr-i mâkulânesinde
değildir. Millet, zât-ı akdes-i hilâfetpenahinin mazhar-ı emn-ü itimadı olan zât-ı
fehametpenahileriyle refeka-yı kiramınızı müşkül vaziyette bırakmadan kat’iyen
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mütevakki olup bilkis tamamen müzahir olmaya bütün samimiyetiyle hazırdır.
Ancak heyet-i vükela meyanına Ferit Paşa ile teşrik-i mesai eylemiş nuzzarın
mevcudiyeti, heyet-i celilelerinin nokta-i nazarıyla âmal-i milliyenin derece-i
mutabakatini kemal-i hulûs ile anlamak mecburiyetini hâsıl eylemiştir. Milletçe
emniyet-i tamme tahassül etmedikçe atılmış olan hatve-i iptidai salâhın tevkifi ve
yarım tedbirlerle iktifa olunması, milletle heyet-i celileleri arasında a su-i
tefehhümatı mucip olabileceğinden gayr-i caiz görmektedir. Binaenaleyh heyet,
kat’i ve sarih olarak zât-ı sami-i hazret-i sadaretpenahilerinden bervechiati
hususatın hükümet-i cedidece tasvip ve kabul edilip edilmeyeceğini kemal-i
hürmetle anlamayı vecibeden addeder:
1- Hükümet-i cedidenin Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde tayin ve tespit
edilen teşkilat ve makasıd-ı meşrûa-i millete riayetkâr kalması,
2- Meclis-i Milli’nin in’ikadıyla murakabe-i fiiliye başlayıncaya kadar
mukadderat-ı millet hakkında bir gûna taahhüd-ü kat’i ve resmiyeye
girilmemesi,
3- Sulh Konferansı’nda tayin-i mukadderat-ı millet ve memlekete memur
olacak murahhasların sabıkı gibi nâ-ehillerden tayin edilmeyip milletin bihakkın âmalini ve itimadına mazhar ehl-i vukuf ve iktidardan intihap
buyurulması.
Bu esasatta tamamen itilâf hâsıl olduğu takdirde milletin vicdanından doğmuş ve
bil-cümle Düvel-i İtilâfiyece meşrûiyeti ve kudreti tanınmış olan teşkilat-ı
milliyemizin hükümetin müzahiri olacağı ve bu suretle hükümetin temini
mukadderat-ı millet ve memleket hususunda sulh konferansında vuku bulacak
teşebbüsatının daha emin ve müessir bulunacağı tabiidir. Bir defa bu nikad-ı
esasiyede mutabakat hâsıl olduğu anlaşıldıktan sonra hadisat-ı ahire sebebiyle hâsıl
olan ahval-i gayr-i tabiiyenin izalesi maksadıyla bazı mazurat-ı taliyede
bulunmaklığımıza müsaade-i sadaretpenahileri istirham olunacaktır.” 931

Ferit Paşa Hükümeti’nin milli birliğe dâhil olmayışının dâhil ve harice karşı milleti
değil de devleti tam bir birlik içinde göstermediği, bu kabinen padişah tarafından ıskatı
ve yerine kurulan Ali Rıza Paşa kabinesinin milli emellerin meşrûiyeti ve Kuva-yı
Milliye’nin hâkimiyeti esasını kabul etmesi ile millet ve hükümet arasında tam birlik
kurulduğunu ifade eden Mustafa Kemal, beyannameye şu şekilde devam etmekte idi:
“Bu itilâfa binaen bugünden itibaren bütün teşkilât-ı milliye ve heyet-i
temsiliyemize her iki tarafça müşterek ve bütün milletçe müstelzem nukat-ı
nazarımızın teminiyle âmâl-i milliyemizin istihsâlinde yeni heyet-i vükelaya
muzahir ve muavin olacak ve muhaberat-ı resmiye üzerine mevzu olan
memnuniyeti ref’ edecektir. Bu vazifenin ifasında teşkilatımız hiçbir yerde hiçbir
kimse tarafından hükümetin vazâif ve icraat-ı kanuniyesine karşı hiçbir
müdahaleye katiyen meydan vermeyecek ve bu suretle teşkilât-ı milliyenin bütün
hedef-i mesai ve faaliyeti vatanın istihlâsında mütemerkiz kalacaktır. Bu istihlâsın
istihsalinde hükümetin vazâif-i resmiyesine mukabil milletin de pek büyük ve pek
mühim vazife-i milliyesi olduğunu nazar-ı itibara alan cemiyetimiz hükümetçe
müsaddak olan nizamnamesi ahkâmına tevfikan teşkilat-ı umumiyesini taazzuv
ettirerek vazâif-i milliyenin intizâm-ı îfâsını temin etmeyi elzem addetmektedir. Ve
931

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 34-35; Nutuk, III, Vesika: 129, s. 1060-1061; “Teşkilât-ı
Milliye’nin Metalibi-Heyet-i Temsiliye Namına Mustafa Kemal’in İlk Telgrafı”, Vakit,8 Teşrîn-i
Evvel 1335, No. 694, s. 1; “Kuva-yı Milliye ve Hükümet” Alemdâr, 8 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 297,
s. 1.

187

esasen bu büyük ve milli gayede başlıca hiçbir maksat takip etmeyen heyetimiz her
türlü menafi-i şahsiyeden ve fırka ihtirasatından da münezzeh olduğundan ilân
etmiş olduğu esasat-ı milliyeden hiçbir sebep ve bahaneyle hiçbir zaman inhiraft
etmeyecek ve en büyük hisse-i faaliyetini kuva-yi milliyenin şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonra da asayiş ve sûkun-ı tam içinde tevzînine hasredecektir. En
mühlik şerâit-i tarihiye altında bile vakar-ı millisinden ve herkesin hukukuna
riayetteki hasâil-i mevrusesinden zerre adar ayrılmamış olan milletimizin bundan
sonra da aynı tarz-ı harekette sabit kalacağına ve bu suretle bu mübarek topraklara
sahip olmaktaki liyakat-i medeniyesini bütün cihana tasdik ettireceğinden şüphe
yoktur.”932

İstanbul basını yeni hükümetin işbaşına geçmesiyle sansürün baskısından büyük ölçüde
kurtarılarak Anadolu Hareketi’nin bir süredir yapmış olduğu yazışmaları ve Veliahd
Abdülmecid Efendi’nin lahiyasını933 yayınlarken Anadolu basınında Ali Rıza Paşa
Kabinesi’ne934 Mustafa Kemal tarafından gönderilen telgrafa yer veriliyordu. İlgili
telgrafta Mustafa Kemal yeni hükümetten Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tayin ve
tespit edilen teşkilata riayetkâr kalınması, milli bir meclis teşkil oluncaya kadar milletin
mukadderatı hakkında resmi bir taahhüde girilmemesi ile millet ve memleketin
mukadderatını tayin edecek olan sulh konferansına gönderilecek olan murahhasların
milletin itimadına mazhar ehl-i vukuf kişilerden seçilmesi hususlarını istemiş935, 3
Ekim günü Ali Rıza Paşa’ya yazdığı mektupta ise: “Millet meşrû haklarını tanıtmaya ve
mukadderatını emniyetli ellerde görmeye karar verdi. Hükümeti zor bir duruma
düşürmek değil, bütün samimiliği ile desteklemeye hazırdır” demiştir. Bunun üzerine
Ali Rıza Paşa, Heyeti Temsiliye’ye yolladığı 4 Ekim tarihli telgrafta Erzurum ve Sivas
Kongresi’nin kararlarının acil bir şekilde kendilerine bildirilmesini istemiş, bu telgraf
Ankara’nın hükümet hakkındaki kanılarını sarsmıştır. Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın
Mustafa Kemal'e gönderdiği aynı tarihli telgrafta: “Kabine sizinle aynı fikirdedir. Milli
iradenin hâkimiyetini kabul eder. Devletin dışarıya karşı şeref ve haysiyetini iade için

932
933
934
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milli iradeye ve Heyet-i Temsiliye’ye dayanacaktır” ifadesi de sarsılan kanıyı yerine
getirememiştir.936 Bu gelişmeye dair Alemdâr’ın yorumu şu şekilde olmuştur:
“...Hükümet tarafından neşredilen beyanname, Hükümet ile Kuva-yi Milliye’nin
arzu ve gayelerinde itilâf bulunduğunu göstermesi açısından ehemmiyete haizdir.
Ve itiraf edebiliriz ki bu beyanname kalplere biraz emniyet serpti. Dün, Akşam
gazetesinde Mustafa Kemal Paşa tarafından Sadrazam Paşa Hazretleri’ne keşide
edilen bir telgraf sureti gördük ki bittabi iktibas ediyoruz. Dikkat edilirse görülür
ki bundan evvel de anlaşılan şey, Kuva-yi Milliye’nin Hükümet’e müşkülat ibka
etmemek ve anlaşmak emelinde olduklarıdır. Yani hükümet, hiss-i niyetine itimad,
Kuva-yi Milliye de milleti temsil edebilecek zevattan mürekkep bulunduklarına
kanaati suretiyle birbirlerine birer hatve daha yaklaşmışlardır... Evvel ve ahir
söyledik hatta hükümet-i sakıtanın rütbesini ref’e çalıştığı vakitlerde bile tekrar
ettik: Mustafa Kemal Paşa, hürriyet ve şecaati kuvvet-i askeriyesi itibariyle cidden
ve hakikaten müstesna bir kumandanımızdır. Binaenaleyh, biz kendilerinden vatan
ve millet menafiine muğayir en ufak bir hareket bile sadır olmaması icap
edeceğinden eminiz. Mamafih bu emniyet bütün millet için tam bir huzur-u kalbi
temin etmek kâfi gelmez. Bugün biliyoruz ki Kuva-yi Milliye’nin samimiyetle
icra-yı hareket eylediğine kanaat getirmiş ve yine biliyoruz ki Anadolu Harekât’ı
hukuk ve hudut-ı Osmaniye’nin muhafazası endişesinden mütevellittir.”937

Sadrazamlıktan gönderilen bir yazıda Temsil Kurulu’nun Hükümet’ten isteklerine cevap
verilmiş, Hükümetin Anadolu hareketini tanıdığı ve esasta bir anlaşmazlık bulunmadığı
ifade edilmiş ise de Temsil Kurulu’nun Hükümet’in işlerine karışmaması, seçimlere
baskı yapmaması istenerek bazı idarecilerin cezalandırılmaları yönündeki talebin yerine
getirilemeyeceği bildirilmiştir. Ancak Temsil Kurulu, imzasız olması gerekçesi ile bu
telgrafı kabul etmemiş, Mustafa Kemal Hükümet ile anlaşma sağlanmadan İstanbul ile
resmi haberleşme kesikliğinin devam ettirilmesi yönünde bir genelge yayınlamıştır.938
Mustafa Kemal, ilgili telgrafa vermiş olduğu cevapta Ferit Paşa Hükümeti’nin Meclis-i
Mebûsan’ı Kanun-i Esasi’de belirtilen süre zarfında toplamamış olmasının açıktan açığa
meşrûtiyete bir darbe teşkil ettiğini ve yeni hükümetinin ilk vazifesinin hâkimiyet-i
milliyeyi kabul ve ahkâm-ı kanuniyenin tatbikini kendisine vazife sayması gerektiğini
belirtmiş ve şu tekliflerde bulunmuştur: Memlekette sükûn ve asayiş olduğunun ve
amâl-i milliyenin tamamıyla meşrû ve haklı olduğunun resmi bir beyanname ile ilân
edilmesi; eski hükümetin ihanetlerine ortak olmuş olan bir takım rüesa-yı memurinin
yargılanması ve harekât-ı milliyeye hadi oldukları gerekçesi ile görevlerinden
uzaklaştırılmış bulunan memurların görevlerine iade olunması; mühim askeri
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makamların ehil ellere tevdi edilmesi; Ali Kemal ve Adil Beyler ile Süleyman Şefik
Paşa’nın Divân-ı Âli’ye tevdi edilmek939 üzere hiçbir tarafa firarlarına meydan
verilmemesi, Posta ve Telgraf Müdür-i Umumisi Refif Halit Bey’in derhal tevkifi ve
mahkemeye iadesi; milli harekete iştirak etmiş olanlar hakkında başlatılmış bulunan
takibat ve tazyikatın nihayete erdirilmesi ve matbuatın ecnebi sansüründen
kurtarılması.940
Bu süreçte İstanbul ile Anadolu arasındaki anlaşmazlıklar giderilememiş, yeni Harbiye
Nazırı Cemal Paşa, 6 Ekim günü Yunus Nadi’yi çağırarak Mustafa Kemal ile anlaşmak
hususunda çekilen zorlukları anlatmış, O da Harbiye Nezareti’nden Sivas’a Heyet-i
Temsiliye’nin hükümete güvenmek hususundaki endişelerini ortadan kaldırmak
amacıyla bir telgraf çekmiştir.941 Mustafa Kemal, ilgili telgrafa vermiş olduğu cevapta
Yunus Nadi’nin fikirlerinin tek yönlü olduğunu ifade ile istenilen tarzda ve içten bir
hükümet beyannamesi ve diğer önerilerin uygulanacağına dair sadaretin doğrudan
Sivas’a cevap göndermesini istemiş, aynı gün yayınlamış olduğu genelge942 ile de
üçüncü defa olarak İstanbul ile resmi haberleşmenin kesik tutulmasını hatırlatmıştır.943
Anadolu ile bağlantının kesilmesi, haber akışına da olumsuz etki etmekte idi. Bu
gerekçe ile İstiklâl gazetesi yazarı 6 Ekim 1919’da Sivas’ta bulunan Mustafa Kemal
Paşa’ya çektikleri telgrafta vatanı kurtarılmasında en kutsal ve aceleci şartın milli
birliğin sağlanması olduğunu bildirmiş ve haberleri yeterince alamayan İstanbul
basınının tereddüt ve endişe içinde olduğunu, bu yüzden yazılarına ışık tutacak
haberlerin Tasvir-i Efkâr, Vakit, Akşam, Türk Dünyası, İstiklâl gazetelerine
gönderilmesini istemiştir.944

939

Refi Cevat, Damat Ferit’in Divan-ı Âli’ye verilmesini isteyenlere karşı Mustafa Kemal’in de Divan-ı
Âli’ye verilmesini istemiştir. Refi’ Cevad, “Divân-ı Âli”, Alemdâr, 10 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 299,
s. 1.
940
Nutuk, I, s. 206-207.
941
Nutuk, III, Vesika: 134, s. 1071-1072.
942
Nutuk, III, Vesika: 134, s. 1073.
943
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, C. II, Son Meşrutiyet (1919-1920), Cem
Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 21-22.
944
Özkaya, Milli Mücadele’de Atatürk ve Basın, s. 32-33.

190
4.3. Anadolu İle Kesik Olan Muhaberatın Yeniden Tesisi
Harbiye Nazırı Cemal Paşa, 7 Ekim 1919’da Hükümet olarak Temsil Kurulu’nun
hemen bütün isteklerini kabul ettiklerini ve ona dayandıklarını bildirerek ayrıntılarda
diretilmemesini, Temsil Kurulu’nun Hükümet’e yardımcı olmasını istemiş, Mustafa
Kemal buna cevaben Temsil Kurulu’nun Hükümet’e zorluk çıkarmayacağını ve iktidara
ortak olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca haberleşmenin yeniden başlayabilmesi için 48
saat süre ve Kurul’un örgütle eskisi gibi hareket imkânının tanınması talep edilmiş ve
bu talep kabul edilmesi ile 12 Eylül’den beri İstanbul ile kesilmiş olan haberleşme
yeniden başlamış945 ve karar İstanbul gazetelerinde şu şekilde yer almıştır:
“Hükümet-i seniye ile âmal-i milliye arasında tam bir anlaşma husûl bulduğunu
kemâl-i memnuniyetle tebşir ederiz. Hükümet, milli teşkilatımız heyetleri beyninde
servis suretiyle eskiden olduğu gibi telgraf muhaberatı icrasını kabul buyurmuştur.
Binaenaleyh Ferit Paşa Kabinesi’ne karşı muhaberat-ı resmiyenin kesilmesi
hususunda biz-zarur ittihaz edilmiş olan tedabir-i mânia derhal kaldırılacaktır.
Heyet-i Temsiliye tarafından Zât-ı Akdes-i Padişahi’ye vuku bulan maruzatın
suret-i beyannamesi keşide edilmek üzeredir.”946

Bu süreçte Mustafa Kemal, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Akşam, Türk Dünyası ve İstiklâl
gazeteleri namına 9 Ekim günü İstanbul Matbuat Cemiyeti’nin neşriyata esas olacak
nokta-i nazarlar talep ettiği bazı sorularını yanıtlamış947 ve gerekli hususat ve malumatla
kendileri bilgilendirilmiş ve konu hakkında daha vazıh bilgi edinmek istenildiği
takdirde

Sivas’a

bir-iki

kişinin

gönderilmesinin

uygun

olduğu

kendilerine

bildirilmiştir.948 Bunun üzerine bir heyet oluşturulmuş ve heyette şu isimler yer almıştır:
İstiklâl Başyazarı Rauf Ahmet, İfham sahiplerinden eski Nafia Nazırı Ferit, Türk
Dünyası Başyazarı Nebizade Hamdi, Atî sahiplerinden Ahmet Saki, Tasvir-i Efkâr
Başyazarı Velid Ebüzziya, eski Sıhhiye Müdürü Adnan, Osmanlı Bankası Meclisi
üyelerinden Halit, Harbiye Nezareti eski Müsteşarı Miralay İsmet, Tedrisat-ı Âliye
Müdürü Selahattin, Yusuf Akçura.949
Velit Ebuzziya, bu görüşmenin ardından 13 Ekim’de Mustafa Kemal’e yeni bir telgraf
göndererek Teşkilat-ı Milliye’nin ne zaman başladığı, kaç vilayette hükmünün geçerli
olduğu, teşkilatın başlıca erkânlarının kimlerden oluştuğu, maksatlarına ulaşmak için
başlıca teşebbüsatlarının ne olduğu, seçimler hakkındaki fikri, İttihatçıların Kuva-yı
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Milliye üzerine tesir edip edemeyecekleri gibi sorular950 yöneltmiş ve alınacak
cevapların951 ajans vasıtasıyla Avrupa’ya çektirilmeye çalışılacağı bildirilmiştir.952
İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında bağlantının sağlandığı bu dönemde İstanbul
basınında Anadolu’daki olaylar, Harekât-ı Milliye ve bilhassa Mustafa Kemal ile ilgili
haberlerin ilk sayfadan verilmeye başlandığı ve uzun değerlendirmelere tabi tutulduğu
görülmektedir. Velid Ebüzziya ise bu süreçte kaleme almış olduğu “Vaziyetteki
Müşkülat” başlıklı yazısında Anadolu Harekât-ı Milliyesi’nin bu noktadan sonra iki
türlü müşkilata maruz kalacağını, bunlardan ilkinin müstakil bir Türkiye işlerine
gelmeyen dâhili ve harici düşmanların ihdas edecekleri bin türlü işlerle uğraşmak;
ikincisinin ise on seneden beri sürüp giden harpler sebebi ile maneviyatı teşvişe uğramış
olan memlekette ölmemeye azmetmiş bulunan bir milletin uçurum kenarında bile
kendini kurtarmak iktidar ve kabiliyetine el’an haiz olduğunu ispat mecburiyetinde
olması şeklinde ifade etmekte idi.953 “Payitaht, aylardan beri Anadolu’da neler cereyan
ettiğinden haberdar olamıyordu. Ferit Paşa Hükümeti, Anadolu’da cereyan eden
hadisatın payitahta aks etmemesi için o kadar şedit tedbirlere isal eyledi ki oralardan
en ufak bir haber bile sızması ihtimali yoktu. Bazen hakikate muvafık, bazen mübalağalı
gelse bile bunları gazetelerde mevzu bahs eylemeye imkân bırakmamıştı” şeklindeki
haberi ile haberleşmenin kesik olduğu döneme ilişkin İstanbul basınında en dikkat
çekici yorumu yapan Alemdâr, ilgili yazısına şu şekilde devam etmekte idi:
“Her gün valiler değişiyor, yeni tayin edilen vali, mutasarrıfların kumandanların,
ekserisi ya gittikleri yerde ya yarı yolda geriye çeviriliyor, zaman zaman posta ve
telgraf muhaberatının inkıta’a edildiği veya falan falan köprülerin berhava
edilmiştir. Bütün bunlar dâhil-i vatanda tabiiyetle hiçbir alakası bulunmayan ahvali cereyan eylediğine delalet ediyordu. Gerek bizi gerek bütün milleti ve vatan-i
Osmaniye’nin vahdet ve tamamiyetini vikaye için gösterilen tezahüratın, endişenin
memnun edilmesi tabi iken dillerde ve yüzlerde dolaşan taşıdığımız endişelerin ve
telaşların en mühim saiki İttihat ve Terakki sırf tahrikkâr ocaklarını tekrar
parlatmak için bu yeni doğan cereyan ve hülyadan da istifade etmeye çalışıyordu...
Binaenaleyh bir müddetten beri devam eden keşmekeş ve sü-i tefehhümlerin sebebi
evvela Ferit Paşa Kabinesi’nin Harekât-ı Milliye’yi su-i telakki ederek (Sansür)
Dün gelen Anadolu gazetelerini okuduk ve anladık ki bütün Anadolu Osmanlı
tamamiyetini yapılan tezahürün tamamen fevkindedir ve zaten böyle olmaması da
kabil değildir. Ancak herkesi endişeye sevk eden bir ihtimâl var: Bu işe de İttihatçı
birinin girmesi. Gazeteleri okurken bu hakikati anlamamak kabil değildir… İki-iki
buçuk aylık bir kesintiden sonra dün aldığımız Anadolu gazeteleri bizi nihayet bir
950
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dereceye kadar tenvir etti. Vakıa bunların tarihleri, mahal-i intişarları muhtelif
olduğu için üç aydan beri cereyan eden olayları günü gününe vermek kabil
değildir. Vukuat, parça parça ve irtibatsız bir surette okunuyor…”954

Haberleşmenin yeniden sağlanmasına dair Alemdâr, “İtilâf-ı Tam”955, Akşam gazetesi
ise “Milli Hareketle Hükümetin Tam Uzlaşması” başlıklı yazıyı sütunlarına taşımış956
aynı zamanda bir diğer yazısında Anadolu’daki milli hareketin sebeplerini ele almıştır.
Tasvir-i Efkâr, Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa’nın resimlerini yayınladığı
haberde süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken957 Alemdâr, Milli Hareket’in
manasına yönelik yazıları sütunlarına taşımaya başlamış958,

bu yumuşama dönemi

karşısında İstanbul basınında daha ziyade Kuva-yı Milliye ile alakalı yazılar gazete
sütunlarında yer alır olmuştur. Bu süreçte Anadolu hareketine yaklaşımında değişimler
gözlenen Âlemdar’, Harekât-ı Milliye’nin İttihatçı hareketi olmadığına dair sütunlarına
taşımış olduğu yazıda: “…Bugünkü İstanbul gazetelerinin bazılarında Anadolu
Harekât-ı Milliyesi’ni İttihatçı harekâtı olmak üzere gösteriliyor. Efendiler yapmayınız.
Bu iftiranızla İttihat ve Terakki’ye müstehak olmadığı bir şeref izafe, millete de büyük
bir hakaret ediyorsunuz… Bu harekâtı yönetenlere nasıl İttihatçılık atfedersiniz?
Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar’da kahramanlığı ile milletin şükranını kazanan bu
zattır” dedikten sonra Mustafa Kemal Paşa’nın başarılarını ve şahsiyetini övüyor ve
Türkiye’den başka bir memlekette hiçbir şahıs böyle bir harekete cüret edemez
denildikten sonra ilgili yazısına şu şekilde devam ediyordu:
“Millet acı bir ders almıştır ve artık kimsenin arkasından koyun sürüsü gibi
sürüklenmez. Mustafa Kemal Paşa burada bulunarak meziyetle bu işin başına
geçmiştir. Yoksa Harekât-ı Milliye müşarünileyhin icadı değildir. Mustafa Kemal
Paşa bulunmasa idi işi idare edecekler çok idi ve badema daima çok olacaktır.
Vilayet-i Şarkiye Murahhaslarından mürekkep olarak 7 Ağustos’ta Erzurum’da
toplanan kongre mukarreratı bervchi âtidir:
1- İşgal edilmiş ve edilecek icra-i vatanın istirdat ve men-i işgaline Türkiye
tamamiyet-i mülkiyesinin temini,
954
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“Anadolu Ahvâli Gittikçe Tevzi’ Ediyor-Yeni Tafsilat-Kongreler”, Alemdâr, 5 Teşrîn-i Evvel 1335,
No. 294, s. 1.
“İtilâf-ı Tam”, Alemdâr, 9 Teşrîn-i Evvel, No. 298, s. 1; Alemdâr, 10 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 299,
s. 1.
Aynı doğrultuda bir yazı da Le Matin’in 9 Kasım 1919 tarihli sayısında yayınlanmış ve ilgili yazıda şu
değerlendirmelerde bulunulmuştur: “Milli hareket hemen hemen resmi bir nitelik kazanarak uslandı.
Damat Ferit Hükümeti sırasında Mustafa Kemal bir isyancı idi. Bugün ise Mareşal Rıza Paşa’nın
başında bulunduğu hükümetin neredeyse yardımcısıdır. Mustafa Kemal, ne macera peşinde koşan
biridir ne de fanatiktir. Türkiye’nin iç durumunun nezaketini bilmektedir ve bu durumu kötüleştirmek
için hiçbir şey yapmayacaktır.” Akyüz, a.g.e., s. 93.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 149.
“Harekât-ı Milliye-Hakikatin Tezahürüne Doğru”, Alemdâr, 4 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 193, s. 1.
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2- Hükümeti-i merkeziyenin amal-i milliyeyi temsil ve muhafaza edecek
zevata tevdi’i,
3- Harekât-ı Milliye’nin fırka ihtirasından katiyyen münezzeh olduğu ve bu
nezihetin idamesi,
4- Memleketin saadet ve felaketinden Türklerle müştereken alakadar olan
gayr-i müslimin malı ve canı ve ırzı ve namuslarına fevkalade dikkat
edilerek vatandaşlara muamele-i cem ile ibrazı,
5- Milletin derdine müteelim olduğu şüphesiz bulunan Zât-ı Hazret-i Padişahi
etrafında toplanarak muhafaza-i hukuk-ı milliyeye sai olmak,
6- İntihabatın hemen icrasıyla müsalih milletin meşrû elleri tevdi’i,
Aynı maksatla Anadolu’da muhtelif namlar ile teşekkül bil-umum heyet ve
cemiyetlerin Anadolu Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti namı altında
birleşmesi.
İnsaf edilsin. Bunun neresinde İttihatçılık var… Acaba Mustafa Kemal Paşa’nın
yerinde Vehip Paşa tek bir kişi arkasına düşer mi idi? İşte. İstanbul’dan firar eden
Halil Paşa. Harekât-ı Milliyeçilerin yanına niçin gidemiyor? Paşa, sen evvela
hakkındaki isnatlara cevap ver öyle yanımıza gel diyorlar. (A. T )”959

Refi Cevad da aynı doğrultudaki yazısında İttihatçıların kendilerini Harekât-ı Milliye
dâhilinde göstermelerinde gizli bir maksatları olduğu, hâlbuki Harekât-ı Millye’ye
iştirak edenlerin yemin suretlerinden anlaşıldığı üzere hiçbir fırkayı ba-husus İttihat ve
Terakki’yi temsil etmedikleri belirtilmiş ve şu değerlendirmede bulunulmuştur:
“Harekât-ı Milliye, Harekât-ı Milliye’dir. İttihat ve Terakki mikropları bundan istifade
etmek için araya sokulmak istiyorlarsa frengi mikrobu gibi bu gayeyi az zamanda
yerler, çürütürler, kokuturlar… Mustafa Kemal Paşa, Halil Paşa ile Talat Bey’i de
kabul etmemiş, kovmuş denildi.”960
Bu haber üzerine Harekât-ı Milliye’ye karşı olan tutumunda bir değişiklik olduğuna
yönelik Alemdâr’a eleştiriler yapılmaya başlanmış bunun üzerine ilgili gazete bu
söylemlerde bulunanlara cevap olarak “Evvela Kuva-yi Milliye’nin ne istediklerini
açıkça anlayalım sonra münakaşa ederiz. İki- üç günden beri Anadolu’nun ahvali ve
Harekât-ı Milliye hakkında bazı muhalifler açıkçası diyorlar ki ‘Âlemdar, daha üç-dört
gün evveline gelinceye kadar Harekât-ı Milliye’ye aleyhtar bulunurken birden bire
tebdil-i lisan etti ve bu sefer onların taraftarı oldu.’ Hâlbuki meseleyi bu suretle
düşünmek tamamen yanlıştır. Bir defa aleyhtarlık, taraftarlık mevzu-u bahs olamaz.
Çünkü bir işe taraftar olabilmek için evvela onun mahiyetini tamamen bilmek iktiza
eder. İtiraf edelim ki hiç olmasa bize ciddi bir malumata müteallik değiliz. Ve bundan
öğrendiklerimiz, Anadolu vilayetlerinde çıkan muhalif gazetelerin parça parça
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“Harekât-ı Milliye, İttihatçı Harekâtı Değildir”, Alemdâr, 5 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 294, s. 1.
Refi’i Cevad, “Harekât-ı Milliye ve İttihatçılar”, Alemdâr, 6 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 295, s. 1.
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nüshalarından ibarettir…”961 demiştir. Ali Kemal ise “Kuva-yı Milliye Ne İdi, Ne
Yaptı?” başlıklı yazısında: “Kuva-yı Milliye ne idi? Filhakika öyle iddia ettikleri gibi
İzmir felaketi üzerine Anadolu’nun koynundan, milletin sinesinden, Erzurum’dan ve
Sivas’tan mı doğru? Cidden milli bir maksadı mı takip ediyordu? O şahsi arzulardan,
ocak endişesinden, azade mi idi? Biz daha evvelden de ifade ettik ki böyle değildi. Bu
millet, bu memleket için birçok musibetlere badi olabilirdi. Fakat hiçbir hayra vesile
olmazdı. Altı aydan beri bu şekilde cereyan eden vakıalar bu söylemimizi teyit etti.
Evvela milletin bağrından koptuklarını iddia eden bu kuvvetler, teşkil eder etmez derhal
aynı milletin aleyhinde oldular...”962 demekte idi.
Anadolu basını ise aynı gün Damat Ferit Paşa ile kabinesinde Adliye Nazırlığı yapan
Adil Bey’in Yunanistan’a firar etmek üzere oldukları haberini okuyucularına iletirken
milli meclisin açılışında bu kişilerin Divân-ı Âli’ye sevkleri kararlaştırılmış olduğundan
firarlarına meydan verilmemesi hakkında merkez hükümetin gereğini yapacağının ümit
edildiği ifade edilmiştir.963 Öte yandan İstanbul matbuatında yer alan haberlerde sulh
murahhası olarak sadır-ı esbak İzzet Paşa ve Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Ahmet
İzzet ve Nabi beylerin tayinleri ihtimalinden bahs ile964, Hürriyet ve İtilâf mensuplarının
hafiye teşkilatı kurarak Anadolu’da halkı düşmanlar lehine ihlâl etmek üzere harekete
geçtikleri, Hürriyet ve İtilâf’ın, İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne iştirak etmesinden derin
bir teessür içinde bulunulduğu bildiriliyor, söz konusu fırkanın siyasetten çekilmesi
beklenirken bilakis ecnebi amâline alet olması siyaset tarihi açsından büyük bir eke
olarak addediliyordu.965 Yine aynı içerikli bir diğer haberde Hürriyet ve İtilâftan bir
heyet ile iki İngiliz rahibinden mürekkep bir komitenin beraberlerinde mühim miktarda
para bulunduğu halde Anadolu içlerine gezi düzenlediği ve amâl-i milliye aleyhine
propaganda yapmak niyetinde olduklarından bahs ile şu yorum yapılmakta idi:
“Biz, milletin böyle yalancı ellerin, vatansız kafaların telkinatına kulak asacak
kadar gafil bulunmadığını ve kendisine olacak yardımın yine kendisinden olacağı
kemali ile takdir ettiğine kaniyiz. Bulanık suda balık avlamaya çıkanların hasren
avdet edeceğine şüphesiz sayarız. Bizi müteessir eden süreç, bu kadar felâketlerden
sonra yine ismi Ahmet, Mehmet olanlardan vatan aleyhindeki teşebbüsata iştirak
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“Gayet Elzem Bir Tevzih”, Alemdâr, 6 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 295, s. 1.
Ali Kemal, Kuva-yı Milliye Ne İdi, Ne Yaptı?”, Peyam, 24 Kanun-i Evvel 1335, No. 384, s. 1.
İrâde-i Milliye, 7 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 6, s. 4.
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eyleyenlerin bulunduğunu görmektir. Büyük milletimizdeki basiret, o ihtikâr
şahıslara lâyık oldukları hüsranı tattıracaktır.”966

Bazı mahallerde çete ismini taşıyan grupların oluşması ve bunların kendilerini milletin
meşrû müdafaası ile alâkadar göstermesi üzerine de bir tebliğ yayınlandığı bu dönemde,
vatanın kurtuluşu ve milletin saadeti amacı ile teşekkül etmiş bulunan Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nizamnamesinde “çete” tabirinin mevcut olmadığı,
yalnızca tıpkı Aydın cephesinde Yunanlara karşı verilen mücadelede olduğu gibi
milletin varlığı söz konusu olduğunda silahlı mücadeleye başvurulacağı ve bu tarz
gruplar hakkında kanunun gereğini hükümetin yerine getireceği ifade edilmiştir.967
Basında, İttihatçılık ile Milli Hareket arasındaki bağlantı üzerine uzun değerlendirme ve
yorumların yapıldığı bu süreçte Hükümet, Harbiye Nazırı Cemal Paşa vasıtası ile
Temsil Kurulu’ndan; İttihatçılıkla münasebetlerinin bulunmadığı, Osmanlı Devleti’nin
Harb-i Umumiye’ye karışmasının doğru olmadığı ve buna sebebiyet verenler hakkında
takibat ve mücazat-ı kanuniyenin tertibi, harp sürecinde yapılan her türlü cinayet
faillerinin cezalandırılmaktan kurtulamayacağı ve intihabatın serbest cereyan edeceği
şeklinde sıralanan dört hususa açıklık getirmesini istemiştir.968 Mustafa Kemal, 9 Ekim
tarihli bu telgrafa vermiş olduğu yanıtta Rum ve Ermeniler ile İngilizler başta olmak
üzere İtilâf Devletleri’nin siyasetine alet olan Ferit Paşa kabinesinin milli hareketi
İttihatçılık ile suçlamayı bir meslek edinmiş olduklarını ve teşkilat-ı millinin
İttihatçılıkla hiçbir alâkasının bulunmadığını, ikinci hususun ise muhtelif suretlerle
tartışmaya açık olduğunu, harp esnasında suç işleyenlerin cezalandırılmasının kâğıt
üzerinde bir reklam tarzında neşriyattan ziyade bil-fiil tatbikiyle gösterilmesi taraftarı
olduklarını ve seçimler ile ilgili görüşlerini daha önce bir beyanname ile neşr eylemiş
bulunduklarını ifade etmiştir.969 Aynı gün Cemal Paşa’dan alınan bir diğer telgrafta ise
Heyet-i Temsiliye ile yakından temas etmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın
vazifelendirilmiş olduğunu bildirmiş ve nereye gelmesi gerektiğini sormuş, kendisine
verilen 10 Eylül tarihli cevapta görüşme yeri olarak Amasya’nın tespit edildiği
kendisine bildirilmiştir.970
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Bu süreçte Damat Ferit Hükümeti’nin iş başına getirdiği yöneticilerin görevden
uzaklaştırılmasına başlanmış, ilk etapta Posta Telgraf Genel Müdürü Refik Halit
görevden alınmıştır.971 Yine bu kapsamda Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin emirlerine
uyarak milli iradeye karşı menfi bir tutum takınan Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi Bey’in
yerine, Muhasebeci Sabri Bey görevlendirilmiştir. Aynı suretle Edirne’de de Vali Salim
Paşa’nın vazifesini bırakarak İstanbul’a kaçması sonucunda burada da Harekât-ı Milliye
duruma hâkim olmuştur.972

4.4. Amasya Görüşmeleri
Ekim ayının ortalarında İstanbul basınına yansıdığı üzere Mustafa Kemal ile görüşmek
üzere Anadolu’ya iki zevatın izamı Meclis-i Vükelaca kararlaştırılmış,973 bu karar
gereği Salih Paşa ve rüfekası, Ekim ayının on beşinci günü Altay vapuru ile Amasya’ya
gelmek üzere Samsun’a hareket etmiş974 ancak Salih Paşa’nın rahatsızlığı nedeni ile
Sivas’a gelemeyeceği975 anlaşılınca Heyet-i Temsiliye’den bir heyet-i murahhasa
Amasya’ya976 gitmiştir.977
İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu arasında 20 Ekim’de görüşmeler başlamış;
Sadaret, Salih Paşa’dan mektup ve telgrafların kontrol edilmemesi, yabancı
gazetecilerle temas edilmemesi, İrâde-i Milliye’de İngilizler aleyhine yazılar
yazılmaması, halktan toplanmış silahlı kuvvet varsa dağıtılması
971
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978
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“Posta ve Telgraf Müdür-i Umumisi Refik Halit Bey’in görevden azledildiği haber alınmıştır.” “Refik
Halit”, İleri, 10 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 239, s. 1.
Gökbilgin, a.g.e., II, s. 59, 61.
Peyam, 15 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 314, s. 2.
Alemdâr, 16 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 305, s. 1; “Salih Paşa Samsun’da”, Alemdâr, 22 Teşrîn-i
Evvel 1335, No. 311, s. 2; “Bahriye Nazırı Samsun’a Gidiyor”, Peyam, 16 Teşrîn-i Evvel 1335, No.
415, s. 2; “Salih Paşa Samsun’da”, Peyam, 22 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 321, s. 3.
Salih Paşa, Amasya’da bulunduğu süreçte Sivas ahalisi tarafından davet edilmiş ve bu haber Peyam
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Temsil Kurulu’nun dikkatinin çekilmesini istemiştir. Pazar, Pazartesi ve Perşembe
günleri içtima edilecek olan ve içeriğinin mektum kalacağı bildirilen müzakeratın
sonucunda üçü açık ve imzalı, ikisi gizli ve imzasız beş protokol yapılmıştır.
21 Ekim 1919’da yazılan ve daha ziyade Salih Paşa’nın isteklerini kapsayan ve “askerin
siyasetle uğraşmaması” temennisi ile başlayan ilk protokolde şu hususlar üzerinde
durulmakta idi: İttihatçılığın memlekette yeniden uyanmaması, hükümeti küçük
düşürecek müdahalede bulunulmaması, muhalefetleri sebebi ile tutuklu bulunanların
bırakılmaları, tehcir olayında suç işleyenlerin cezalandırılmaları, Dünya Savaşı’na
katılınmasının haklı sebeplere dayanığı yönündeki düşüncelerin gizli tutulması,
seçimlerin serbestçe yapılması, taşkın gösterilerden ve asayişi bozacak hallerden
sakınılarak hükümet aleyhinde yazı yazılmaması.979
22 Ekim günü imzalanan ve Sivas Kongresi beyannamesi üzerindeki görüşmelerde
varılan sonuçlarla ilgili ikinci protokolde ise en azından beyannamede belirlenmiş olan
sınırın (30 Ekim 1918) elde edilme gerekliliği, barış kararına kadar milli meclisin
Anadolu’da güvenli bir yerde toplanması gibi hususlar belirlenmiş980; üçüncü
protokolde, seçimlere Temsil Heyetinin müdahale etmemesi kabul olunmuştur.
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Dördüncü protokol981 gizli ve imzalanmamıştı, beşinci ve son protokolde ise Barış
Konferansı’na gönderilecek heyet982 tespit edilmişti.983
Bu süreçte Albayrak’ın sütunlarına Amasya Görüşmeleri ile ilgili olarak yansıyan
haberde Dâhiliye Nazırı Şeref Paşa’nın hükümet-i merkeziye ile Kuva-yı Miliye
arasında esasat nokta-i nazarından hâsıl olan itilâfın, teferruata da teşmili için bir ay
müzakerat, Kuva-yı Milliye nezdinde bir heyet gönderilmesi karargir olduğu ve Bahriye
Nazırı Salih Paşa’nın sırf bu maksatla gönderildiği aksi halde Kuva-yı Milliye’nin
intihabata müdahale ve aff-ı umumi talep etmesi üzerine gönderildiği hakkındaki
havadislerin doğru olmadığına ve aynı zamanda teşkilat-ı milliyeyi meşrû bir hareket-i
milliyenin tecellisi suretinde tanıyan Düvel-i İtilâfiye’nin bu hususta hiçbir nota
vermediğine dair beyanatının yer aldığını görmekteyiz.984 Yine aynı doğrultuda Peyam
muhabiri, Şûra-yı Devlet Reisi Abdurrahman Şeref Bey ile bir mülakat gerçekleştirmiş
ve muhabirin “Anadolu’da intihabatın, Kuva-yı Milliye’nin tazyik ve tesiri altında icra
edilmekte olduğunu haber alıyoruz. Hükümet buna karşı ne gibi tedbirler ittihaz etti?”
şeklindeki sorusuna Abdurrahman Şeref Bey’in yanıtı şu şekilde olmuştur:
“Zannetmem ki bu doğru olsun. Çünkü hükümetin en birinci nokta-i nazarı
intihabatın bi-tarafane ve hürriyet-i tamme ile icrasını temindir. Hükümet, Salih
Paşa’yı da bunu temin için gönderdi. Salih Paşa’dan evvelki gün aldığımız
981

982

983

984

Mahrem telakki edilip imza altına alınmayan dördüncü protokolün içeriği şu şekilde idi:
“1- Bazı kumandanların tardına ve bir kısım zabitanın Divân-ı Harb’e tevdilerine dair sadır olan
iradat-ı seniyeve evamir-i sairenin tashih olunması.
2- Malta’ya nefyedilmiş olanlar hakkında kendi mehakim-i aidemizde takibat-ı kanuniye yapılmak
üzere Dersaadet’e celpleri esbabına tevessül.
3- Ermeni zalimlerinin de mahkemeye verilmesi.
4- İzmir’İn tahliyesi için Hükümet-i Merkeziye tarafından yeniden protesto yapılması ve icap ederse
hâfi talimat ile ahaliye mitingler akd ettirilmesi.
5- Umum Jandarma Kumandanı, Merkez Kumandanı, Polis Müdürü ve Dâhiliye Müsteşarının
tebdilleri (Harbiye ve Dâhiliye Nezaretlerince)
6- İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kapı kapı dolaşıp ahaliye kâğıt mühürlettirmelerine mani olmak.
7- Ecnebi parasıyla satın alınmış cemiyetlerin faaliyetlerine ve bu gibi gazetelerin muzır neşriyatlarına
nihayet verilmesi.
8- Aydın Kuva-yı Milliyesi’nin takviyesi ve iaşelerinin teshil ve temini.
9- Harekât-ı Milliye’ye iştirak etmiş memurların umumca sükûnet ve emnyet-i tamme husulüne kadar
yerlerinden kaldırılmamaları ve amâl-i milliyeye muhalif hareket etmelerinden naşi millet tarafından
işten el çektirilmiş memurinin yeni memuriyetlere tayinlerinden evvel suret-i hususiyede müdavele-i
efkâr edilmesi.
10-Garb-i Trakya muhacirlerinin sevk ve naklinin temini.
11- Acemi Sadun Paşa ve maiyetinin suret-i münasibede ikdarı.” Nutuk, I, s. 247-278.
Delege Heyeti şu isimlerden oluşmaktaydı; Tevfik Paşa Hazretleri (Başkan), Ahmet İzzet Paşa
Hazretleri (Askerî Delege), Hariciye Nâzırı (Siyasî Delege), Reşat Hikmet Bey (Siyasî Delege). Çelik,
a.g.t., s. 26.
Özçelik, a.g.t., s. 25-26; Albayrak, 26 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 39, s. 2. Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri, III, s. 101.
Albayrak, 26 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 39, s. 2.
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telgrafnamede Kuva-yı Milliye’nin gerek intihabatın bi-tarafane icrasını ve gerek
hükümetin sair nıkat-ı nazarını tamamıyla ettiği bildirilmiştir. Benim fikrime
nazaran intihabat hiçbir tazyik ve tesir altında olmamalıdır. Dâhiliye Nezareti’nin
geçenlerde tanzim etmiş olduğu kararnamede bu cihet sarihen beyan olunmuştur.
Reyler dağılmamak şartıyla her mahalle ahalisi memleket ve vatanlarına hangi
zevatın hadim olacağını bilir. Onlar, hürriyet-i tamme ile reyini verir. İşin doğrusu
da budur. Hükümet, lüzum olduğunu anlarsa intihabatın icraasını teftiş için
müfettişler dahi izam edecektir.”985

Üç gün süren görüşmelerin ardından üzerinde mutabık olunan konular şu şekilde
olmuştur: Milli teşkilat ile Hükümet arasında bir anlaşmazlık kalmamıştır. Vatan
topraklarının tamamı ve istiklâlinin muhafazası gerekliliği kabul edilmiş, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul Hükümeti’nce resmen tanınmış, barış
konferansına

Heyet-i

Temsiliye’ce

de

uygun

görülecek

şahısların

gitmesi

kararlaştırılmış, Sivas Kongresi kararları mebuslar meclisince kabul olunmak şartıyla
uygun görülmüş ve meclisin İstanbul’da toplanmasının güvenlik nedeni ile uygun
olmadığına karar verilmiştir.986
Amasya görüşmelerinin ardından İstanbul basınında bu olay, “Amasya müzakeratı tam
bir anlaşma ile neticelendi” başlığı ile neşredilmiştir.987

4.5. Merkezi Hükümet İle Heyet-i Temsiliye Arasındaki Anlaşmazlıklar
Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti ve Heyet-i Temsiliye arasında bir takım
hususlar üzerinde anlaşmaya varılmış olsa da iki unsur arasındaki anlaşmazlıklar devam
edegelmiştir. Anlaşmazlık konularından biri, Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın görev
başında bulunan bazı genç komutanları İstanbul’da geri hizmetlerde bulunan veya
emekli bazı general ve subaylar ile değiştirme girişiminde bulunması idi. Cemal Paşa,
merkezde paşa rütbesinde bulunan eski komutanları kolordu komutanlıklarına, albayları
985
986
987

“Şûra-yı Devlet Reisi İle Mülakat”, Peyam, 26 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 325, s. 1.
Tansel, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, s. 46-47.
Nemrut Paşa Divânı’nda yargılanan Ebubekir Hazım Bey’e yöneltilen sorulardan biri de Kuva-yı
Milliye ile Hükümet arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna yönelik olmuş, Hazım Bey Amasya
görüşmelerine atıfta bulunarak şu cevabı vermiştir: “… Hükümet ile Kuva-yı Milliye arasındaki
ilişkiler pekiyidir, zaten uyuşmazlığa da hiçbir neden yoktur. Çünkü ben, hiçbir memurlukta
bulunmadığım bir zamanda hükümet bahriye nazırını göndererek kendileriyle anlaşmış ve Kuva-yı
Milliye’nin ileri gelenlerinden birkaçının da mebus sıfatıyla girdikleri Mebûsan Meclisi alışılmış bir
törenle ve padişahın söyleviyle açılmış, varolan kabneye güvenildiği gibi bu gücün önünde bulunan
Mustafa Kemal Paşa Sivas mebusluğuna seçilmiş olduğuna göre hükümet ile Kuva-yı Milliye
arasında anlaşmazlık var demek resmen, fiilen ve açıkça cereyan eden genel durum ve davranışlara
karşı garip bir söz olmaz mıydı?” Ebubekir Hazım Tepeyran, Belgelerle Kurtuluş Savaşı, Sarayın
İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı Ebubekir Hazım Tepeyran, Gürer Yayınları, 2. Baskı,
İstanbul, 2009, s. 124.
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tümen komutanlıklarına, diğer bazı subayları da çeşitli görevlere tayin etmek istiyordu.
Bu kapsamda ilk uygulama olarak Harbiye Nezareti eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa’yı
Ali Fuad Paşa’nın yerine 20. Kolordu Komutanlığı’na ve Nurettin Paşa’yı da Konya’da
Albay Fahrettin Bey’in yerine 12. Kolordu Komutanlığı’na tayin etmek istemiştir.
Böylece Dünya Savaşı’nda tecrübe kazanmış pek çok değerli subay komuta
makamlarından uzaklaştırılmış, yerlerine daha yaşlı ve gelişmelere yabancı hatta
Anadolu’da oluşmaya başlayan Milli Mücadele’ye inanmamış kimseler geçmiş olacaktı.
Mustafa Kemal Paşa, bir yandan değiştirilmesi istenilen komutanlara görevlerini
bırakmamalarını, diğer yandan Cemal Paşa’ya değişikliklerin doğuracağı sakıncaları
bildirerek Harbiye Nazırı’nın bu girişimini önlemeyi başarmıştır.988
Anlaşmazlık konularından bir diğeri ise Meclis-i Mebûsan’ın nerede toplanacağı hususu
olmuştur. Salih Paşa ancak bu durum için kendi adına söz verebileceğini belirtmiştir.
Rauf Bey ise hatıralarında Meclis’in Bursa’da989 toplanmasına karar verdiklerini veya
anlaştıklarını belirtmektedir. 990 Ancak Cemal Paşa, Mustafa Kemal’e gönderdiği yazıda
Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması gerekliliğini ifade etmiş, İtilâf Devletleri
meşrûtiyetle yönetildiği için Meclis’in çalışmasına engel olmayacakları belirtilmiş,
hükümet ve mebusların aynı yerde bulunmaları zorunluluğu ifade ile meclis Anadolu’da
toplanırsa bu durumun Venizelos’a ve seçimlere katılmakta tereddüt eden bazı partilerle
gayr-i Müslimlerin eline koz vereceğini dile getirmiştir.991 Mustafa Kemal, Meclis’in
Anadolu’da toplanması için Hükümet’i yeniden uyarmış992, İstanbul’un işgal altında
988

989

990
991
992

Cemil Özgül, Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları (27 Aralık 1919-23 Nisan 1920),
ATAM Yayınları, Ankara, 1989, s. 71.
İngiliz Yüksek Komiseri memurlarından Hohler Meclis’in Bursa’da toplanmasının İngiliz çıkarlarına
uygun olduğunu belirten raporunda ayrıca tarih boyunca bir imparatorluk şehri olagelmiş bulunan
İstanbul’un küçük Türk devleti için fazla olacağı, İstanbul’u İslâmiyet’in kutsal bir şehri saymaya da
imkân olmadığı, bu durumda Türklerin İstanbul’dan atılmaları ve Osmanlı Devleti’nin ve halifeliğin
merkezinin Bursa’ya taşınmasının uygun olacağı, Osmanlı hanedanının artık tükenmiş göründüğü,
Türklerin tepkisinden de çekinmemek gerektiği çünkü Türklerin İngiltere’ye karşı gelemeyecekleri ve
ancak şiddet muamelesinden anlayacakları, Türklerden alınacak İstanbul’un milletlerarası bir rejimle
idare edilmesi güç olursa rehine olarak İngiltere’nin elinde tutulabileceği gibi konulara da temas
edilmiştir. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, I, s. 185-187.
Özçelik, a.g.t., s. 27.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 195.
İşgal altındaki İstanbul’da meclisin toplanmasını sakıncalı bulan Mustafa Kemal, meclis yine de
İstanbul’da toplanacak olursa İstanbul’a gidecek olan Heyet-i Temsiliye üyelerinin güvenliğinin
sağlanıp sağlanamayacağını İstanbul Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne, yani Karakol üyelerine
sormuştur. Bu konuda Mustafa Kemal ve Karakol Cemiyeti uzlaşmazlığa düşmüştür. Mustafa
Kemal’in meclisin toplanması hakkındaki endişelerini bildirdiği mektubuna Galatalı Şevket, şu yanıtı
vermiştir: “İstanbul’da, mebusanın toplanmasında hiçbir mazur ve tehlike yoktur… Her ihtimale karşı
zât-ı devletleri Ali Fuat, Rauf, Refet Paşa ve beyler gibi Kuva-yı Milliye’yi alenen idare edenlerin,
akd-i sulha kadar İstanbul’a ayak basmamaları uygundur.” Galatalı Şevket’in bu telgrafı üzerine
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olduğunu, basının kontrol altından bulunduğunu ve fiili bir tehlike var olduğunu,
herkesin yabancılar tarafından denetlendiğini dolayısıyla Meclis’in İstanbul’da görev
yapamayacağını belirtmiştir.993 Buna teşebbüs etmenin intihar ile eş mana taşıdığını
ifade ile İtilâf Devletleri’ne güvenilmeyeceğini, Meclis’in taşrada tam bir güvenliğin
olduğu yerde toplanması gerektiğini belirten Mustafa Kemal, bütün illerin bu konu
hakkındaki görüşmelerini sormuş, Cemal Paşa ile aralarında geçen uzun yazışmalar
neticesinde, Cemal Paşa şu kanaatini tekrar etmiştir:
“Buradaki ecnebi mahfillerden resmi surette alınan bilgiye göre Mebûsan
Meclisi’nin saltanat merkezinden başka bir yerde toplanması payitahtın
Anadolu’ya nakli manasını tazammun edeceği anlaşılmaktadır. Meclisin diğer bir
yerde toplanması İtilâf Devletleri’nin kararına tesir edemeyeceği gibi dâhilen bazı
vakaların zuhuruna dahi sebep olarak müdahaleyi davet etmesi ve mazallahu teala
devlet ve memleketi düşürmesi de kuvvetle melhuzdur. Binaenaleyh, bundan sarf-ı
nazar olunarak meclisin behemehâl İstanbul’da içtimaı lazım geleceğini dini ve
vatani hamiyetinize müracaatla tekrar ederim.”994

Nitekim Cemal Paşa’nın İstanbul halkının İzmir için yapmak istediği mitinge engel
olması, meclisin İstanbul’da toplanmasının mümkün olmadığının en açık bir delilini
teşkil edecektir. Mustafa Kemal de zaman ve olayların meclisi İstanbul’da toplamaya
çalışan Hükümetin haklı olup olmadığını göstereceğini995 ifade edecektir.996 Ancak
meclisin nerede toplanacağı hususu üzerinde İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu
arasında tartışmalar devam etmiş, Cemal Paşa Mustafa Kemal’e göndermiş olduğu 9
Ekim tarihli telgrafta Teşkilat-ı Milli adına hükümete müdahalede olunmaması,
hükümetin beyannamesinde tespit ve ilân eylediği bitaraflıktan ayrılmayacağı ve bu
cihetle teşkilat-ı milliyeye muhalif içtihatta bulunanları tazyik ve tehdit cihetine

993

994
995

996

Mustafa Kemal, 1 Kasım 1919’da Kara Vasıf Bey’e şu satırları yazmıştır: “Benimle Rauf Beyefendi
ve Refet Bey’in ve daha kimler varsa bu kişilerin seyirci olarak kalmaları kesinlikle isteniyor ve
özellikle ulusun esenliği bu noktada görülüyorsa gereği düşünülmek üzere bunun gerekçesiyle birlikte
bildirilmesini özellikle rica ederiz.” Mustafa Kemal, meclisin toplanma yeri ile ilgili Karakol Cemiyeti
ile anlaşamayınca Kasım ayında Sivas’ta geniş bir toplantı düzenlemiştir. Emel Akal, Milli
Mücadele’nin Başlangıcında Mustafa Kemal, İttihat-Terakki ve Bolşevizim, İletişim Yayınları, 2.
Baskı, İstanbul, 2013, s. 271.
Aynı zamanda Bahriye Nazırı Salih Paşa, meclisin Anadolu’da münasip bir mahalde toplanması
hususunda çalışacak ve bunda muvaffak olamadığı takdirde kendisi behemehâl görevinden istifa
ederek bütün kabinenin istifasını temine gayret edecekti. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, III, s.
101.
Gökbilgin, a.g.e., II, s. 121.
Mustafa Kemal Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak’a bu konu ile ilgili hatırasını şu şekilde anlatmıştır:
“Şayet Meclis-i Mebusan’ın Anadolu’da toplanması hususunda ısrar etseydim belki padişahı hiçbir
zaman bu karara getiremeyecektim. O zaman da tarihe karşı Meclis-i Mebusan’ın toplanmasına
Mustafa Kemal mani oldu sözünü söyletmiş olacaktım. İyisi mi sırf bu meclisin toplanması, milletin
hakiki mümessillerinin iş başına gelmesi için sarayın arzularına bile bile boyun eğdim.” Ertürk, a.g.e.,
s. 353.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 203, 214.
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gidemeyeceğini ifade ederek “şimdiki hal devam edecek olursa Heyet-i Vükelâ’nın
çekileceği muhakkaktır” demekte idi.997
Sabah gazetesi yazarların Lütfi Fikri, Meclis’in Anadolu’da açılması fikrini garip
karşılamıştır. Lütfi Fikri ayrıca devletin dış siyaseti hususunda İngiltere’ye düşmanlık
etmenin hatta çekingen davranmanın dahi hüsrana sebebiyet vereceğini ifade etmiş,
İfham yazarı A. Ferit buna karşılık “Sepetini açtı, pamuğunu döktü. Sepet yine o sepet,
pamuk yine o pamuk” diyecektir. Alemdâr ise seçimler konusunda seçimlere taraftar
gazeteleri alaya alarak: “Yenigün, Tasvir-i Efkâr, Tarık, Türk Dünyası, Vakit, İfham,
Âti’nin yazarları Türkiye haritasını açıp parmaklarının rast geldiği bir yerden
adaylıklarını koysunlar sonra Sivas’a bilgi versinler…” diyecek998, mebusluğa adaylık
koymadığı yönünde kendisini eleştirenlere cevaben “Adaylığını koyanlarla adımın yan
yana yazılmasını istemem”999 diyen Refi Cevat ise “Meclis-i Milli Ancak İstanbul’da
Toplanır” başlıklı yazısında konu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulunacaktır:
“Gizliden gizliye, altan alta, kulaktan kulağa fısıltı şeklinde olsa bile son günlerde
pek garip ve garip olduğu kadar münasebetsiz bir şayia deverana başladı: Güya
içimizde bazı kimse her ne sebeptense yeni toplanacak olan Meclis-i Mebûsan’ın
İstanbul’da değil belki bir Anadolu vilayeti merkezinde toplanmasını istiyorlar ve
bunun için gizliden gizliye propagandalar yapıyorlarmış. Eskiden beri altı yüz elli
senelik bir tarihin şan ve şerefi üzerine kurulan pay-i taht saltanat ve hilafetimizi
yerinden oynatmak, başka bir yere nakil etmek arzusuna düşmüş ve bu fikri aynen
ikna cüretini göstermiş bazı kimesnelerin mevcut olduğunu bilmemiş olsa idik bu
şayialara hiç ehemmiyet ithaf etmezdik. Bir defa bu yapılan intihabat doğru mu?
Yanlış mı? Olacak mı, olmayacak mı? Olursa bu şerait altında toplanan bir
meclisten millet fayda mı görecek, zarar mı? Bunların hepsini bir tarafa
bırakıyoruz. Fakat eğer bu intihabat olacak ve bugünkü gürültüler neticesinde ne
şekilde olursa olsun bir meclis teşkil edilecekse iyi ya da kötü bu meclisin ancak
bir hal-i içtima olabilir ki o da Konstantiniyedir… Meclis-i Milli’nin İstanbul’dan
başka bir yerde içtima hususu bir ihtimal şeklinde bile mevzubahis ve müzakere
edilmemelidir. Tarihe hürmetkâr olalım!”1000

Meclisin toplanacağı yere yönelik basında yapılan haber ve yorumlar bu şekilde olurken
29 Ekim’de Amasya’dan Sivas’a dönen Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye’yi toplayıp
genel durumu görüşmüş, Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin beceriksiz, hatta bazı bakanların
milli harekete karşı olmalarına rağmen padişahın ilk fırsatta bu hükümeti değiştirerek
istibdatı sürdürecek bir kabine getirmek isteğinin anlaşılması nedeniyle Milli Meclis’in
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Nutuk, I, s. 287-288.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 228, 232.
999
Alemdâr, 16 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 305, s. 1.
1000
Refi’ Cevad, “Meclis-i Milli Ancak İstanbul’da Toplanır”, Peyam, 25 Teşrîn-i Sâni 1335, No. 344, s.
1.
998
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göreve başlamasına kadar bu hükümetin desteklenmesine karar verilmiştir. Aynı gün
meclisin toplanma yeri, meclisin toplanmasının ardından milli kuruluşların ve Heyet-i
Temsiliye’nin alacağı şekil ve çalışma tarzı, Paris Barış Konferansı’nda alınacak karar
karşısında izlenecek tutum gibi konularda görüşmek üzere kolordu komutanları 16-28
Kasım tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak toplantıya çağırılmıştır.1001 Yine aynı gün
Temsil Kurulu Üyesi Kara Vasıf Bey, İstanbul’dan Mustafa Kemal’e gönderdiği
raporda

Sadrazam,

Harbiye

ve

Bayındırlık

Nazırları

gibi

kişilerle

yaptığı

görüşmelerdeki sonuçları aktarmış, Mustafa Kemal, Rauf ve Bekir Sami Beyler
tutuklanmayacakları konusunda İngilizler söz vermedikleri için İstanbul’a gelmemeleri
gerektiğini belirtmiştir.1002
Ali Rıza Paşa, Mebûsan Meclisinin açılmasına birkaç gün kala, dış devletlerin
mümessillerine sureti İstanbul gazeteleriyle ve hülasası ajans telgraflarıyla ilân edilen
bir muhtıra verdi. Muhtırada, Amasya Görüşmeleri’nde Salih Paşa ile mutabık olunan
ve en mühim konulardan biri olarak görülen “Mebûsan’ın içtimaiyle murakabe-i
milliyenin fiilen tahkikine kadar hükümetçe kat’i ve resmi bir mahiyette hiçbir siyasi
teşebbüste bulunmamak” maddesi yok sayılmıştı. Muhtırada Beyan-ı Vacib addedilen
düşüncenin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından “bir itina-ı hayr-ı hahan
ile” tedkik edileceğinin ümidi olunduğuna dair sönük bir mukaddemeden sonra
“Hükümet-i Osmaniye-i Türkiye’nin netayic-i harpten mütevellid vaziyet almasına
tamamıyla müdrik bulunmaktadır” cümlesi gazete tarafından, Türk mevcudiyetinin
sonuna kadar müdafaa edilebileceği yerde, Wilson prensiplerinin Avrupa devletlerince
kabul edilmiş olmasından dolayı bir taahhüt karşısında barışa talip olmuş hükümetin
mütareke name ile de bu vaziyetini galip devletlere tasdik ettirmesi şüphesiz ki büyük
bir şaşkınlık olarak yorumlanmıştır. Hakimiyet-i Milliye’ye göre, yayınlanan bu
muhtıranın aslında hiçbir önemi yoktu. Bu muhtıra ile hükümet, kabinenin çürük bir
zemin üzerinde emr-i vakiler ihdas etmeye istekli olduğunu göstermekteydi. Bu da
aslında, hükümetin ne kadar müşkül bir durumda olduğunun en bariz bir göstergesi
olarak kabul edilebilirdi1003 Öte yandan basında mevcut kabineye ve meclisi yönelik
eleştiriler yapılmakta, Yeni Meclis-i Mebûsan’ın kusurları o mertebe çoktur ki bu
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yüzden hayatı gün güne büyük tehlikelere maruzdur”1004 diyen Peyam, yeni Mebûsana
yönelik önerilerde bulunmuş1005 ve mütarekeden beri kurulan hükümetlerle ilgili olarak
ise şu eleştirileri yapmıştır:
“İkdam gazetesi Müdürü Ahmet Cevdet Beyefendi bile dün o kadim, o latif
gazetesinde mütarekeden beri gelen hükümetleri ağır bir dille eleştiriyordu.
Filhakika bu hükümetlerin farz edilsin ki birçok kusuru oldu, acz ve zaafları oldu.
Ne derseniz deyin. Bu hükümetler böyle olmayaydılar da birere harika olsalardı ne
yapabilirlerdi? Hadiselerin neticelerini değiştirebilirler miydi? Yine Ahmet Cevdet
Beyefendi, Damat Ferit Paşa’nın Paris Konferansındaki tarz-ı müdafaasını
beğenmiyorlar. Ferit Paşa yerinde bir Talleyrand ya bir Metternich olaydı daha
ziyade ne diyebilecekti ne yapabilecekti.”1006

Bu süreçte İstanbul basınında yer alan bir kısım gazetelerin milli harekete karşı
yayınları Anadolu basınında tepki topluyordu.1007 Örneğin bir yazısında “Kuva-yi
Milliye hem dâhilde hem de hariçte bize zorluklar çıkaracak, hiçbir faydası
olmayacaktır”1008 diyen Ali Kemal, “Harekât-ı Milliye’nin İç Yüzü” başlıklı yazısında
şe değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Pek bariz bir hakikattir ki Harekât-ı Milliye’nin ruhu, Mustafa Kemal Paşa, Rauf
Bey vesairelerdir. Bu zatlar, âlâ insan olabilirler. Fakat inkâr edilemez ki haris-i
şöhret, haris-i ikbal ve haris-i mevkidirler. Ocak sayesinde 5-10 seneden beri
parladılar, her biri birer kahraman mertebesine ihraz ettiler. Kısmen şecaat-i
fıtriyeleriyle fakat kısmen de İttihat ve Terakki sayesinde ettiler. İttihat ve Terakki
olmasaydı ne Hamidiye ne Çanakkale kahramanlıkları olabilirdi ne de o efendiler
bu rütbelere ererlerdi. Vakıa ki Umumi Harp bitti. Hamit’in dediği gibi: Eyvah ne
yer ne yar kaldı, gönlüm dolu ahuzar kaldı. Bu paşalar, bu beyler de ıstıraplara
müstağrak oldular. Hususiyle hükümetten, hâkimiyetten, ordudan ve donanmadan
da uzaklarda kalınca sıkıntıdan sıkıntıya tutuldular. Ne yapsalar, ne marifet
gösterseler de yine güneş gibi parlasalardı? Tevfik Paşa’nın ve Damat Ferit
Paşa’nın zaman-ı hükümetlerinde kaplarına sığmadılar, gizliden gizliye Ayyıldız
diye cemiyetler mi tesis etmediler, alttan alta toplantılar mı akdetmediler. Bir defa
hırs saikasıyla zaten huzursuz idiler. Bu kere de memleketin günden güne izmihlâle
doğru koştuğunu görmekte dilhun oldular, kızdılar, ateşlere düştüler. Öfkelerini,
hırslarını evvel emirde muhaliflerden almayı düşündüler. Çünkü ikbâlde hükümet
sandalyesinde oturanlar onlar idiler. Belki bu felaketlerin bir nokta-i nazardan bir
nevi müsebbipleri de yine onlar idiler. Hâsılı onların zamanında bu memleketin
başına bu felaketler çöktü… Gerek Rauf Bey, gerek Mustafa Kemal Paşa
mükemmel asker olabilirler, fakat siyasetin mebadisinden bi-haberdirler. Öyle
olmasaydı bu hareketleriyle bu milleti yakından yakına ne belalara sevk
eylediklerini görürlerdi. Milli kuvvetler ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar,
yaktıkları yer de Anadolu olur. Anadolu’nun yanmasıyla da hiçbir düşmanımıza
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hiçbir zarar gelmez fakat felaketimiz bir derece daha artar. Artmadı mı?... İşte
milli hareketlerden kazandıklarımız. Hangi İzmir’i kurtardık? Hangi ikbâlimiz,
âtimizi hazırladık? Mustafa Kemal, Rauf Bey vesair Erzurum’dan ve Sivas’tan
şöyle bir dışarı çıksalar, Avrupa’ya doğru bir sarksalar ne korkun akıbetimiz,
istikbalimiz için ne korkunç sadalar işitirler... Harekâtı Milliye’nin dışı bile
nazarımızda renksiz, neşesiz idi. Fakat maalesef içi, içyüzü adeta çirkindir. Çünkü
hırs, ihtiras, gaflet ile perişandır.”1009

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyet-i Sivas Heyet-i Merkeziye Reisi
Mehmet Rauf, İstanbul matbuat cemiyetine bu türden haberlere yönelik bir telgraf
göndermiştir. İlgili telgraftın giriş kısmında matbuatın önemine değinen Mehmet Bey,
matbuatın her millette dördüncü büyük güç olarak kabul edildiğini, matbuatı olmayan
bir milletin âlem-i beşeriyette dili olmayan insanlardan farksız olduğunu ifade ile “…
Bir milletin özü ne olursa sözü de aynı olmalıdır. Matbuatla millet arasında sıkı bir
münasebet kavî bir rabıta bulunmalıdır. Matbuata ayrı, millet gayrı değildir. Bugün,
makarr-ı saltanat ve hilafetimizde intişar eden matbuatla milletin efkârı arasında bir
yabancılık vardır. Bu yabancılığın vahdet ve tesanüd-i millîye pek acı ve müellim bir
tesiratı görülmektedir” demekte bu gibi neşriyatlara imkân bırakılmayarak İstanbul’dan
çıkmadan yüzlerine çarpılması ve gerekli cezaların verileceğinin bütün matbuatla ilân
edilmesini milletin selâmeti namına istemektedir.1010
İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu arasındaki gerginlik artmış, 13 Ekim’de Bakanlar
Kurulu, Mustafa Kemal’in Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ne verdiği talimatları önlemek
amacı ile kişisel haberleşmeler için telgraf hatlarının meşgul edilmesini yasaklamış, 23
Ekim günü Temsil Kurulu Trabzon Valisi Galip Bey’i Damat Ferit Hükümeti ile ilişkisi
nedeniyle tutuklayıp Erzurum’a göndermiştir.1011 Temsil Kurulu’nun bazı idareci ve
kumandanları kabul etmemesi üzerine Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Mustafa Kemal’e
“Devletin umur-u dâhiliye ve siyasiyesi katiyen iştirak kabul etmez. Evvel ve ahir
mevrut telgrafnamelerinden bu bapta müdahalatta bulunulmadığı işar kılınmakta ise de
hükümetçe tayin olunan bazı memurinin mahalli memuriyetlerine gidememesi ve
Menteşe mutasarrıfı gibi taht-ı muhakemeye alınması gibi hadisat, umur-u hükümete
müdahaleden gayr-i manaya tazammum edemez”1012 içerikli bir telgraf göndermiş,
Mustafa Kemal, ilgili telgrafa verdiği cevapta hükümet işlerine herhangi bir müdahalede
bulunulmadığını, mahalli memuriyetine gidemeyenin yalnız Ankara Valisi olduğu ve bu
Ali Kemal, “Harekât-ı Milliye’nin İç Yüzü”, Peyam, 14Teşrîn-i Sâni 1335, No. 344, s. 1.
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durumun da daha önce arz edilmiş bulunduğunu, Ferit Paşa kabinesi döneminde
Harekât-ı Milliye aleyhinde faaliyette bulunanların yeniden memuriyet tayinleri ile Ferit
Paşa zihniyetinin yaşamakta olduğu ve bu durumun da Heyet-i Temsiliye’yi müşkül
vaziyete soktuğu ifade etmiş, heyetin Amasya görüşmelerinde mutabık olunan kararlara
uyduğu ancak hükümetin taahhüt etmiş olduğu hususların henüz hiç birini ifa
eylememiş ve sebep de bildirmemiş olduğunu belirterek telgrafı sonlandırmıştır.1013

4.6. Anadolu’ya Nasihat Heyetlerinin Gönderilmesi
Yapılacak olan seçimleri denetlemek ve siyasi durumu incelemek üzere Ali Rıza Paşa
Hükümeti1014, Dâhiliye Nazırı Damat Şerif Paşa’nın isteğiyle Anadolu’ya bir takım
nasihat heyetlerini gönderilmesine karar vermiştir. 3 Kasım 1919 kararıyla birinci
heyetin başına Ahmet Fevzi Paşa getirilmiş, ikinci heyetin başına Hurşit Paşa
getirilmişti.1015 Birinci heyetin görev yeri Ankara, Sivas ve Erzurum'a ikinci heyetin
görev yeri İzmir, Eskişehir, Konya, Karahisar-ı Sahip, Aydın, Karesi ve Bursa
taraflarıdır. 10 Kasım 1919’da İstanbul'dan ayrılan heyetlerin açık ve gizli olmak üzere
iki görevleri vardı.1016 Hurşit Paşa, Konya’ya vardığı zaman Öğüt gazetesine görevi ile
ilgili olarak şu beyanatta bulunacaktır:
“Heyetimiz azası yalnız lâfzen değil kelimenin tam manasıyla ve bütün kuvvetiyle
bi-taraf ve sadece halkın, memleketin ve onların babası demek olan hükümetin
müşterek menfaatlerine hizmetkâr bir heyettir. Birçok bölgeleri, livaları gezeceğiz,
mahalli vakaları tetkik edeceğiz, vakıf olacağımız gerçekleri ve durumu şümullü
olarak merkezi hükümete bildireceğiz. Harekât-ı Milliye’nin maksatları, vatanın
saadetine hizmet ettiği müddetçe o kuvvetten istifade edilmesi tabiidir.”1017

Söz konusu heyetler gittikleri yerlerde umumi vaziyeti inceleyecek, mevcut kanun ve
nizamlar dâhilinde muamelatın yapılıp seçimlerin serbest ve tarafsız bir şekilde ifa
edilip edilmediğini araştıracak, müslim ve gayr-i müslim bütün tebaa arasında iyi
1013
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geçinmeye ve imtizaca aykırı bir hal olup olmadığını teftiş edecek, memuriyetlerinde
devamları caiz görülmeyen memurlar hakkındaki düşüncelerini ilgili mercilere
bildirecek ve bu gibileri icabında vazifelerini ifaya davet etmek ve nihayet gördükleri ve
tahkikatları hakkında zaman zaman hükümete bilgi verecek ve rapor gönderecektir.1018
Gizli amacı Temsil Heyeti’nin gücünü zayıflatmak ve İstanbul Hükümeti’ne olan
bağlılığı güçlendirmek olan heyetlerden Ali Fevzi başkanlığında olanı Doğu Karadeniz
Bölgesi’ne, Hurşit Paşa başkanlığında olanı ise İç Anadolu’ya gidecektir.1019 Mustafa
Kemal, bunu haber alır almaz 5 Kasım’da Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya gönderdiği
telgrafta hükümetin işine karıştıkları yolundaki iddiaları reddetmiş, Fevzi Paşa’nın
misyonun kendilerine bildirilmediğini ifade etmiştir. Bu süreçte İstanbul basınında
seçimlere baskı yapıldığı yolundaki şikâyetlerin başını Hürriyet ve İtilâf Fırkası
çekmekte, Alemdâr, Sabah, Türkçe İstanbul ve Peyam gazeteleri de bu düşüncenin
propagandasını yapmakta1020, “Muarızlarımız Kuva-yı Milliye’yi göklere çıkarıyorlar.
Bu milleti kurtarmak için en kestirme yoldur diyorlar” diyen Peyam, seçimlere fesat
karıştırıldığını ileri sürerek kurulacak olan meclise nasıl güvenilebileceğini soruyor ve
Milli Hareketi, İttihat ve Terakkinin bir uzantısı olarak niteledikten sonra on seneden
beri milletin ocağına incir ağacı diken bu kimselerin yeniden aynı şeyi yapacaklarını
ifade etmiştir.1021

4.7. Komutanlar Toplantısı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu’nun İstanbul ile her türlü münasebetlerini kesmesi,
Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin düşmesine ve onun yerine Milli Hareket’e daha yakın
kişilerden oluşan Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin kurulmasına yol açmıştı. Yeni hükümet ile
Milli Hareket arasında Amasya’da görüşmeler yapılmış ancak ortada bir tartışma
konusu kalmıştı: Meclis, İstanbul’da mı yoksa Anadolu’nun güvenli bir yerinde mi
toplanacaktı? Hükümet, tabi olarak devletin başkenti olan İstanbul’u tercih ediyor,
Mustafa Kemal bu görüşe kesin olarak karşı çıkıyor olsa da Heyet-i Temsiliye üyeleri
arasında da kesin bir fikir birliği bulunmuyordu. Bu sebeple meseleyi bir karara
bağlamak için Mustafa Kemal Paşa, kumandanları Sivas’ta bir toplantıya davet
1018
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etmiştir.1022 16-28 Kasım 1919’da1023 arası dönemde yapılan toplantıya XX. Kolordu
Komutanı Ali Fuat, XV. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Sivas’taki III.
Kolordu’nun Komutanı Selahattin Bey, Konya’daki XII. Kolordu Komutanlığı adına
Kurmay Başkanı Şemseddin Bey ile Heyet-i Temsiliye üyelerinden Rauf Bey, Hüsrev
Sami Bey, Mazhar Müfit Bey, Ömer Mümtaz Bey, Bekir Sami Bey, Hakkı Behiç Bey,
Kara Vasıf Bey, Heyet-i Temsiliye İstişari Üyesi Alfred Rüstem Bey ve Sivas
Kongresi’nde Batı Anadolu’yu temsil eden Manisa delegesi İbrahim Süreyya Bey
katılmıştır. Toplantının gündeminde Mebûsan Meclisi’nin toplanma yeri, meclisin
toplanmasının ardından Heyet-i Temsiliye’nin ve milli kuruluşların alacağı şekil ve
çalışma tarzı, Paris Barış Konferansı’nda hakkımızda alınacak karar karşısında
izlenecek yol gibi üç ana konu üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Meclisin toplanma yeri
ile ilgi yapılan müzakerelerin ardından hükümetin İstanbul’dan başka yerde
toplanmasına razı olunmamasından ve bu yüzden memleketin karışıklığa düşmesinden
sakınıldığı için meclisin İstanbul’da toplanma zorunluluğu kabul edilmiştir. Öte yandan
meclisin toplanmasının ardından mebuslar, tam bir güvenlik ve özgürlük içinde
görevlerini yapabileceklerini kesin olarak bildirinceye kadar Heyet-i Temsiliye’nin milli
görevine devam edeceği; Paris Barış Konferansı’nın aleyhimize karar vermesi ve bu
karar gerek hükümet ve gerekse Milli Meclis tarafından kabul ve tasdik edilmesi
durumunda uygun şekilde milletin düşüncesi alınarak tüzükte açıklanmış esaslara göre
harekete geçilmesi kararlaştırılmıştır.1024 Ayrıca seçimden sonra meclisin İstanbul’da mı
yoksa Anadolu’da mı toplanacağı yeniden münakaşa edilmiş, nihayet meclisin
İstanbul’da

toplanması,

Heyet-i

Temsiliye’ce

kararlaştırılmıştır.

Kolordu

kumandanlarının da iştirakiyle verilen bu kararın 1. Maddesinde, meclisin İstanbul’da
toplanmasının bazı zararları olacağı ve tepkileri çekeceği düşünülmekle beraber,
İstanbul Hükümeti’nin bu durumu kabul etmemesi halinde memleketi bir çıkmaza
sokmaktan kaçınmak için meclisin İstanbul’da toplanmasının uygun görüldüğü yazılı
idi. Diğer maddelerde İstanbul’da çalışma şekli hakkında bazı tedbirler tavsiye edilmiş,
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bazı yönler çizilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu kararları bir tamim1025 olarak Kuva-yı
Milliye kumandanlarına, kolordulara ve hükümet memurlarına tebliğ etmiştir.1026
Ali Rıza Paşa Hükümeti dönemindeki bir diğer önemli gelişme Milne hattına1027 karşı
19 Kasım 1919’da Balıkesir’de toplanan bir kongrede rest çekmesi olmuştur. 21 Kasım
1919’da Kaymakçı’ya taarruz edildiğini gören General Milne bir şey yapamamanın
sinirliliği içinde 1 Aralık 1919’da Harbiye Nezareti’ne çok sert ifadeli bir yazı gönderdi.
Yazıda, “Bu harekete doğrudan doğruya itaatsizlik gözüyle bakarım” deyip olayı Paris
Konferansı’na bildireceğini söylemişti. İzmir’in işgaline karşı Ali Rıza Paşa ve Hariciye
Nazırı Reşid Paşa, Amiral Robeck’i ziyaret ettiler ve böyle bir teşebbüs vukuunda
Anadolu'da çok vahim hallerin meydana gelebileceğini ona anlattılar. Fakat Amiral
Robeck, Venizelos’un kendi başına böyle bir işe kalkışabileceğini kabul etmedi.
Hariciye Nazırı ve Sadrazam’ın ısrarı üzerine haberi Londra'ya bildireceğini söyledi.1028
Bu süreçte Velid Ebuzziya, kaleme almış olduğu yazısında on iki aylık mütareke
dönemini değerlendirmekte idi. Harekât-ı Milliye’nin bir senedir iktidara gelmiş olan
resmi hükümetlerin hepsinden daha iyi faaliyet gösterdiğini ancak Avrupa’da Harekât-ı
Milliye’nin hatrının sayılması için memleketi tamamıyla temsil eder bir kuvvet gibi
telakki olunması lazım geldiğini de ifade eden Ebuzziya, ilgili yazısına şu
değerlendirmeler ile devam etmekte idi:
“…Bu on iki ay zarfında vaziyete hâkim olabilecek, siyaset-i hariciye ve
dâhiliyemize bir istikâmet verebilecek hiçbir hükümet mevki-i iktidara gelmemiş
ve gelememiştir… Zaman-ı idareye vazi’ül yed eden hükümetler kâh acz-i
zaaflarıyla teşdit ve kâh da Ferit Paşa’nın zaman-ı idaresinde olduğu gibi sui niyet
ve sui icraat ile bir kat daha tezyit ve teşviş eylemiş oldular. Bu durumun en fena
neticesi, memleketin o kadar muhtaç olduğu vahdet-i milliye ve fikriyenin bir türlü
husule gelememesinden ibarettir. Vahdet olmamak demek, bit-tabi el ve ayak bağlı
olarak düşmana teslim olmak demektir. Biz, harici düşmanlar şöyle dursun dâhilde
gözümüzün önünde hayatımıza, mevcusiyetimize, mukaddesatımıza kast ve taarruz
1025

Bkz. EK 3.
Özalp, Milli Mücadele, I, 72-73.
1027
Türk istiklâl tarihinde Milne Hattı olarak adlandırılan bu sınır hattı, Ayvalık’ın kuzeyinden başlayarak
doğudaki Akmaz Dağı’na ve oradan güneye dönerek Umurlu’ya kadar devam ediyor, sonra batıya
kıvrılaral Selçuk hizasından Ege Denizi’ne varıyordu. General Milne tarafından cepheyi sınırlayan bu
hat, 2 Ekim’de konseye bildirilmiş ve 7 Ekim’de konseyce tasvip olunmuştur. Bunun üzerine General
Milne, Osmanlı Hükümeti’ne 3 Kasım 1919’da bu sınırın dikkate alınması ve Kuva-yı Milliye’nin 12
Kasım tarihine kadar bu hattan 3 km geri çekilmesi lazım geldiğini bildirdi. Ancak Harbiye Nazırı,
General Milne’e gönderdiği bir yazıda Türklerle Yunanlar arasında çizilmiş olan bu hattın Yunanları
şimdikinden daha ileri götürdüğünü, bu suretle pek çok Türkün göç etmeye mecbur kalacağını belirtti
ve hükümetin vereceği geri çekilme emrinin dinlenmeyeceğini bildirdi. Nitekim 19 Kasım 1919’da
Balıkesir’de toplanan kongrede böyle bir hattın kabul edilemeyeceği ilan edildi. Ahmet İzzet Paşa,
a.g.e., II, s. 294; Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, II, s. 193-194.
1028
Duman, a.g.m., s. 355.
1026
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eden düşmanlarımızın harekâtı karşısında bile en ufak bir meyl-i ittihat bile
gösteremedik ve ittihat etmek isteyenleri de derhal ittihatçılıkla suçladık… Bugün,
Ferit Paşa’nın siyaset-i hariciyesini müdafaaya dili varacak adamlar bulunuyor.
Hâlbuki Ferit Paşa dâhilde de vatanın halis evladına karşı tahakküm ile vakit
geçirirken harice karşı da son derece zillet şekilde hareket etti”1029

İstanbul basınındaki bir takım gazetelerin gayr-i vatani tutumları dikkat çeken Albayrak
gazetesi ise “Payitahtta Nifak” başlığı altındaki makalesinde İstanbul’da gazetecilik
yapmak için dürüstçe yazı yazmak ve biraz da enine boyuna sövüp saymayı bilmek,
gazetecilik için kâfi bir sermaye sayıldığı ifade edilerek “Vatanın şu korkunç imtihan
devresinde hukuk ve istiklâlimizin her gün taarruza uğramakta olduğu bu zamanda
gazetelerimizin mündericatı baştanbaşa bir mersiye, hak ve adalet için yükseltilmiş
feryatlardan ibaret olmaması ve adalet ve istiklâl diye çırpınan bir milletin pek samimi
duygularına tercüman olmaları iktiza ederken bu nev’ vatanı ve necip neşriyata tövbe
etmişçesine hep gayr-i vatani ve şahsi yazılarla işgal eden bir kısım gazetelere ne nam
verilebilir?” denilmiş, memleketin selâmet ve hukuna dair yazıları engelleyen sansür
kurumunun bu türlü yazılara müsaade ettiği belirtilmiştir. 1030

4.8. Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi ve İntihabat
Mustafa Kemal, 17 Aralık’ta yayımladığı genelge ile Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul’a
yakın bir mahalle nakledileceğini bildirmiş, 18 Aralık’ta İstanbul’a demiryolu bağlantısı
olan Ankara’ya yerleşmek üzere harekete geçilmiştir.1031 Heyet-i Temsiliye’nin
Ankara’ya gitmek üzere1032 Sivas’tan ayrılmasına yer veren İrâde-i Milliye, Sivas’ta

1029

Ebuzziyazâde, “Kuva-yı Milliye Meselesinde De Anlaşalım”, Tasvir-i Efkâr, 2 Teşrîn-i Sâni 1335,
No. 2889, s. 1.
1030
Albayrak, 7 Kanûn-ı Evvel 1335, No. 50, s. 1.
1031
Akşin, a.g.e., II, s. 189.
1032
Şu noktaya dikkat çekmekte fayda vardır ki o sırada herkes Mustafa Kemal Paşa ile Ankara’ya
gidenleri Heyet-i Temsiliye üyesi sandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Ankara’daki hazırlıklar buna göre
yapılmış, Sivas Valisi Dâhiliye Nezareti’ne ve Dâhiliye Nazırına bu yolda bilgi vermişti. Ankara’nın o
günkü “Ankara” isimli günlük gazetesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişini anlatırken
beraberindekileri “Heyet-i Temsiliye Üyeleri” olarak takdim etmekte idi. Ali Fuat Paşa dahi Mustafa
Kemal Paşa’nın beraberindekilerden Heyet-i Temsiliye üyeleri olarak bahsetmektedir. Hâlbuki
Mustafa Kemal Paşa ile Ankara’ya gidenler arasında Sivas’ta kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin 16 kişilik Heyet-i Temsiliye’sinden yalnızca üç kişi vardı: Rauf Bey, Mazhar
Müfit Bey, Hakkı Behiç Bey. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nın tutum ve davranışlarının da bu
anlayışın pekişmesi yönünde olduğunu görmekteyiz. Zira o da etrafındakilerin hepsini Heyet-i
Temsiliye üyesi gibi tanıtmaya, yani Heyet-i Temsiliye’yi beraberindeymiş gibi göstermeye çalışıyor,
bütün yazışma ve konuşmalarını Heyet-i Temsiliye’ye malediyor ve herkesin de durumu böyle
bilmesine dikkat ediyordu. Hâlbuki artık Heyet-i Temsiliye yoktu, yalnızca Mustafa Kemal Paşa

211

parlayan envar-ı milliyenin yavaş yavaş vatanın her köşesini tenvir etmeye başladığını,
her tarafta milli mefkûrenin uyandığını, Sivas’ın Osmanlı tarihinde pek mühim bir
mevki tutarak pek ulvi hatıralarla milletin ruhunda yer bulduğunu ifade etmiştir.1033
Mustafa Kemal de Sivas Heyet-i Merkeziyesi’ne hitaben bir yazı kaleme alarak
kendilerine vatanın salahı milletin necatı uğrundaki mücahede-i mukaddeselerinde
muvaffakiyet dilemiştir.

1034

Bu süreçte Heyet-i Temsiliye’nin Kayseri’ye geleceği

haber alınınca büyük bir kalabalık toplanmış, aynı gece fener alayı düzenlenmiş, heyet
Aralık’ın 27. günü Ankara’ya varmıştır.1035 Heyet-i Temsiliye üyelerine tahsis edilen
Ziraat Mektebi’nin salonunda Mustafa Kemal, bini aşkın kişiye mütareke döneminden
itibaren halkın maruz kalığı tecavüzat, Wilson Prensipleri’nin 12. Maddesinin tatbik
edilmesi için ittihaz-ı tedabir eden Müslümanların vermiş oldukları karar ve istiklâl
hareketi bağlamında ümitvar olduğunu beyan ettiği bir konuşma yapmıştır.1036
Heyet-i Temsiliye, 27 Aralık’ta Ankara’ya ulaşmış1037, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri’ne Temsil Kurulu adına göndermiş olduğu 29 Aralık tarihli telgraf
ile Mustafa Kemal, İstanbul’a gidecek mebusların önce Ankara’ya gelmelerini
istemiştir.1038 Mustafa Kemal Paşa’ya göre mebusların Ankara’ya gelmeleri,
memleketin kurtarılması yolunda aynı kanaatte olan kimselerin mecliste birlikte
çalışmalarını temin gayesine matuftu. Mecliste kuvvetli milliyetperver bir gurubun
kurulması mecburiyeti vardı. Bu zaruret de meclisin İstanbul’da toplanması sebebi ile
hâsıl olmuştu. Dolayısıyla gelenlerle fikir teatisinde bulunulacak, bu suretle zamanın
ziyan edilmemesine çalışılacaktı. Bu çoğunluk gurubun Kuva-yı Milliye ile yakından
anlaşması ve ancak bu suretle mecliste milleti temsil etmesi mühim bir nokta idi. Aksi
halde Mebûsan Meclisi, yabancıların nazarında milleti temsil edemezdi.1039 Ancak
Harbiye Nazırı Cemal Paşa, bir gurup mebusun kendisine gelerek bu kararın meclisin
vardı. Heyet-i Temsiliye adına imzalanan her yazı yalnızca Mustafa Kemal Paşa’ya aitti. Nitekim kısa
bir süre sonra beraberindeki üç Heyet-i Temsiliye üyesi de İstanbul’a gidecek, Mustafa Kemal Paşa
Ankara’daki tek Heyet-i Temsiliye üyesi olarak kalacak, tam anlamıyla tek başına çalışacak ancak
imzasını yine de “Heyet-i Temsiliye Namına” şeklinde atacaktır. Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele
Tarihi III, Üçüncü Meşrutiyet (1920), Birinci Büyük Millet Meclisi, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 11-13.
1033
İrâde-i Milliye, 22 Kanun-ı Evvel 1335, No. 17, s. 1.
1034
İrâde-i Milliye, 29 Kanun-ı Evvel 1335, No. 18, s. 1.
1035
İrâde-i Milliye, 29 Kanun-ı Evvel 1335, No. 18, s. 1; İrâde-i Milliye, 5 Kanûn-i Sani 1335, No. 19,
s. 1; Albayrak, 28 Kanûn-ı Evvel 1335, No. 56, s. 2.
1036
İrâde-i Milliye, 5 Kanûn-i Sani 1335, No. 19, s. 1.
1037
Nutuk, I, s. 332; Nutuk, III, Vesika: 213, s. 1166.
1038
Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 13; Nutuk, III, Vesika: 214, s. 1167.
1039
Gökbilgin, a.g.e., II, s. 300.
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bir an evvel açılmasına mani teşkil edeceği, bu hareket sebebiyle doğacak olan su-i
tefsirin dâhil ve hariçte pek büyük bir itimatsızlık meydana getireceği ve böyle bir
durum oluşursa meclisin kendisinden beklenen hizmetleri ifa edemeyeceği, Ankara’ya
davet edilen mebusların tehir-i azimetleri ve orada toplanan zevatın hemen İstanbul’a
hareket etmeleri lazım geldiğini ifade ederek evvelce de yapılmış olduğu üzere
mebuslarla temas ve münasebette bulunmak üzere İstanbul’a bir murahhas gönderilmesi
gerektiğini belirtmişlerdir.1040 Nitekim bu gerekçeler sebebi ile Ankara’da bir mebuslar
toplantısı yapılamamıştır. Bir kısım mebuslar Ankara’ya hiç gelmemiş, bazıları tebliğe
uyarak Ankara’ya uğradıktan sonra İstanbul’a gitmiş, bazıları da İstanbul’a giderken yol
üzeri olduğu için uğrayıp gerekli görüşmeyi yapmışlardır. Mustafa Kemal Paşa,
görüşebildiği mebuslara vatanı kurtarmak, bağımsızlığı sağlamak için iyi yönetilen bir
kuruluşa sahip olmak gerektiğini bunun için de İstanbul’da açılacak olan Meclis’i
Mebûsan’da üyeleri birbirine sımsıkı bağlı ve güçlü bir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Grubu kurmalarını öğütlemiştir.1041
Aynı gün İstanbul basını1042 İstanbul’da seçimlerin1043 yapıldığını haber veriyor1044,
İleri gazetesi Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın seçimlerin feshini isteyerek müdahalelerde
1040

Nutuk, I, s. 339-340.
Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 15.
1042
Bu süreçte İstanbul basınında tutumu farklılaşan gazetelere yönelik eleştiri yazılarının yayınlandığını
görmekteyiz. Bunlardan biri “Aydede” mahlasıyla yazan Refik Halit’e aittir. Refik Halit’in İstiklâl ve
Tasvir-i Efkâr gazetelerini eleştirdiği yazısı şu şekilde olmuştur: “Mesken buhranı olduğu gibi şimdi
bir de gazetecilik buhranı başladı. Nasıl yanan evlerin bedbaht sakinleri ortada kalır, viranelere
sığınırlarsa kapanan, batan, kaybolan gazetelerin talihsiz muharrirleri de meydanda kaldılar. Kalemleri
ellerinde ve meyus arkadaşlarına göz dikip bekliyorlar. İşte bunlardan biri o şanlı İstiklâl’in muharriri
bir de baktık ki komşusunun evine sokulmuş. Merhamet gösterdikleri bu kovuktan yine kısık kısık,
sinsi sinsi, yanık yanık ötüyor. Fakat kar’i-i Osmani içinde bu acayip kuşdilini anlayan yoktur. Çik
Çik, caf caf. Ama manası ne? Sansür de hayran, biz de. Zaten kendisi de farkında: ‘neşriyatımla sü-i
tefehhüme uğrayanlardan biriyim’ diyor. Fakat bu su-i tefehhümün kabahati bizde değil, muharririn
kaleminde. Bir çaylak gelip de Bâb-ı Âli’nin damına konsa ötse ötse... Sonra kendi kendine:
‘Anlamadılar’ deyip gitse kabahat neden bizde olsun? Kuşdilini bilmeye mecbur muyuz? Makalenin
yalnız bir yerini anlar gibi olduk: Ben de kalben, esasen Harekât-ı Milliye’ye iltihak ederim diyor.
Kalp kısmını bilmem fakat lisan cihetinden Kemalilere bir şey kazandırmış olmaz. Ankara dağlarında
baston elinde ne hidmet edebilir ki? Kılıç çekip pala sallar mısın? Yapamazsan otur oturduğun yerde...
Hani bir aralık İstanbul’a cambaz mı hokkabaz mı ne gelmişti. Dakikada bir kıyafet değiştiriyordu.
Tasvir-i Efkâr da gazeteciliğin böyle bir oyuncusu. Sanki matbuatta gizli bir tarafta oda var dizi dizi
çivilere sıra elbiseler asılmış. Tasvir, kâh birini giyer kâh diğerini. Her an tebdil-i kisve eder, ortaya
öyle çıkar...” Aydede, “Gazete Yanıkları”, Alemdâr, 2 Kanun-ı Sâni 1336, No. 382, s. 1.
1043
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne seçilen mebuslar ve seçim yerleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.:
Ahmet Demirel, İlk Meclisin Vekilleri, Milli Mücadele Döneminde Seçimler, İletişim Yayınları, 3.
Baskı, İstanbul, 2017, s. 43-44.
1044
Alemdâr, 17 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 306, s. 1; Alemdâr,18 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 308, s. 1;
“İntihabat Hazırlıkları Etrafında”, Alemdâr, 19 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 308, s. 1; “Belediye
İntihabatında Fesat Başlıyor Mu?”, Alemdâr, 19 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 308, s. ; “İntihabat
Hazırlıkları Etrafında-Yeni Kararname”, Alemdâr, 20 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 309, s. 1; “İntihabatta
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bulunduğunu bildirirken1045 Alemdâr, “İntihabat Bitti, Münakaşa Berdevam”1046 yazıyı
sütunlarına taşıyordu.
Bu süreçte İttihat-Terakki endişesi de gazetelerin üzerinde durduğu konular arasında yer
alıyordu.1047 Ali Kemal, İstanbul seçimleri ile ilgili olarak “İttihat ve Terakki Öldü.
Yaşasın İttihat ve Terakki”1048 başlıklı yazıyı sütunlarına taşıyor, Refik Halit ise
“Gazetelerde okuduk. Moskova’daki yeni Sovyet Meclisi Lenin’in yerine Grinin’ Reis-i
intihap etmiş. Lenin gitmiş, Grinin gelmiş… Bizde de o babda Enver gitmiş sanılıyor,
Talat güya kaçtı fakat sanki başucumuzda bekliyor. Cemal meydanda yok fakat farz et
ki koynumuzda saklı. Herifin birinin Gülsüm adında bir karısı varmış. Kadın ölmüş,
herif hemen evlenmiş. Yeni haremine adını sormuş: Gülsüm, demiş. Herif sevincinden:
‘Gülsüm’ün yerine Gülsüm. Azrail ettiğini bulsun’ diye haykırmış. İşte bu hal, Lenin’in
yerine Grinin’in, Cemal’in yerine Kemal. Avrupa ettiğini bulsun!” diyordu.1049 Türkçe
İstanbul, seçimleri: “Tecrübe ile bu sefer de sabit oldu ki bu millet İttihat ve Terakki’ye
merbuttur” şeklinde değerlendirirken Ali Kemal ise seçimler ve İttihat Terakki’yi konu
edindiği yazısında bu görüşe karşı çıkıyordu.1050
Seçimler sürecinde basında mevcut süreçte birlik olunması üzerine yazılar yer alırken
bu fikre karşı çıkan Alemdâr, bu doğrultuda sütunlarına taşımış olduğu yazıda şu
değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Tasvir-i Efkâr, hemdeleri birleşme nakaratına adam akıllı dayandılar: ‘Aman
birleşelim, bir kitle teşkil edelim’ diyorlar. Hele Yenigün, o bu birleşme meselesini
ölmüş bitmiş addediyor: ‘Şunun bunun söylediğine bakmayınız. Bu iş, ölmüş
bitmiştir’ diyor. Bu birleşmek ihtarı İttihat ve Terakki erkânına ait ise hakikaten bu
işe ölmüş bitmiş nazarıyla bakabiliriz. Yok, maksat bütün milletin bir fikir, bir
emel altında toplanması ise bu, İttihatçıları aramızdan çıkarmadan kabil değil
olamaz... Birleşmek için her şeyi unutsak bile bu yakın ve acı maziyi unutamayız.
Aramızda kan var. Memleketin kanı var bu kan kurumuyor, kurumuyor,

Fesat Nasıl Olur?”, Alemdâr, 20 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 309, s. 1; “Milli Mevcudiyetimizin
İmtihanı Arefesinde”, Alemdâr, 22 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 311, s. 1; Refi’ Cevad, “Bugün İntihabat
Günü İmiş”, Alemdâr, 18 Kanun-i Evvel 1335, No. 327, s. 1; Alemdâr, “Dün İstanbul Mebuslarını
İntihab Etti”, 19 Kanun-i Evvel 1335, No. 328, s. 1; Refi’ Cevad, “Hürriyet ve İtilâfın Galebesi”,
Alemdâr, 20 Kanun-i Evvel 1335, No. 329, s. 1; “Dün İstanbul Ahalisi De Milletvekillerini İntihap
Eyledi”, İkdam, 19 Kanun-i Evvel 1335, No. 8209, s. 1.
1045
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 289.
1046
“İntihabat Bitti, Münakaşa Berdevam”, Alemdâr, 22 Kanun-i Evvel 1335, No. 371, s. 1.
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“İttihat-Terakki Hortlayamaz”, Alemdâr, 21 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 310, s. 1; “İttihatçılara
Fedakârlık Düşmüyor Mu?”, Alemdâr, 20 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 309, s. 1; “İttihatçılara Rey
Vermekten Kaçınmak”, Alemdâr, 20 Teşrîn-i Evvel 1335, No. 309, s. 1.
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Ali Kemal, “İttihat ve Terakki Öldü. Yaşasın İttihat ve Terakki”, Peyam, 20 Kanun-i Evvel 1335, No.
380, s. 1.
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Aydede, “Lenin Yerine Grinin”, Alemdâr, 3 Kanun-ı Sâni 1336, No. 383, s. 1.
1050
Ali Kemal, “İttihat ve Terakki, İntihabat ve Millet”, Peyam, 25 Kanun-i Evvel 1335, No. 385, s. 1.
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kurumuyor! Binaenaleyh İttihatçıları aramızdan atmak hususunu ihmal etmeyelim,
pişman olacağız.”1051

Nitekim aynı düşünceden hareketle Hürriyet ve İtilâfçılar seçimlere gidilmesi
hususunda pek de gönüllü olmamışlardı. Onlara göre; “Allah bu memleketin başına
İttihat ve Terakki namıyla bir bela musallat etmiştir. Onlardan kurtulmayınca ne
hakkıyla meşrûtiyet, ne de intihabat olur.” Hürriyet ve İtilâfçıların böylesi karşı
çıkışlarına rağmen nihayetinde seçimlerin yapılması sağlanmış ve bu seçimlerden
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin tespit etmiş olduğu adaylar büyük
bir başarı1052 ile çıkmışlardır.1053 Bu süreçte basının ilgisinin büyük kısmı yeni açılacak
olan meclise yönelmiş, hemen her gazetede meclise intihap edecek olan mebuslara dair
haberler yer alırken1054 Harbiye Nazırı Cemal Paşa1055 ise Mustafa Kemal’i istifa
etmekle tehdit ediyor1056 ve Temsil Kurulu’nun Hükümetin gösterdiği yönde çalışmasını
istiyordu.1057 Mustafa Kemal Paşa, Dâhiliye Nazırı’nın istifası durumunda Hükümetin

1051

“İhmal Etmeyelim, Pişman Oluruz”, Alemdâr, 3 Kanun-ı Sâni 1336, No. 383, s. 1.
Bekir Sami Bey (Amasya), Ahmet Rüstem Bey (Ankara), Cevat Abbas Bey (Bolu), Mazhar Müfit
Bey (Hakkâri), Hüsrev Bey (Trabzon), Haydar Bey (Van) ve Bahri Bey (Yozgat). Demirel, a.g.e., s.
45.
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Osman Akandere, “İdama Mahkûm Edilen Bir Hükümet: Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
İlk İcra Vekilleri Heyeti Hakkında Çıkartılan İdam Kararları”, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 2008, II,
s. 195.
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Albayrak, 11 Kânûn-i Sâni 1336, No. 59, s. 1.
1055
Harbiye Nazırı Cemal Paşa, 28 Aralık 1919 tarihli Sadaret’e yazmış olduğu tezkerede III. Ordu
Müfettişi iken görevine son verildikten sonra askerlik mesleğinden istifa etmiş bulunan Mustafa
Kemal Paşa’nın, bazı siyasi sebeplerden ötürü askerlik mesleğinden çıkartılarak sahip olduğu nişan ve
madalyalarla, fahri yaverlik rütbesinin padişah buyruğu ile kaldırıldığını belirtmiştir. Cemal Paşa,
tezkeresine devamla yapılan işlemin herhangi bir mahkeme kararına dayanmamasından dolayı kanuna
da aykırı olduğunu belirterek düzeltilmesi gerektiğini ve Mustafa Kemal Paşa’nın sahip olduğu nişan
ve madalyalarla, fahri yaverlik rütbesinin geri verilmesini istemekte idi. Bundan başka Mustafa Kemal
Paşa’nın ordudan atılmış değil istifa edilmemiş kabul edilmesini önermekte idi. Cemal Paşa’nın bu
önerisi, 29 Aralık 1919 tarihli Meclis-i Vükelâ toplantısında yerinde bulunarak gerekli düzeltmelerin
yapılabilmesi için padişahın iradesinin de alınmasının lazım geldiği açıklanmıştır. Bakanlar Kurul da
Harbiye Nezareti’ne yazdığı bir yazıda bu konunun düzeltileceğini dile getirmiş ve 30 Aralık tarihli
Sadaret’e yazılan yazıda bu durumun düzeltilmesi istenmiştir. 3 Şubat 1920’de çıkan irade-i seniyyede
belirtildiği üzere askerlikten idari olarak uzaklaştırılmış olan Mustafa Kemal Paşa’nın askerlikten
istifa etmiş sayılacağı, n,şan ve madalyalarının geri verileceği açıklanmakta idi. Türkmen, “Kuva-yı
Milliye Döneminde İstanbul-Anadolu İlişkilerinde Yumuşama Dönemine Geçiş...”, s. 204-206.
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İngiliz Askeri Ateşesi’nin Amiral De Robeck’e göndermiş olduğu 28 Ocak 1920 tarihli raporuna
göre, bir İngiliz ajanı ile konuşan Şeyhülislâm, Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın İngiltere’nin baskısı
sonucunda istifa ettiğini, Hükümet’in iki değirmen taşı arasında sıkışmış olduğunu, Mebusan Meclisi
açılmış olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın da açıkça İstanbul Hükümeti’ni ve Meclis’i kontrol
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Belgelerinde Atatürk, I, s. 365.
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De Robeck, Milne’e göndermiş olduğu 26 Aralık tarihli yazıda şu ifadeleri kullanmıştır: “Mustafa
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istifa etmesi ile bir hükümet buhranının meydana gelmeyeceğini,1058, polis müdürü
yerinde kaldığı sürece kendisinin dahi tehlike altında bulunduğunu ifade etmiş,
padişahın meclisin gayr-i meşrû olduğuna yönelik bir kanaati var ise bunun meclisin
dağıtılması halinde Mebûsanın güvenli bir yerde toplanabilmesi için gerekli önlemleri
almak adına şimdiden bildirilmesi lazım geldiğini ifade etmiştir.1059 Albayrak’ın
“Muhterem Mebuslarımıza Veda Ederken” başlığı ile sütunlarına taşıdığı ve Mustafa
Kemal tarafından kaleme alınan bir yazıda mebuslara yönelik beklentiler dile
getirilmiş1060, aynı gazetenin “Mebûsan-ı Kirâm’a” başlığını verdiği yazı da yine bu
doğrultuda sütunlarda yer alan yazılar arasında yer almıştır.1061

4.9. Sulh Konferansının İstanbul ve Boğazlar Hakkındaki Kararı ve Basının
Tepkisi
Lloyd George’un Sulh Konferansı’na İstanbul ve Boğazların uluslararası statüye
getirilmesi1062, İstanbul’un yalnız saltanat ve hilafet merkezi olarak kalması ve
başkentin Anadolu’ya nakli1063 maddelerini gündeme taşıyacağının Avrupa basınında
1058

Zira Mustafa Kemal Paşa Dâhiliye Nazırı’nın istifası ile kabinede bir buhran olacağı kanaatinde
değildi. Cemal Paşa’nın böyle bir istifaya büyük ehemmiyet vermesinden olsa olsa hükümetin başında
sadrazam yerine Dâhiliye Nazırı’nın şahsında görmekte bulunduğu manası çıkarılabileceğini hatıra
getirmekte idi ve onun izahatı adeta kabinenin Dâhiliye Nazırı Şerif Paşa’ya tabi kalmakta olduğunu
düşünüyordu. Şerif Paşa’nın ise Damat Ferit Paşa’ya merbut olduğu düşünülmekte idi. Gökbilgin,
a.g.e., II, s. 299.
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İstanbul ve Boğazlar konusunda Osmanlı Devleti aleyhinde İngilizlerin hamlelerini yönlendiren
yazışmaların İstanbul’da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robeck ile Lord Curzon
arasında geçen ve özellikle 26 Şubat-4 Mart günlerinde devam edenler olduğu görülmektedir.
Türklerin direnç göstermelerinin ve bu direncin günden güne artışının engellenmesi gerektiği
vurgulanan bu yazışmalarda İstanbul’un işgal edilmesi önerilmektedir. Milliyetçilere karşı bir
işbirlikçi cephenin kurulması gerektiği de bu öneriye ilave edilmiştir. Volkan Marttin, “Misak-ı
Millî’nin Kabulü ve İstanbul’un İşgali Sürecinde 1920 Sultanahmet Protesto Mitingi’nin Önemi ve
Etkisi”, ÇTTAD, S. XVIII (Özel Sayı), 2018, s. 276.
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Lloyd George’un savunduğu projenin mimarı Ryan idi. Ryan tarafından hazırlanan projeye göre
İstanbul iki kısma ayrılacak, birinci kısım uluslararası idareye bırakılacak, diğer kısım başkent
olmamak kaydı ile Türk devletinin toprağı olarak kalacaktı. Gümrük ve demiryolu istasyonları hariç
Eyüp dâhil olmak üzere İstanbul’un kalan kısmı Türklere tahsis edilecekti. Bu bölge, Fener-Rum
Patrikhanesi ve çevresi dışında kalan sarayın ve birinci sınıf tüm camilerin Türklere bırakılması
anlamına gelmekte idi. Ancak bölgede bulunan ticari açıdan önemli liman, tersane ve demiryolu
istasyonları kesinlikle Türklere bırakılmayacaktı. Türk bölgesine dâhil edilmeyen Rum Patrikhanesi
Türk idaresinden koparılacak, Ermeni Patrikhanesi Türk bölgesinde kalacak fakat gerekli görülmesi
halinde Beyoğlu’na taşınacaktı. Ryan, projesini desteklemek amacıyla önemli cami ve sarayların özel
işaretlerle gösterildiği bir harita da hazırlamıştı. Projeye göre Türk idaresi dışında kalan bölge
Boğazlar idaresi ile birleştirilecek ve İtilâf Devletleri adına Yüksek Komiserler tarafından ortak bir
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yer alması üzerine İstanbul basını, Lloyg George’un Boğazlar ve İstanbul’un geleceği
hakkındaki konuşmasına odaklanmıştı. Pay Mall’ın Türk Hükümeti’nin yeni merkezinin
Asya-i Sugra’da olacağına yönelik haberini Alemdâr, “Görülüyor ki mesele bir
ehemmiyet-i hayatiyeye haizdir”1064 şeklinde yorumlamış, Açıksöz, işgalci devletlerin
faaliyetlerini haklı çıkarmaya yönelik çabalarına eleştiriler yönelttiği “Sulh Konferansı
Kimi Memnun Etti”1065 başlıklı yazısını sütunlarında yer vermiş, yine Âlemdar bir
yandan Anadolu’ya sokulmadığından yakınarak Ferda’nın da aynı durumdan yakınan
sözlerine sütunlarında yer verirken Refi Cevat İrâde-i Milliye’yi hedef alan yazısında
“… Millet iradesini temsil ettiğini iddia ederek o ad ile yayınlanan bir gazetede
İngiltere gibi büyük bir devlete karşı söylenmedik söz kalmadı. İttihatçıları
cezalandırsaydık, İstanbul’un Türkler’den alınacağı kara haberi ile karşılaşmazdık”
demekte1066, bir başka yazısında ise yine mevcut süreçten İttihat-Terakki’yi sorumlu
tutarak şu değerlendirmelerde bulunmakta idi:
“Dünkü haber-i felâket beynimizde top gibi patladı. Bu, adeta babasını evladının
haberine alıştırmak için yavaş yavaş hastalık haberlerini vermeye benzer. Alışalım!
Bağrımıza kara taşlar basarak bu ağır ve büyük mateme hazırlanalım. Mütarekeden
beri bir şey yapamamaklığımızın acı cezasıdır. Hedef tevciini aylardan beri tayin
edemeyen bir milletin başına işte böyle acı felaketler gelir. Başımızda belalar
patladıkça mütenebbih olacağımıza günden güne şımardık. Yapılacak şeyleri
tamamen ihmal ederek yapılmayacak şeylerle meşgul olduk. Hala kendimizi İttihat
ve Terakki’nin şımarık devrinde zannediyorduk. Her gün her makalemizde tekrar
edeceğimiz vech ile tecziye edilecek olanları tecziye etmek ve memleketi bu
suretle yaşatmaya layık bir mevkide bulundurmak lazım gelirken bilakis tam
İttihatçı devrine yakışacak cakalarla başımıza yeniden gaileler ihdas ettik.
Mütarekeden beri hakkımızda bin türlü haksızca kararlar verildi. Ne yaptık? Ne
yapabildik? Elimizden ne geldi? Ne zaman bir sada-yı ititraz yükseltecek olsak
hemen nim resmi şu yolda bir hitap karşısında kaldık: Evet, hakkınızda ağır
hükümler veriliyor. Ne kadar itiraz, ne kadar feryat etseniz hakkınız var. Yalnız
şimdiye kadar milletinizi lekeleyen canilerden hangisi hakkında ne yaptınız?
Memleketinizi bu hale getirenlere ne dediniz?”1067

yönetim anlayışı ile idare edilecekti. Ryan, Türkiye’nin geri kalan kısmı ile ilgili de ilginç bir öneride
bulunuyordu. Bu öneriye göre İtilâf Devletleri, İstanbul dışında Türk idaresine bırakılacak alanlarda
maliye, polis ve jandarmayı kontrol edecek içişleri, adalet, ticaret ve ziraat kısacası tüm kamusal
faaliyetle yakından denetlenecekti. Söz konusu denetim, memurların tayin ve değişimini de
kapsayacaktı. Vilayetlerde tamamen bağımsız hareket edebilecek müfettişler, mevzuatı eleştirme
hakkına sahip olabileceklerdi. Manda adı kullanılmayacak, onun yerine kulağa daha hoş gelen
“danışman” veya “yardım” kelimeleri tercih edilecekti. Ryan’ın hazırlamış olduğu bu proje, sembolik
olarak bağımsızlığa sahip bir Türkiye tesis etmeye yönelikti. Bozkurt, a.g.e., s. 281-282.
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“Pay Mall Gazetesi Neşriyatı-Lloyd George’nun Sarih Planları”, Alemdâr, 4 Kanun-i Evvel 1336,
No. 384, s. 1.
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Açıksöz, 1 Şubat 1336, No. 32, s. 1.
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Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 308.
1067
Refi’ Cevad, “Vah! Vah! Vah!”, Alemdâr, 5 Kanun-ı Sâni 1336, No. 385, s. 1.
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Bu haber üzerine Mütareke İstanbul’unun son büyük mitingi, Sultanahmet Meydanı’nda
yapılmış1068, konuşmacılardan Rıza Nur, Türkleri İstanbul’dan çıkarmanın hayat
hakkından mahrum etmekle eş anlama geldiğini ifade etmiş ve “İstanbul, Türklerin
başıdır ve bu baş koptuğu vakit biz helak olduk” diyerek Avrupa’nın Türkleri
İstanbul’dan çıkarmak haksızlığını yapmayacağını dile getirmiştir. Sonu Türkler için
idam olacak bir barış anlaşmasına razı olunmadığını ve Anadolu’nun taksiminin kabul
edilmeyeceğini söyleyerek söze başlayan Hamdullah Suphi Bey, Yunanlar Anadolu’dan
çıkana ve Türkler haklarını tam manasıyla alana dek mücadelenin devam edeceğini
ifade etmiş, “Efendiler! Fatih’in, Yavuz’un türbelerini bırakıp çıkıp gidebilecek bir
erkek var mı?” diyerek topluluğa hitap eden Nakiye Hanım ise “Biz kadınlar da daima
sizinle beraberiz. Yanınızdan, önünüzden ayrılmayacağız. Biz de sizinle olacağız. Eğer
Avrupa, zaman zaman bizi dost olarak tarihe kaydettiği zamanları unutuyorsa ben
buraya kadın âleminin ahdini tekrara geldim. Diyorum ki kadınlar, İstanbul ve İzmir
için ölmeye hazırdır” sözleriyle kadınların düşüncelerini dile getirmiştir.1069
Mitingin fotoğraflarına geniş yer veren Vakit gazetesi: “yüzbinlerce Türk, bir mihrap
önünde bir kalp ile harp felaketinden sonra bir de sulh felaketi, kendisini hak-ı hayattan
mahrum edecek bir sulhun felaketi için ilan-ı isyan etti…” derken İzmir Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti azasının beyaz bir zemin üzerine kırmızı ve siyah harflerle Türkçe ve
Fransızca ‘İzmir Türkiye’nindir. İstanbul Türklerindir’ yazılı bir bayrak etrafında
toplanmış olduklarını bildiriyor, Tasvir-i Efkâr ise mitingi “Hukuk-ı Milliyemizi
Müdafaaya Azmettik, Müdafaa Edeceğiz” başlığı altında okuyucularına aktarıyordu.
İkdâm, Alemdâr, Vakit gibi İstanbul, Trakya ve Boğazlara ilişkin yaklaşımlara geniş
oranda yer veren, İstanbul ve Boğazların İslam Halifesi olan padişahtan ayrılamayacağı,
Türklerde kalmasının gerekliliği üzerinde duran gazetelerin yanı sıra Le Temps, Journal
des Débats, L’Echo de Paris, Revue du Monde Musulman, Entente gibi Fransız
gazetelerinde de konu üzerinde durulmuş, Near East, Times gibi İngiliz gazetelerinde
ise Lloyd George’un görüşü desteklenirken, Daily Telegraph’ta Türklerin Avrupa’dan
atılmasıyla kalıcı barışın sağlanamayacağına vurgu yapılmıştır1070
İstanbul’un Türklerden alınacağı yönündeki haberler karşısında Mustafa Kemal,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-ı Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına; Mehmet
1068

Marttin, a.g.m., s. 269.
Tevhid-i Efkâr, 14 Kanun-u Sani 1336, No. 2958, s. 1; Alemdâr, 24 Mayıs 1335, No. 152, s. 1.
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Marttin, a.g.m., s. 269, 274.
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Rauf, Sivas Heyet-i Merkeziyesi Reisi namına bu hadiseyi protesto etmişlerdir.1071
Protestolar bu iki örnekle sınırlı kalmamış, Kangal Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi
Hilmi Bey de İstanbul’daki İtilâf Devletleri temsilciliklerine bu olayın protesto edildiği
bir telgraf yollarken1072 Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti de İngiltere’nin
İstanbul siyasi temsilciliği vasıtası ile Lloyd George’a bir telgraf göndermişlerdir.1073
Albayrak “Lloyd George’un Sulh Komisyonuna Rivayet Edilen Teklifatına Karşı
Türklüğe Bir Hitabe” adlı başyazıda alınan bu karara yönelik değerlendirmelerde
bulunulduktan sonra “yüreğinde birçok vatan parçalarının na’ş-ı mübareki taşan
memleket, umumi bir miting adıyla bu kararlara isyan ve bu hususta tekrar izhar-ı iman
eyledi” diyerek Erzurum’da düzenlenen miting hakkında bilgiler vermiş1074, Açıksöz ise
bu hadise üzerine düzenlenecek olan mitingin programını sütunlarına taşımış1075
miting, İstanbul’daki büyük devletlerin siyasi temsilcileri ile tarafsız devletlerin
sefirlerine gönderilen telgraf suretinin okunması sonrasında dağılmıştır.1076 Bu haberin
aksini neşreden İtalyan gazeteleri ise konferansın fikrinin Türkiye’nin müstakil ve baki
kalması, İstanbul’un Türklerde kalması ve beynelmilel bir statüde olmaması yönünde
olduğunu yazmakta halifenin İstanbul’dan çıkması, asayiş ve düzeni bozabileceğinden
İtalyanların bunu kabul etmeyeceği ifade edilmekte idi.1077 Belki de bu konu ile ilgili
Türk basınına yer alan en ilginç haber İstanbul’da bir Fransız zabitinin sokak ortasında
bir sandalye üzerine çıkmak sureti ile 20 kadar Fransız vatandaşı ile ahaliye hitaben
yaptığı konuşma olmuştur. Bu konuşmada Fransız zabit, Fransız evlatları Alsas-Loren’i
nasıl kalemleriyle istirdat eylemişlerse yine o Fransa evlatları İstanbul’un Türklerde
kalması için onu almak isteyenlere karşı da kan dökmeye hazır olduklarını beyan
etmiştir.1078
Aynı konu ile ilgili olarak Refi Cevat, uluslararası idarenin bir felaket getireceğini ifade
ettiği yazısında: “Bizim için yegâne çare-i halas, mütarekeden sonra hemen İngiltere
Devleti ile beraber yürümek için teşebbüsat-ı siyasiyede bulunmaktı. Bunu nedense
İrâde-i Milliye, 19 Kanun-ı Sâni 1336, No. 21, s. 2, 4.
İrâde-i Milliye, 19 Kanun-ı Sâni 1336, No. 21, s. 3; “İstanbul Osmanlıdır Osmanlı Kalacaktır”,
İrâde-i Milliye, 12 Kânun-i Sâni 1335, No. 20, s. 2.
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Açıksöz, 11 Kanun-i Sâni 1336, No. 29, s. 2.
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Albayrak, 18 Kânun-i Sâni 1336, No. 61, s. 2.
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İrâde-i Milliye, 19 Kanun-ı Sâni 1336, No. 21, s. 4; İrâde-i Milliye, 26 Kanun-ı Sâni 1336, No. 22,
s. 3; “İstanbul Meselesi ve İtalya Gazeteleri”, Alemdâr, 9 Kanun-ı Sâni 1336, No. 389, s. 1; “İstanbul
Meselesi ve İtaya”, Alemdâr, 11 Kanun-ı Sâni 1336, No. 391, s. 1.
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yapamadık... Bizim için yapılacak şey, bir tek devletin refakat-i siyasiyesidir. O devlet
de İngiltere’den başkası olamaz, olamaz, olamaz”1079 diyor, İkdam, İstanbul sorunu
konusunda İngiltere, Fransa ve İtalya basınının yazdıklarını sütunlarına taşıyordu.
Fransız basınına göre İstanbul’un uluslararası bir statüye getirilmesi yönünde temayül
vardı ve Paris matbuatı Osmanlı Hükümeti’nin İstanbul’da ibkası lehinde neşriyatta
bulunmakta idi.1080 İngiltere ise Osmanlı başkentinin Bursa’ya nakline sıcak bakmakta,
padişahın halife sıfatı ile İstanbul’da ikamet edebileceğini beyan etmekte iken1081
İtalyan matbuatı Türkiye meselesi hakkında mühim münakaşalar neşrederek
Türkiye’nin başkenti ve hilafet merkezinin İstanbul olduğuna yönelik Avrupa’da
makaleler yayınlamakta idi.1082
Hükümet, 6 Ocak günü ilgili devletlerin Yüksek Komiserlerine Barış Konferansı’na
ulaştırılması için bir muhtıra vermiştir. Bu muhtırada birlik ve egemenliğe zarar
getirecek bir çözümün Yakın Doğu’da sonu gelmeyen huzursuzluklara sebep olacağı
bildirilirken Doğu Anadolu’da reform yapmaya ve bunun için büyük bir devletin
yardımını kabule hazır olunduğu bildiriliyordu.1083 Muhtıra basına açıklandığı için
Yüksek Komiserler Hükümet’e sert bir nota verecekler, Temsil Kurulu ise 10 Ocak’ta
bir genelge yayımlayarak muhtıranın Sivas Kongresi kararlarına aykırı olduğunu
bildirecektir. Tasvir-i Efkâr, hükümetin muhtırasını konu edinirken Ali Kemal,
Hükümet’in izlediği politika ile Türkiye’nin haklarını korumaya çalıştığını ifade etmiş,
Yenigün yazarı Yunus Nadi ise hükümetin muhtırası için “Biraz aceleye gelmiş bir
vesika” yorumunu yaparken1084 Alemdâr, muhtırayı: “Vatanın, Osmanlı ve Türk
istiklâlinin âtisi ve hayatı mevzu’u bahs edilmek üzere bulunurken hükümetin bu hale
karşı hiçbir şey yapmadan bunun kabul olamayacağını biliyorduk” şeklinde
değerlendirmiştir.1085

Refi’ Cevad, “Yine Muhtra Münasebeti İle”, Alemdâr, 9 Kanun-ı Sâni 1336, No. 389, s. 1.
“İstanbul Meselesi ve Fransız Matbuatı”, İkdam, 9 Kanun-ı Sâni 1336, No. 8229, s. 1.
1081
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4.10. Meclis-i Mebûsan’ın Açılması
Ali Rıza Paşa Hükümeti tarafından seçimlerin yapılacağı ile ilgili karar alınıp yürürlüğe
konulduktan sonra, gerek basında ve gerekse mebûslar arasında, Meclis-i Mebûsan’dan
beklentiler konusunda çeşitli görüşler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu konudaki ortak
kanaat, olağanüstü bir devreden geçmekte olan Osmanlı Devleti’nin, bu güç şartların
üstesinden gelebilmesi için Meclis-i Mebûsan’ın üzerine büyük görevler düştüğü
yönünde idi.1086 Lakin önceleri Meclis’in açılması taraftarı olan ve iİtihatçıların tekrar
hükümeti ele geçirmesinden korkan Sultan Vahideddin, yapılan seçimlere İttihat ve
Terakki Fırkası katılmamasına rağmen İttihatçı olarak bilinen bazı kişilerin milletvekili
seçilmeleri üzerine meclisin açılışı yönünde bir kararsızlık yaşamıştı. Buna ek olarak
Hürriyet ve İtilâf Fırkası ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti de Meclisin açılmaması için
çaba gösteriyorlardı. Ancak, İstanbul’da bulunan mebusların baskı yapması sonucu Ali
Rıza Paşa, Padişah’la birkaç kez görüşmüş ve Meclis’in açılmasını istemiş, yapılan
görüşmeler ve Ali Fuad Bey’in çabaları neticesinde1087 Meclis-i Mebûsan’ın küşadı
hakkındaki kararnamenin padişaha gönderilmesinin ardından Meclisin 12 Ocak
Pazartesi saat ikide küşadı hususunda irade-i seniyye sadır olmuş, padişah da bizzat
küşad merasiminde hazır bulunacağını beyan etmiştir.1088 Ancak Padişah, rahatsız
olduğundan açılışta bulunamamış, onun adına Dâhiliye Nazırı Damat Şerif Paşa’nın
okuduğu, Hükümet’in İtilâf Devletleri’ne vermiş olduğu notaya göre hazırlanmış olan
açılış nutkunda1089 özet olarak şu hususlar üzerinde durulmuştur:
“Vatan ve millet çıkarına aykırı olarak genel savaşa katılmakta uğradığımız felâket
herkesin gözünün önündedir… Ben ve milletim, savaş çıkaranların meşrû olmayan
1086

Erol Kaya, “İstanbul Basınına Göre Son Osmanlı Meclis-i Mebûsan’ından Beklentiler”, Erzincan
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özetle şu bilgiler verilmiştir: “Meclis, 12 Ocak’ta kısa bir ilanla açıldı. Toplantıya rahatsızlığını
mazeret göstererek katılmayan Sultan Vahdettin, Meclis’in açılışında okunmak üzere bir metin
hazırlamıştı ve Meclis’e göndermişti. Toplantıda yaklaşık 75 vekil mevcuttu. Sultan’ın hazırladığı
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Yunan saldırganlığı tarafından üretilen ajitasyonlar ve artan zorlukları belirten kısımdı. Konuşmanın
geri kalan kısmında durumun karışıklığı, Türkiye’yi savaşa sokanların suçluluğu ve askeri yetkililerin
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politik varlığı devam ettirme hakkı, birliği koruma ve temel reformları yapma hakkı, azınlıkların hakkı
ve ekonominin önemi üzerinde duruldu. Birleşik Devletler Yüksek Komiseri de meclis toplantısını
izleyenler arasında idi.” Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 152-153.
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hareketlerinden ve savaş sırasındaki kötülüklerinden sorumlu değildir… On dört
aydan beri savaşı bıraktığımız halde ülkemizin bazı bölgelerinin işgal olunması,
memlekette moral durumunun düzelmesine engel teşkil etmektedir… Bunun için
her türlü ayrılmadan, bölünmeden kaçınarak bütün milli istek ve çabaların vatanın
kurtuluşu yolunda birleşmesi gerekmektedir… Çalışmalarını vatan ve milletin
selametini sağlamaya yöneltmiş olan hükümete yardımcı ve denetici olmanızı
tavsiye ederek başarılar dilerim.”1090

Meclisin açılmasına dair haberler basında geniş yer bulmuştur. Albayrak, Sadrazam Ali
Rıza Paşa’nın mecliste okuduğu beyannameye yer vermiştir. İlgili beyannamede Ali
Rıza Paşa, hükümetin iktidara geldiği zaman memleketin ne halde bulunduğundan
bahisle meclisin içtima muvaffakiyetinin hâsıl olduğunu, bundan böyle irâde-i
milliyenin meclis-i âlide tecellisi hasebiyle artık kavaid-i meşrûtanın tamamen tatbikine
hiçbir mani kalmadığını, hükümetin siyasi zümrelere karşı bitaraflıktan etmeyerek
kavanin-i mevcude ahkâmına tamamıyla riayetkâr bulunacağını, vatan-ı azizin selamet
ve saadeti etrafında bütün hissiyat ve temayülat-ı milliyenin cem’ine çalışacağını,
sulhün şeraitini tanzim edecek olan mecliste İslâmiyet, millet ve hükümetin yek dil
olarak temsil edileceğini beyan etmiştir.1091 “Büyük bir fasıla ve tereddütten sonra
Meclis-i Mebûsanımız açıldı” diyen İrâde-i Milliye ise İstanbul matbuatında çıkan
haberlerin aksine seçimlerin şimdiye kadar yapılanlara benzemeyecek derecede bir
hürriyet ve serbestiyet ile yapılığını ifade edecektir.1092
Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi
namına Meclis Başkanlığı’na bir kutlama yazısı göndermiştir. Alemdâr sütunlarında
“Meclisin Nigehbanları” başlığı altında verilen ilgili yazıda Mustafa Kemal, “Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk teşkilatı altında kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını
birleştirmiş olan millet, bugünden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bil faal
hâkim kılacak olan meclisin nigehbanı vaziyetindedir. İstiklâl ve mevcudiyetinin sonuna
kadar müdafaası emrinde onun en fedakâr bir istinatgâhıdır”1093 demiş ve aynı şekilde
rahatsızlığından dolayı meclisin açılışına katılamayan padişaha da aşağıdaki telgraf
gönderilmiştir: “Meclis-i Milli’yi teşrif-i şahanelerinden mahrum bırakan rahatsızlık,
bütün teba-yı hümayunlarını meyanında Heyet-i Temsiliyemizi de pek ziyade duçar-ı
tesir etti. Cenab-ı Hak vücud-ı hümayunlarını efet-i dünya ve semaviyeden masun
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buyursun.”1094 İrâde-i Milliye ise ilk sayfadan verdiği “Meclis-i Mebûsan Açıldı”
başlıklı haberinde meclisin açılışını bir önceki seçimler ile mukayese etmek ve İstanbul
basınında yer alan muhalif gazete haberlerine de atıfta bulunmak sureti ile
yorumluyordu.1095
Öte yandan İstanbul basını seçimleri eleştiren yazılarının yanı sıra Milli Hareket ile
İttihatçılık arasında bağ kuran yazılar da yayınlanmakta idi. Bunlardan biri de Mustafa
Kemal Paşa’nın Ankara nutkunu konu edinen Alemdâr’ın yazısı olmuştur. Alemdâr
ilgili yazısında şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
“Fertler, mütefekkir olmadıkça, hukukunu müdrik bulunmadıkça kitleler istenilen
istikamete herkes tarafından iyi ve fena istikametlere sevk olunabilir. (Ankara
Nutku)
Dünkü Vakit gazetesinde Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da irad eyledikleri uzun
bir nutuk var. Ankara’dan vuku bulan istihbaratımızda Heyet-i Temsiliye’nin
Ankara’ya avdetinin tafsilatını almıştık. Vakit’in Ankara muhabir-i mahsusası
biraz daha canını dişine alarak Heyet-i Temsiliye’yi istikbâl eden eşraf, ulema,
ahali tesmiye eylediği zevatı isim ve vaziyetlerini ve elyevm bulundukları mevkide
tasrih etmiş olaydı olaydı içlerinde neler neler bulunurdu? Nutka avdet edelim:
Mustafa Kemal Paşa irad eylediği o uzun nutukta Teşkilat-ı Milliye’nin geçirdiği
edvar ve safhatı tafsilatıyla anlatıyor. İzmir hakkında yapılan haksızlığı zikrediyor
ve milletin derin bir uçuruma sürüklenmekte bulunduğunu, bir şekil almak lazım
geldiğini izah ediyor. Bunu biz de kabul ediyoruz. Fakat ne garip bir hükümettir ki
zavallı millet başında İttihatçılar bulunduğu zaman Enver Paşa ölüm merdanesiyle
Türk ve Müslüman çiğneyerek Devlet-i Osmaniye’nin bir hududundan öbür
hududuna koşarken Talat Paşa hafi muahedat ile koca imparatorluğu derin felaket
uçurumlarına sürüklerken millet mütenebbih olmamış!
Ensesinde İttihatçılar boza pişirirlerken hukukunu bizzat müdafaa edememiş,
etmeyi düşünmemiş ve müdafaa-i hukuku teşkil etmemiş de bu devlet on senedir
yapılan cinayetlerin netice-i tabiiyesi olan bu günkü felaketlere maruz kalınca
birden tavır almış ha! Zavallı millet! ...Ey millete senin namına ne cinayetler
irtikab ediyor. İttihatçılar, bu milleti ucu kurşunlu kırbaşlarla mezbahalara sevk
ediyorlar, et makinalarına dolduruyorlardı. O zaman bugünkü cemiyetperverler
nerede idi?... Mustafa Kemal Paşa, Enver ile muarız etmiş. O kadar. Bu kuru bir
iddiadan ibaret idi. Mustafa Kemal Paşa, ilk defa teşkilat-ı milliyeye taraftar
olduğu biz bundan memleketin istifade edebileceğini ümit ediyorduk. Ve teşkilat-ı
milliyenin sırf milli bir teşkilat olduğunu zannediyorduk. Tamamen aksi çıktı.
Yavaş yavaş gördük ki teşkilat-ı milliyede at oynatanlar hep İttihatçılar oldu ve
katile işkencecilik, sobacılık edenler teşkilat-ı milliyede birer kahraman kesildiler.
Ve bu kahramanların bugüne gelinceye kadar menafi-i vatana ait bir şey
yaptıklarını da hatırlamıyorum.
İzmir’i kurtardık mı? İşgal sahası daraldı mı? Hedef ve gaye bu idi ve bu olması
lazım gelirdi. Teşkilat-ı Milliye arasında daha dün İttihatçıların engizisyon
mahkemesinde oturan azanın ne işi var? Bursa’daki teşkilat kumandanı İttihat ve
Terakki’nin keyif için adam astığı zamanda bu cellat da teşrif için hemcinsine
işkence ediyordu. Teşkilat-ı Milliye’de günden güne İttihatçılık görünmeye
1094
1095

Alemdâr, 20 Kanun-ı Sâni 1336, No. 399, s. 1.
İrâde-i Milliye, 19 Kanun-ı Sâni 1336, No. 21, s. 1. İlgili haberin tam metni için Bkz. Ek 7.

223
başladı... Mustafa Kemal Paşa’nın ilk yemi suretindeki İttihattçılık kaydı ne idi?
Bugün bunu teşkilat-ı Milliye’de pek vazih görüyoruz. Teşkilat-ı Milliye’ye dâhil
olmakla o adamlar istihaleye mi tabi oldular? ... Mustafa Kemal Paşa’nın nutkunda
doğru olan tek bir cümle var: ‘Fertler, mütefekkir olmadıkça hukukunu müdrik
bulunmadıkça kitleler istenilen istikamete herkes tarafından iyi ve fena
istikametlere sevk olunabilir.’ Hakikaten öyle...”1096

Böyle önemli bir süreçte İstanbul basınının tutumunu kınayanlar arasında Anadolu
Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti de bulunmakta idi. İlgili cemiyet, Osmanlı
Matbuat Cemiyeti’ne gönderdikleri telgrafta; isimleri, meslekleri, maksatları, sorumlu
müdürleri ve başyazarlarının şahsiyetleri herkesçe malum olan iki-üç gazetenin hayat ve
memat mücadelesinde bulunulduğu sırada Osmanlı milletini vahdet dairesinde harekete
davet ve memleketi kurtarmak için halka nasihatlerde bulunacakları yerde sükûtu ihlal,
halkın ahlâkını bozacak ve halk arasına nifak sokacak neşriyat yaptığı dile
getirilmektedir. “Memleketimizi düşmanlar taksime çalışırken onlara manen, madden
yardım eden memleketin bu hayırsız evlatlarını kadın kalbiyle telin ediyoruz. Bu
gazetelerde yazılanlarla, yazanlardan nefret etmeyen hakiki bir Türk, Müslüman
tasavvur edemeyiz. Bu efendiler acaba ne istiyorlar? Memleketimizin en mühim, en
güzel aksamının işgal altında, dindaşlarımızın zulüm ve istibdat içinde inlediğini
bilmiyorlar mı? Bu efendiler ağraz-ı şahsiyet ile uğraşacaklarına, ortalığa nifak, fesat
tohumu saçacaklarına memleketin uğradığı şu felakete karşı bir tedbirleri varsa onu
söylesinler. Yok ise memleketi bu badireden kurtarmak isteyen bir takım erbâb-ı
hamiyeti şu İtilâfçı imiş diye şaibedâr etmekte memlekete hatta kendilerine ne fayda
olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Yalnız, anladığımız ve bildiğimiz bir şey var ise biz
bu İttihatçıdır, şu İtilâfçıdır propagandalarını artık dinlemiyoruz. Ve dinlemeyeceğiz.
İttihatçı da İtilâfçı da bu memleketin evladıdır. Elverir ki bunlar memleketini sevsin ve
bu memleketin evladı olduğunu unutmasın, vicdanını milyonlar bahasına satmasın”
sözleriyle devam eden telgrafta ayrıca bu türden yayınların Anadolu’nun düşüncesini
yansıtmadığı, paçavra olarak adlandırılabilcek bu gazetelerin Anadolu’nun nezih ve saf
muhitine tercüman olamayacağı ifade edilerek “Bu efendilerin damarlarında Türk ve
Müslüman kanı varsa memleketin selameti namına rica ediyoruz. Sükût etsinler. Eğer
sükût etmeyip böyle ahlaksızca neşriyatlarına devam edecek olurlarsa gazetelerini
boykot yapacağız. Gazetelerini okumadığımız gibi memleketlerimize de katiyen
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sokmayacağız. Bizi buna mecbur etmesinler…” denilmekte idi.1097 Yine aynı konuya
yönelik “Nifak Karşısında Vifâk” başlığını taşıyan bir diğer yazıda ise İstanbul’dan
herhangi bir posta gelmese bile alınan hususi malumatlara göre İstanbul basınının yine
şahsiyat ile iştigal etmekte olduğu, ülkenin mukadderatının tayin edileceği günlerde
vatanın menfaati aleyhinde bazı gazetelerin neşriyatta bulundukları ifade edilmete ve
birlik çağrısı yapılmaktadır.1098

4.11. İngilizlerin Merkezi Hükümeti Tazyiki
İstanbul’daki İngiliz, Fransız ve İtalyan Yüksek Komiserleri 17 Ocak’ta yaptıkları
toplantıda Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa’nın
görevden uzaklaştırılmaları için Hükümet’e tazyik yapmak yönünde karar almışlar1099
ve bu kararı 20 Ocak’ta hükümete bir nota vermek sureti ile bildirmişlerdir. Bu nota ile
Cemal ve Cevad Paşaların 48 saat zarfında görevden uzaklaştırılmaları istenmekte idi.
Paşaların suçları ise Kuva-yı Milliye Erkân-ı Harbiyesi’ne özel surette seçilmiş subay
yollamak, 14. Kolordu’nun bir kısım erlerini kolordudan ayırarak ve terhis ederek
Kuva-yı Milliye’ye göndermek, izin almadan Afyon’dan Alaşehir’e, Bursa’dan
Bandırma’ya birer alay nakletmek ve Anadolu’ya gizlice silah yollamaktı. Her ne kadar
hükümet ileri sürülen hususları hemen cevaplandırdı ise de Müttefikler verilen cevabı
inandırıcı bulmadılar ve kanaatlerini değiştirmediler. Hükümet, bu durumda
Müttefiklerin isteklerine kulak asmamayı veya toptan istifayı düşündü. Ancak birinci
İrâde-i Milliye, 19 Kanun-ı Sâni 1336, No. 21, s. 2-3.
Albayrak, 8 Kânûn-i Sâni 1336, No. 58, s. 1.
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geçilmesi konusunda Roback’i ikna etmişti. Bununla birlikte asıl sorun bunun nasıl yapılacağı idi.
Robeck ile müzakerede bulunan Fransız Yüksek Komiseri de belirtilen isimlerin görevden
uzaklaştırılmasının gerekliliğini kabul ediyordu. Fakat Fransız Yüksek Komiseri, ilgili paşaların
Müttefik askeri yetkilileri tarafından tutuklanmasına karşı çıkmıştı. Çünkü bu tutuklamaların
yapılması halinde iç bölgelerdeki Müttefik ofislerine misilleme yapılacağından korkuyordu. Bunun
üzerine tekrar Generl Milne’e ve Fransız Yüksek Komiseri General d’Esperey’e danışan Robeck,
paşaların 24 saat içinde görevden alınmasını, bu yapılmazsa askeri yetkililerin bunu zorla yaptırmaya
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yolu benimseyemedi, ikincisini ise tercih edemedi. Çünkü olası bir istifa halinde Damat
Ferit Paşa’nın yeniden iktidara geleceği endişesi vardı ve paşaların istifasından başka
çıkar yol bulunamadı.1100 Nitekim Cemal Paşa da istifa durumunun ülke için tehlikeli
olduğunu beyan ederek kendi istifası ile sorunun çözümlenmesini istemiş ve 21 Ocak’ta
Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa istifalarını
sunmuşlardır. Mevcut durumdan Mustafa Kemal’i haberdar eden Ali Rıza Paşa, söz
sahibi olanın Mebuslar Meclisi olduğunu belirterek Temsil Kurulu’ndan herhangi bir
girişimde bulunmamasını istemiştir.1101 Mustafa Kemal Paşa, bu kararı şiddetle
reddederek hükümetin direnmesini isterken Cemal Paşa’ya da görevine dönmesini aksi
halde yurt görevini yerine getirmediğini ilan edeceklerini belirtmiştir. Bu, şimdiye kadar
gelişen olaylardan farklı bir durumdu. Mustafa Kemal, İstanbul’da iken Tevfik Paşa
Hükümeti’nin istifası için çaba sarfetmiş, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin de düşmesi
için şiddetli bir direniş göstermişti. Bu olayla ilk defa hükümetteki bakanın yerinde
kalması için Hükümeti ve bakanı ikna etmeye çalışmıştır. Çünkü bu istifaların ardındaki
gerekçe dış güçlerdi ve bu iki kişinin görevde kalması şimdilik Kuva-yı Milliye’nin
lehine idi.1102 Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin feda ettiği bu iki isim dahi İtilâf Devletleri’ni
memnun etmemiştir. Aksine İtilâf Devletleri iyice kontrolden çıkmışlar, İstanbul’da
sıkıyönetim ilân etmişler, Ali Rıza Paşa’ya son bir nota daha vermişlerdir. İlgili notaya
göre; Kabinenin Kuva-yı Milliye ile bütün alakalarını kesmelerini ve Heyet-i Temsiliye
taraftarı nazırların kabineden hemen atılmalarını istemişlerdir.1103
İki bakanın istifası üzerine Mustafa Kemal, Hükümet’ten ilgili notanın aslını talep
etmiş, Ali Rıza Paşa, Cemal Paşa’nın çekilmesini uygun gördüklerini beyan etmiştir.
Mustafa Kemal bu görüşü şiddetle reddederek ilgili notanın Hükümet’in iç işlerine
karışmak anlamına geldiğini ifade etmiş, mebuslara da bir çağrıda bulunarak İngilizler
saldırılarını geri almadığı takdirde meclisin görevinin Anadolu’ya geçmek ve milli
iradeyi üzerine almak olduğunu, bu işin bütün milletin kuvvetlerini toplamış olan Kuvayı Milliye tarafından destekleneceğini bildirmiştir. Kolordu komutanlarına da
İngilizlerin baskılarını arttırmaları, bakan ve yan mebuslardan bazılarını tutuklamaları
halinde İngiliz subaylarının tutuklanması emredilmiş, Kâzım Karabekir’den İngiliz
1100
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Kontrol Subayı Rawlinson’un kaçırılmaması istenmiştir.1104 23 Ocak tarihinde ise Rauf
Bey’e gönderilen telgrafla kabinenin bu meseleden ötürü ıskatının lazımgeldiği
bildirilmiş ve milletin itimad-ı ammesine layık bir kabinenin iktidara gelmesi yolunda
çalışmaları istenmiştir.1105
Gelişmelerle ilgili olarak İstanbul basınının yorumu ise şu şekilde olmuştur:
“Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Erkân-ı Harbiye Reisi Cevad Paşa istifa ettiler.
Birkaç günden beri bazı mahfillerde şiddetle deveran eden ve en ziyade alâkadar
zevat tarafından katiyen ve mukarreren tekzip edilen buhran-ı vükela şayiaları dün
yeniden şiddetle deverana başlamış, Sadrazam Ali Rıza Paşa Hazretlerinin
mabeyn-i hümayun-ı mülükâneye gidip gelmeleri bu mesele ile alakadar olarak
gösterilmekte bulunmuştu. Hükümetin, Mebûsan ile karşı karşıya gelmeden istifaya
mecburiyet veya elzem hissetmesini gayr-i varit görmekle beraber yine tahkikat-ı
lazımeyi icradan sarf-ı nazar eylemedik. Bizim istihbarat-ı mevsuka ve katiyemize
nazaran henüz bir kabine buhranı ve heyet-i hükümetin istifası mevzu-ı bahs
olmamakla beraber Harbiye Nazırı Cemal ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi
Cevad Paşalar hazeratının istifaları artık bir emr-i vakidir.
Dün akd edilen Meclis-i Vükela’da bu husus pek hararetli müzakerata mevzu’
teşkil eylemiş ve meclis müzakere hastalıklarından dolayı öğleye kadar makam-ı
nezarete gelemeyen Dâhiliye Nazırı Paşa hazretleri de hastalıklarına rağmen iştirak
eylemişlerdir. Cemal ve Cevad Paşalar hazeratının istifalarının sebebi henüz suret-i
katiyede tevzi’ eylememiştir.”1106

Öte yandan aynı süreçte İstanbul basını içinde gazeteler arasında çeşitli konulardan ve
görüşlerden ötürü bir çekişme yaşandığı görünmektedir. Örneğin Vakit, Akşam ve İfham
gazeteleri Alemdâr’ı ve yazarlarını vatan hainliği ile suçlamış, bunun üzerine Aydede
mahlası ile yazan Refik Halit “Biz Hainler, Biz Vatan Düşmanları” adlı aşağıdaki yazıyı
kaleme almıştır:
“Ah bizler! Ne hain, ne vatan düşmanı adamlarız... Faziletin, hamiyyetin Allah bize
zerresini ihsan etmemiş. İşte Vakit, işte Akşam, işte İfham. Bihak söylüyorlar. Bize
bi hak taarruz ediyorlar... Söyleyin efendiler evet biz hainiz biz vatansızız bunu
takdir sizin hakkınızdır. Vatana yaptığınız o katmer katmer hidmetlerinizden
kuvvet alarak namusunuza güvene güvene bize haykırınız: Vatansızlar, hainler,
satılmışlar!
Suriye’de bir bir darağaçları kurup çöl dilberlerine avuç avuç altınlar dağıtan Mısır
fatihi şu bizim Miralay Sadık Bey değil miydi? Fevc fevç kız ve kadın taşıyan o
vagonlar onun emrine işlemez miydi? Şampanya içe içe her gece dört zabitan
kucağında sızan katib-i hususisi ben değil miydim? Sarıkamış’ta tarih-i harbin
görmediği bir hezimetle koca orduyu mahveden Başkumandanın adı Ali Kemal
değil miydi? Topal İsmail denilen galibe şimdi Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa
değil miydi? Âlemdar sermuharriri o zaman Yenigün’ü çıkaran ayyaş ve bed tabiat
Refi’i Cevad Bey değil miydi? Felaketleri hazırlayan fetvaları Mustafa Sabri
Efendi vermemiş miydi? O Maarif ve Posta Nazırı kimdi? Vasfi Efendi değil
1104
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miydi? O hafi mütehadeleri padişaha sormadan imzalayan tamamiyet-i mülkiyemiz
mevcut iken İngiltere’ye harp açani tehcir kararlarını hazırlayan, taktil emirlerini
veren Sadarzam Ferit Paşa değil miydi? Hülasa bu vatansızlıkları, bu hayâsızları
yapan biz değil miyiz? Bunları yapanlar, yapılmasını alkışlayanlar, alkışçılıktan
münkasıt görenler, hulasa memleketi irirli ufaklı el birliğiyle şu hale getirenlere
haykırınız: Deniler, vatansızlar, alçaklar...”1107

Bir başka yazısında ise Akşam gazetesine yönelik şu eleştirilerde bulunmuştur:
“Ey bir zamanlar debdebeli saraylarda şakıyan dertsiz kanarya, Mısır fatihinin
gözde kanaryası, şimdi neredesin? Akşam’ın kasvetli damında gece kuşu gibi
gamlı gamlı ne ötersin? Sana böyle baykuş sesiyle acı acı, matemli matemli ötmek
yaraşır mı? Deniler, hainler, vatansızlar gibi sert, hâşin kelimeleri ne diye
söyledin?”1108

İki ayı biraz aşan kısa ömrü boyunca Son Osmanlı Meclis-i Mebûsanı’nın yaptığı en
önemli icraat1109, 28 Ocak 1920’de Meclis’in gizli oturumunda bütün mebusların imzası
ile Misak-ı Milli1110 onaylanarak1111 kabul etmesi olmuştur.1112 İtilâf Devletleri’nin
emellerine ters düşen bu kararları Osmanlı Meclisi altında yayımlamak gerçekten büyük
bir cüretti; çünkü İzzet Paşa Kabinesi’nden sonra iş başına gelen Osmanlı Hükümetleri,
Müttefik Devletler’in ileri sürdükleri hemen her isteği kabul etmek zorunda
kalmışlardı.1113 Refik Halit’in buna yorumu “Yeni bir yavru daha olmuş. Milli Misak.
Aman Allah’ın ne çirkin, ne gayr-i milli bir kelime” şeklinde olmuş1114, Aynı gün Rauf
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Bey, İstanbul’daki durumdan Mustafa Kemal’i haberdar ederek İstanbul’a gelmesi caiz
görülmediğinden Mebûsan Meclisi Başkanı olarak seçildiği takdirde Meclis-i Milli’nin
hakikatte hariçte imiş gibi tesir yapacağı ve bunun da vahdet-i milliye üzerinde olumsuz
tesir yaratacağı yönündeki hâkim düşünce bildirilmiş1115, Mustafa Kemal buna cevaben
“benim riyasetimi mevzu bahs ederek muvaffak olamamak Kuva-yı Milliye’nin zaafını
ima edebileceğinden” muvaffakiyet temin edilmedikçe herhangi bir teşebbüste
bulunmamanın daha doğru olacağını ifade etmiştir.1116 Bu olay üzerine Aydede,
mebûslara yönelik yazısında: “Merhaba Sivas kuzuları, Ankara keçileri! Ağıla mı
geldiniz? Niye koç Ankara’da kaldı? Âdeti uzaktan mı toslamaktır? Rütbesiz, mesnetsiz
kalmış, Dağdan dağa kaçar, Rastgeleni toslar. Ecelinize ayağınızla mı geldiniz?”
şeklinde yorum yapacak, Ali Kemal ise hükümetin kabiliyet işi olduğunu söyleyecek,
İfham gazetesi yazarı A. Ferit ise bu yazıya cevap verecektir.1117
Rauf Bey, Mustafa Kemal’e çektiği 6 Şubat 1920 tarihli telgrafta Meclis’te bir grup
kurmak için yaptıkları çalışma neticesinde yetmiş kişilik bir gurup oluşturulduğunu
ancak önceden söz vermiş olanların dahi “Müdafaa-i Vatan” isminden kaçındıklarını ve
bu sebeple guruba “Felah-ı Vatan” isminin verildiğini bildirmiştir.1118 Bu yeni oluşum
basının dikkatini hemen çekmiş, Reha-yı Vatan olarak adlandırdığı yeni gurubun nasıl
yemin ettiği üzerine değerlendirmelerde bulunan Refik Halit, “İttihat-Terakki’nin
yeminleri malum tabancası idi. Hakikaten İttihatçılar yeminlerinde durdular. Bugüne
kadar ellerinden tabanca düşmedi. Bari bu sefer tabancanın dolu olmasına dikkat
etseler!”1119 diyecektir. Refi Cevad ise yeni meclisin yapısını eleştirdiği “Meclisteki
Cereyanlar” başlıklı yazısında şu değerlendirmelerde bulunacaktır:
“Millet Meclisi binasında içtima ettiklerinden dolayı bil-zarure Meclis-i Mebûsan
ünvanıyla yâd ettiğimiz heyet, ne Divan-ı Riyaset intihabında ne de kabine
meselesinde bir ittifak göstermemiştir. Görülüyor ki mebuslar arasında bazı
cereyanlar, nokta-i nazar ihtilafları vardır. Gazetelerden bir kısmının, mutediller,
müfritler diye ayırdığı bu iki cereyanın sebebini tetkik etmek iltiza eder ve bunun
için intihabatın tarz-ı icrasını gözden geçirmek meselesinin künhünü orada
araştırmak lazım gelir.
Bu intihap, iki kuvvetin taht-ı tesirinde yapıldı: Harekât-ı Milliye ve İttihatTerakki. Asıl kuvvet, zahiri ve nümayişçi kuvvet Harekât-ı Milliye. Yalnız
harekâtı-ı Milliye her yerde hâkim olamadı. Ona hadim görünen bazı eşhas, mevki
ve kudretinden istifade ederek doğrudan doğruya Talat ve hempalarına merbut
1115
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bulunan kendi teşkilatlarına çalıştılar ve bila kayd Talat ve Kara Kemal İttihat ve
Terakkisine bağlı bağlı adamları intihaba muvaffak oldular. Binaenaleyh, yeni
İttihat ve Terakki, Mustafa Kemal ve Kara Vasıf ocağı bu yüzden zaafa düştü.
Zaten Harekât-ı Milliye’nin bütün kuvvetiyle icra-yı hükmedemediği yerlerin
ekserisinde kazananlar eski İttihatçılardı. Mesela İstanbul’da da böyle oldu. Talat
ve Kara Kemal teşkilat-ı hafiyesi pek açık surette galebe çaldı. Böyle yerlerde
muhalefete fikir ne de sebat etmek suretiyle yakından temas etmiş kimselerin
imkân-ı intihabı yoktur... İşte Harekât-ı Milliye İttihatçılığı ile eskisinin farkı
buradadır ve bu farktan dolayıdır ki Meclis-i Mebûsan’a 3 ayrı gurup teşkil etti:
1- Harekât-ı Milliyeci İttihatçılar
2- Eski İttihatçılar
3- Her ikisine de mensup olmayanlar
Harekât-ı Milliyeci İttihatçılar ile eskiler arasındaki uçurumu Talat, Enver, Cemal
vesair gibi artık tutunmak, mevki elde etmek, millete halaskar gibi göstermek
imkânı olmayan bednam şahsiyetler açmaktadır. Harekât-ı Milliyeciler bu şahısları
istemiyorlar, yerlerini, mevkilerini istiyorlar. Hâlbuki eski İttihatçılar bizzat yine
onların etrafında toplanmak arzusundadırlar. Hulasa şudur: Harekât-ı Milliyeciler
büyün gayretleirni mevkiye geçmek için hazır ediyorlar. İttihatçılar ise eşhas-ı
malumeyi eski mevkilerine geçirmek için. İşte bütün gürültü bunun üzerinedir.”1120

Bu yazının devamı niteliğinde “Meclisteki Cereyanların Menbağı” adlı yazısında
Harekât-ı Milliye’nin ne gibi şartlar altında doğmuş olduğunun ve İttihatçılarla ne
suretle kaynaştığını tetkikinin icap ettiğini ifade eden Refi Cevat, yazısına şu cümlelerle
devam ediyordu:
“Yeni Harekât-ı Milliye, Anadolu’daki İttihat ve Terakki teşkilatına isnat etmek
sayesinde maksadına erişmiştir. Bu bir propaganda ve blöf muvaffakiyeti idi. Ve
ancak İttihat ve Terakki’den muzaheret bir kuvveye görmek şartıyla husul
bulabilmişti. Binaenaleyh, dünkü makalemizde beyan ettiğimiz veçhile Meclis-i
Mebûsan’da biri diğerinin parlak esamından, diğeri ötekinin eski teşkilatından
istifade etmiş bulunan iki fırka, iki omuzdaş vücut buldu. Harekât-ı Milliyeciler ve
İttihatçılar. Burada işler böyle giderken Avrupa’ya kaçan rüesa-yı İttihat ne
yapıyor, nasıl bir macera geçiriyor ve ne suretle vukuattan istifade etmek istiyordu?
Zira bugünkü meclisin teşkili üzerinde Berlin’dekilerin azim-i tesiri vardır.”1121

Peyam-ı Sabah yazarı Ali Kemal de aynı doğrultuda kaleme aldığı “Meclis-i
Mebûsan’ın Dertleri” başlıklı yazısında “Meclis, Milli Teşkilat, Hükümet birbirine
girdi. Kuva-yı Milliye hadimleri, hükümeti devirip diledikleri gibi bir hükümet kurmak
istiyorlar. Böyle gecenin hayır umulur mu seherinden?” yorumunu yapmakta idi.1122
Felah-ı Vatan grubuna yönelik bir eleştiri de “Günlerden beri devam edip giden hususi
içtimalar, ortaya bir Felâh-ı Vatan gurubu doğurdu. Felâh-ı Vatan, devam ile Anadolu
Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyetleri’nin bir zeyl-i teşriyesi olsa gerek. Henüz
bunun bir fırka mı veya yalnız bir fikri tahkik ettirmek arzusu etrafında menfi bir surette
Refi’ Cevad, “Meclisteki Cereyanlar”, Alemdâr, 4 Şubat 1336, No. 413, s. 1.
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vücuda getirilmiş muvakkat bir teşkilat mı olduğunu öğrenemedik. İnşallah bunu da
öğreniriz”1123 diyen Alemdâr’dan gelecek, Refi Cevad ise aynı konu ile ilgili olarak
“Rehâ-yı Vatan” adını verdiği aşağıdaki uzun yazıyı köşesine taşıyacaktır:
“Meclis-i Mebûsan’da bir gurup teşkil etmiş. Güzel bir de ismi var: Reha-yı Vatan.
Mecliste teşkil eden bir gurupta daha tabi bir isim arardık. Daha doğrusu Mebûsan
meyanında teşkil eden gurupların vatana ait rehâkâr bir iş yapmadan bu yolda bir
nam tahlis etmelerini-şahsi bir fikirle-doğru bulmuyoruz. Bu, adeta doğmadan
çocuğun ismini koymaya benziyor. Gurup, şimdiki halde mecliste ekseriyeti teşkil
eden fırka yerine kaim oluyor.
Biz temenni ederiz ki bu isim yalnız guruba değil bütün millete izafe edilsin,
herkes Reha-yı Vatan’a ait bir şahsiyet olsun.
Rehâ-yı Vatan Gurubu, esas itibariyle Harekât-ı Milliye’den ahz-i mevcudiyet
eylemiş, o kuvvetten doğmuştur ve asıl hayatiyesini de İttihat ve Terakki’den
almıştır. Harekât-ı Miliye ise bazı müfrit harekâtı mübah ad eylemiş, Ferit Paşa’ya
muhalif olan her şahsiyeti hüsn-ü kabul eylemiştir. Harekât-ı Milliye’den doğan
Rehâ-yı Vatan gurubu nasıl bir vaziyet alacak? Her ne suretle olursa olsun Harekâtı Milliye’nin eserine mi tabi olacak?
Mesele mühimdir. Bil-farz Rehâ-yı Vatancıların karşılarında bir hükümet
mevcuttur. Ali Rıza Paşa Kabinesi, pek müşkül bir zamanda mevkii iktidara
gelmiştir. Daha doğrusu pek müşkül bir zamanda mevki-i iktidara getirilmiştir.
Kabineyi teşkil eden azadan hemen hemen hiçbirisi makamlarına yapışmış,
sarılmış adamlar değildir. Mevkilerinden çekilmesini pek güzel bilirler. Gurup
erkânının Ali Rıza Paşa Kabinesi’ne karşı zannolunduğu kadar rehâkâr bir vaziyet
almadıklarını ve alamayacaklarını evvelden beri istidal ediyorduk. Son vukuat
bunu bir derece daha tevzih eyledi. Hükümet, şimdiye kadar Meclis-i Mebûsan
denilen heyete karşı programını okumak fedakârlığını yapamadı.
Meclis-i Mebûsan’daki zevat, Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin bir istihale kabinesi
olduğunda müttefik bulunuyorlardı. Bittabi bu ittifak hükümetin vaziyetini
karıştırıyordu. Rehâ-yı Vatan Gurubunun evvel emirde yapacağı şey, kabineye
karşı alacağı vaziyeti tespit eylemekti. Bu yapılmadı.
Ali Rıza Paşa Kabinesi, bir istihale kabinesi değildi. Şu zamanda memleketin
ihtiyacı olan hükümetler, dün en bitaraf idi. Daha doğrusu harekât-ı Milliye’nin
metalibat gayr-i muhakemesini nazar-ı dikkate alarak onu meşrû bir nazarla
muhakeme ederek gayr-i tabiliklere karşı bir hidmetini görebilecek mevkide idi.
Harekât-ı Milliye, hükümet-i hazıraya karşı minnettar bir vaziyet alacağına
büsbütün muarız bir mevkide bulundu. Bu muarız tavır kabine erkânında birkaç
zatın çekilmesini mucip oldu. Binaenaleyh Rehâ-yı Vatan, ilk hareketiyle ismi ile
müsemması beyninde bir tezat gösterdi.
Ali Rıza Paşa Kabinesi’ni tasfiyeye mecbur olmasını doğru bulmuyoruz... Her
halde Prens Sebahattinler, Reşit Beylerden ümidi kesmeli. Hürriyet ve İtilâf erkânı
ise şimdiki halde bu meclisle, bu vaziyetle mevki-i iktidara gelmek fedakâlığını
ihtiyar eylemez. O halde Rehâ-yı Vatan gurubunun ufak çevirme hareketine şahit
olacağız. Kabineden meslekleri cümlece malum olan zevat çekildikten sonra pek o
kadar ismi söylenmemiş bir İttihatçı gelecek. İşte o zaman kabine mebusların
istedikleri gibi bir istihale kabinesi oluverecek. Günden güne kabinenin bir köprü
kabinesi olması imkânı hâsıl olacak.
Ali Rıza Paşa gibi namuslu bir askeri bu vaziyette görmek istemeyiz. Esasen
şimdiye kadar mütecanis gördüğümüz kabinede son istifalarla artık mütecanisten
eser kalmamıştır. Binaenaleyh, şimdiki halde mebusların bir an-ı karibe talik
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eyledikleri manevrayı derhal yapıvererek Rehâ-yı Vatancıları bir emr-i vaki
karşısında bulundurmalı. Hükümete gelmek isterlerse buyursunlar! Demek en
kestirme yoldur. O zaman efkâr-ı umumiye daha sarih bir fikir edinebilir. Ali Rıza
Paşa Hükümeti’ni buna alet olmuş görmek istemiyoruz. İttihat ve Terakki o parlak
nam ile hareket etmemiş, nihayet ittihattan tevki olmuştu. Cenab-ı Hak, bu milleti
bu parlak isimlerden makûs hareketlerinden muhafaza buyursun.”1124

Bu süreçte Ali Rıza Paşa Hükümeti’nde Dâhiliye, Hariciye ve Adliye nazırlarının
değiştirilmiş, Hariciye Nazırı Safa Bey, Dâhiliye Nazırı Ebubekir Hazım Bey ve Adliye
Nazırı Kâzım Bey olmuştur.1125 Bu haber İstanbul basınında şu şekilde yer almıştır:
“Evvel ve ahirde yazdığımız veçhile mebuslar bilhassa Dâhiliye ve Hariciye
nazırlarının çekilmesi hususunda ısrar ediyorlardı. Nihayet, evvelki gün akşam
müşarünileyh ve onlara zımmen Adliye Nazırı Mustafa Efendi, hükümeti müşkil
bir mevkide bırakmamak için istifaya karar vermişler ve istifalarını sadrazam paşa
hazretlerine takdim eylemişlerdir. Vakitsiz bir buhran-ı vükelaya sebebiyet
verilmemek üzere hemen müstağfi nazırların yerlerine yenilerinin tayin edileceği
hususu görüşülmüştür. Bunun üzerine Dâhiliye Nazır-ı esbakı Reşit ve Sofya Sefiri sabıkı Sefa ve Bursa Vali-i esbakı İsmail Hakkı Beyler Meclis-i Vükela’ya davet
edilmişlerdir. Reşit ve İsmail Hakkı beylerin Dâhiliye Nezareti’ni kabulden suret-i
katiyede istinkâf eylemeleri üzerine nezaret, telgrafla Bursa Valisi Hazım Bey’e
teklif edilmiş ve müşarünileyh bu talebi kabul eylemiştir. Bunun üzerine Dâhiliye
Nezareti’ne Bursa Valisi Hazım, Hariciye Nezareti’ne Sofya Sefir-i sabıkı Sefa ve
Adliye Nezareti’ne de Kâzım Beylerin tayinleri tensip edilerek keyfiyeti akşamüstü
mabeyn-i hümayuna azimet eden Sadrazam Paşa hazretleri tarafından arz
edilmiştir.”1126

İngiliz Yüksek Komiseri Robeck, Dışişleri Bakanı Curzon’a gönderdiği raporda
Milliyetçilerin isteği üzerine İstanbul Hükümeti’nin hariciye, dâhiliye ve adliye
nazırlarının değiştirildiğini ve böylece milliyetçi liderlerin hükümeti avuçlarının içine
aldığını bildirmiş, 13 Şubat tarihli raporunda ise Milliyetçiler’e karşı Anzavur
ayaklanmasının başarı sağlayamadığını öte yandan karargâhlarını Sivas’tan Ankara’ya
taşıyan milliyetçilerin propaganda bakımından kuvvetlendiğini ve Ferit Paşa’nın
yeniden sadarete getirilmesi gerektiğini ifade ile parlamentonun milliyetçi askeri
teşkilatın İstanbul’daki bir parçası durumunda olduğunu ve milliyetçi hareketin eninde
sonunda İtilâf Devletleri ile çarpışacağını ifade etmiştir.1127 İstanbul Hükümeti ise 14
Şubat’ta Dâhiliye Nazırı Ebubekir Hazım Bey’in imzası ile “dâhil-i memlekette
meclisten başka bir yerde irade-i milliye namına bu kez idare-i kelam etmeye artık
mahal ve imkân kalmadığından umur-u hükümete müdahale şeklinde her nev’i faaliyet
Refi Cevad, “Rehâ-yı Vatan”, Alemdâr, 9 Şubat 1336, No. 419, s. 1.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s.366.
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ve hareketlerin cezalandırılacağı tamimen tebliğ olunur”1128 şeklinde bir bildiri
yayınlarken Son Osmanlı Mebûsan Meclisi 17 Şubat 1920 Salı günü yapılan ikinci
celsesinde Misak-ı Milli’yi1129 oy birliği kabul etmiş, bütün dünya parlamentolarına
bildirilmesi kararlaştırılmış ve gazetelerde yayınlanmıştır.1130

4.12. Sulh Konferansına Dair Basında Yer Alan Haber ve Yorumlar
Bu süreçte Londra’da cereyan eden müzakeratın birkaç güne kadar hitam bulacağını
bildiren Albayrak, Osmanlı Devleti sulh murahhaslarının konferansa davetine kesin göz
ile bakıldığı şeklinde bir yorumda bulunsa da

1131

Türk barışının uzaması ve gayr-i

muayyen bir zamana tehir edilmesinden1132 kaynaklı yorumlar basında yer alamaya
başlamıştır. “Türkiye İle On Üç Aylık Mütareke” başlığını taşıyan bu içerikte bir yazıda
mütarekeden bu yana geçen zaman zarfında bir türlü sulhün imza edilemediği, Türklerin
akıbetinin ne olacağını bilmedikleri, dünyada hiçbir millet ve memleketin bu şekilde bir
kararsızlığa tahammül edemeyeceği, harp ile sulh arasında kalmış olan bu durumun
Türkiye açısından iyi neticeler doğurmadığı yorumu yapılmıştır.1133 Bir diğer yazıda ise
işgallerle geçen mütareke süreci bir muharebe süreci olarak nitelendiriliyordu.1134
Alemdâr ise Osmanlı murahhaslarının Paris’e davet edilmelerine karar verildiği
yönündeki haberlerin resmiyetini sorguluyordu.1135
Albayrak, Osmanlı murahhasları Paris’e davet edildiği vakit kendilerine tebliğ edilecek
sulh şeraitine karşı mukabil teklif dermeyan etmeleri için kısa bir mühlet verileceğini ve
Türklerin mukabil teklifleri üzerine meselenin münakaşa olunacağı haberini
okuyucularına duyururken Türkiye sulhunun gelecek yılın Mart ayında imza
edilmesinin ümit edildiğini ifade ediyor1136, bir diğer haberde ise sulh konferansına bir
“Hükümetin Mühim Bir Tamimi”, Vakit, 15 Şubat 1920, No. 817, s. 1.
Mîsâk-ı Millî’nin ilk zabta geçirilmiş orijinal belgesi 28 Ocak 1920 tarihli olup ATASE Arşivi’nde
bulunmaktadır. Araştırmacılar tarafından tam sureti yayımlanmıştır. Altı maddenin yer aldığı ve Meclis
Başkanı Erzurum Mebusu Celalettin Arif Bey’in imzasının yer aldığı ana kısım üç sayfadan
müteşekkildir. Buna ilaveten 121 Mebûsân Meclisi üyesinin isim ve imzalarının yer aldığı altı sayfalık ek
kısmı vardır. Cemal Güven, “Mîsâk-ı Millî: Türkiye’nin İstiklâl ve İstikbâl Esasları”, Tarihin Peşinde,
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an evvel davet edilmek için hükümetin 21 Şubat 1920 tarihli bir muhtıra gönderdiği
bildiriliyordu.1137 Yine basında yer aldığı üzere Mebûsan sulh ve Osmanlı Devleti’nin
tamamiyet-i mülkiyesi ile alâkalı meselelerde ittifak ederek bir ahid vücuda
getirmişlerdir ve ahid esasları bir beyanname tarzında neşredilecek ve Mebûsanın sulh
hakkındaki nokta-i nazarı, tamamiyet-i mülkiye ve Türk anasırının serbest-i inkişafı
taht-ı temine alındığı takdirde hükümet tarafından idare olunacak esaslar izah
olunacaktı.1138
Basına yansıdığı üzere Sulh Konferansı’na gönderilecek heyet-i murahhasanın
riyasetine Âyan Reisi Tevfik Paşa tayin edilmiş, Hariciye Nazırı esbak-ı Nabi, Meclis-i
Mebûsan Reisi Reşat Hikmet beyler ise diğer murahhaslar idi.1139 Maiyetlerinde ise
Mebûsandan Hamit Muhtar, Bâb-ı Âli Hukuk Müşaviri Münir, Miralay İsmet, Hariciye
Umur-ı Siyasiye Müdürü Reşit beylerin bulunacakları temin edilmekte idi.1140
Bu süreçte İstanbul basınında faaliyet gösteren Âlemdar’ın tutumu Anadolu basının
tepkisini çekmekte, “Hakikat Gizlenemez” başlıklı yazıda vahdet-i milliyeye dâhil ve
taraftar bulunmakları yolunda Konya’nın bir müracaatı, Ajans ve Âlemdar gazetesinin
24/24 Şubat 1336 tarihli nüshasıyla ve hayâsız bir lisanla ilân olundu denildikten sonra
irâde-i milliyenin ve Türklüğüm medeniyet merkezi olan Konya’dan böyle bir protesto
girişiminde bulunulmasının üzüntü ile karşılandığı ve ajansın milli mahiyetten
uzaklaştığı belirtilmekte1141 Müştak Sıtkı tarafından kaleme alınan ve “Bir Serzeniş”
başlığını taşıyan yazıda ise aynı konuya yönelik şu uzun değerlendirmelerde
bulunulmakta idi:
“…Payitaht matbuatı... Vazifesini tenvir ve irşat gibi iki büyük nurlu berç
üzerinden… Kuvvetini hak millet gibi iki muazzam ve ebedi membadan alan ve
mensup olduğu heyet-içtimaiyenin takip ettiği hayat yolunda onun dönüm yerlerini,
felaketli uçurumlarını, sarp kayalıklarını göstermekle muvazzaf bulunan matbuat,
maalesef güzel İstanbul’umuzda bu vazife-i esasiyesini gönlünün şahsi istekleri
karşısında unutkan bir vaziyet almış gibidir. Hele hüviyetleri malum birkaç gazete
heyet-i içtimaiye arasına sokulmuş yedi başlı birer yılan vaziyetinde o kadar zehir
nan!
Bunlar, kırılası kalemlerinin zehirli uçlarıyla zavallı yurt mezar açmakla muğfel-i
mezhep ve adlar altında millete geceler hazırlamakla meşgul. Çünkü yaşamak
kuvvetini başka ve yabancı membalardan topluyorlar. Çünkü yüreklerinde din,
millet, vatan sevdaları yerine kin, hırs, garaz katranları kaynıyor. Dillerine
doladıkları bir ocak kelimesi ile yurdun her hareketini, gayr-i meşrû her hareketi
Albayrak, 23 Şubat 1336, No. 70, s. 2; Alemdâr, 16 Şubat 1336, No. 426, s. 1.
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sergüzeştçi göstererek milleti hazırlanan maktullere sürüklemekten zevk alıyorlar.
Sütunlar dolusu zehirleri, etrafı binlerce düşmanın muhteris ve hodgâm nazarları
altında ezilen bir vatana deste deste zulmet dökmekte.
Fakat kendileri unutmamalıdırlar ki son müşta-i ikâz uyanan bir millet karşılarında
var. Artık onun için uyuşturucu maddeler ölmüştür. Artık içi kan ve irin dolu altın
kutularına benzeyen vaadlere, akıl hocalıklarına değil kendi ruhunun, kendi ruh-u
necibinin içinde hakkın ve hakikatin kurtarıcı kanatlarına çarpan ilhamlarına
bağlıdır. Onun için en aziz şey, altınlar ve hazinelerden ziyade memleketin bir avuç
toprağıdır. Buna hücum edenler arasında kendi oğullarını da görmekle ne kadar
müteessirse onlara hadlerini bildirmek kudretini haiz olan ruh ile ders vermek
zamanını beklemektedir.
Birinci kısmı bu. İkinci kısma geçtiğimiz zaman ise karşımıza sütunları çıplak
kadın hikâyeleri, iğrenç aşk maceraları dolu bir safha çıkar. Ve hedef-i hücum ve
hayatını bir milletin ahlâk ve maneviyatında arar. Bunlar belki diğerlerinden daha
zehirlidir. Çünkü ellerinde âsa-yi füsun bütün gönüllere tesir eden ipeklerdeni
kadın saçlarından, sahilinince kızlarının sevdavi sergüzeştlerinden örülmüştür.
Bununla genç kalplerin vatani heyecanları ölüyor. Toprak ve bayrak sevdasının
üzerine et ve buse efsunu tahtını kuruyor. Ve öyle bir dereceye geliyor ki gözler
artık gazete sütunlarında milli neşidelerden ziyade sevdavi maceralar arıyor. Bütün
bu adilikler, çıplaklıklar bilerek bilmeyerek bu vatanı hıyanetler önünde de
maalesef koca bir payitaht halkından ne bir seda-i nefret, ne bir müştairedd. Bu
ahlâki uçurum çirkâbla dolu derinliğine koca bir milletin maneviyatını,
mukadderatını sürüklemekte, milli, ferdi, vatani fenalıklar ağlarını kurmuş sonra
bir tarafta daha bir kısım matbuat şahsiyet üzerinde levs alûd neşriyata devam
etmekte ve bu iğrenç halleri hariçten seyreden bir ecnebi ise memleketin tamamıyla
tereddisine hüküm eylemekte.
Fakat memleket yalnız İstanbul mudur? Geride büyük ve faziletkâr bir Anadolu
mert yüreğinde vatani, milli sevdalar, melike-i garâmı bayrağının uçtuğu ufuklar
olan bir kitle yok mu? İşte bu mübarek ülke kurtuluş yollarını arayan yüreğinin
heyecanlarıyla bu vatansız neşriyata ilân-ı gayz ve nefret eyliyor. Bir vatan, bir
tarih meselesi karşısında halâ çığlak kadın etleri terennüm eden, halâ şahsi hırslar
haykıran dudaklara ebedi bir ölüm solgunluğu temenni ediyor.”1142

Londra Konferansı’nın son müzakeratı ile ilgili Fransız gazetelerinden alınan habere
göre Venizelos, Trakya ve İzmir’in katiyen Yunanistan’a terk olunmasını istemiş,
Milneran ise uluslararası statüde olmak şartı ile İstanbul’un Türklerde kalması
hakkındaki görüşü kabul etmiştir.1143 Bu gelişme üzerine basında Alemdâr1144,
“İstanbul’un Bizde Kalacağı Tahakkuk Ediyor”1145 ve “Türk Kalacak Olan İstanbul’un
Hudutları Tayin Ediliyor”1146 adlı yazıları sütunlarına taşırken İfham, İstanbul’un
Türklerde kalma kararını kutluyor, Peyam-ı Sabah, “İstanbul Bizlere Bırakıldı”, İkdam
“İstanbul’da Türk Hâkimiyeti Devam Edecek”, Karagöz “Direğinde Türk Bayrağı Olan
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Sulh Gemisi Göründü. Bir Ay Sonra Limanımıza Gelecek” başlığı ile okuyucularına
duyuruyorlardı.1147

4.13. Kabinenin İstifasına Doğru
Kuva-yı milliye ile uzlaşmaktan öteye gidip adeta Mustafa Kemal Paşa’nın
İstanbul’daki temsilcisi gibi davranan Ali Rıza Paşa Kabinesinin1148 bu durumundan son
derece rahatsız olan İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir John de Robeck,
Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a 21 Şubatta gönderdiği gizli telgrafta “Son günlerde,
illerde, özellikle ulusçular arasında bir hareketlenme göze çarpmıştır ve bu durum
gittikçe gerginleşmektedir. Ulusçuların Kilikya’da Fransızlara yaptıkları gibi, bize
karşıda harekete geçmelerini olanaksız yapmak için yeterince yerel güçlerimiz olduğu
gerektiğini seziyorum” diyordu. Robeck, 29 Şubat’ta Curzon’a gönderdiği bir başka
telgrafta İstanbul’un resmen işgal edilmesini ve askeri kıtaların gerekli göreceği bütün
önlenmelerin alınabileceğini bildirdi. Robeck, Curzon’a gönderdiği bir raporda ise “Ali
Rıza Paşa kabinesinin milli hareket liderlerini kınama konusundaki tutumunun ne
pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ve milliyetçilere düşman bir hükümetin başa
geçmesini önlemek niyetinden ileri geldiğini, şayet şimdiki hükümetin düşmesi halinde,
milli harekete düşman bir hükümetin başa geçmesi ve milli hareketi bastırmasını tercih
ettiklerini” açıklamakta idi.1149
Bu süreçte Albayrak, Dersaadet limanına altı dretnottan mürekkep bir İngiliz filosunun
geldiğini ve karaya iki bin nefer çıkarmak sureti ile Beşiktaş ve Beyoğlu semtlerinde
dolaşarak nümayiş yaptıklarını bildirmekte idi.1150 Vakit gazetesi ise Meclis-i
Mebûsan’ın gizli celse konuşmalarını öğrenmek isteyen bir casusun tevkifi üzerine
meclisin tatil edildiğini, bu kişinin Ferit Paşa’nın ağası bulunduğunu bildirmekte,
Âlemdar gazetesi bu olayın asıl ve esasından âri bulunduğunu yazmakta, Âlemdar’ın bu
yorumu karşısında Albayrak ise millete karşı hayâsı silinen Ferit Paşa’nın ihtirası
neticesinde velinimeti olan milletine ihanet ettiğini yazmakta idi.1151
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İktidara geldiği günden itibaren hem milli mücadelecilerle aynı duyguyu taşıyan hem de
milli mücadelecilerin tutum ve davranışlarıyla devlet otoritesini zedeleyeceklerinden
kuşku duyan, bir yandan İtilâf Devletleri’nin isteklerine karşı koyamayan, Milli
Mücadele’den yana olmak isteyip aynı zamanda Kuva-yı Milliyecilerin baskı ve
müdahalelerinden de kurtulmak isteyen Ali Rıza Paşa Hükümeti, 9 Şubat 1920’de
Meclis-i Mebûsan’dan güvenoyu alınca1152 14 Şubat’ta bütün illere ve bağımsız livalara
meclisin artık toplanmış olması ve bu gerekçe ile milli irade adına Meclis-i
Mebûsan’dan başka yerlerde toplanıp konuşmalar yapmanın mümkün olmadığı ve
hükümet işlerine müdahale şeklinde her türlü tutum ve davranışların cezalandırılacağı
yönünde bir bildiri göndermiştir. Buna karşı Mustafa Kemal yayınlamış olduğu 17
Şubat tarihli bildiride, Meclis-i Mebûsan’ın açılmasında önemli rolü olan cemiyetin,
ulusal isteklere uygun bir barış yapılıncaya dek görevine devam edeceğini beyan
etmiştir. Fakat bu süreçte İstanbul’daki genel görüş ve inanış, tam anlamıyla memleket
işlerinin hükümete ve meclisi bırakılarak Heyet-i Temsiliye’nin ve Kuva-yı Milliye’nin
dağılması yönünde idi. Mustafa Kemal Paşa, bu hususta Mazhar Müfit Bey’e bir telgraf
göndererek konunun muhakkak Felâh-ı Vatan Gurubu’nda görüşülerek hiç değilse onlar
tarafından bir dağılma kararı alınmasını bildirmiş, Mazhar Müfit Bey ise cevabında, ne
parlamentonun ne de hükümetin Kuva-yı Milliye’nin yerini dolduracak güçte
olmadıklarını, hükümetin beceriksizlik ve parlamentonun ise keşmekeş içinde
bulunduğunu, böyle bir durumda Kuva-yı Milliye’yi dağıtmanın vatana ihanet
olacağını, böyle bir işe de kendisinin aracılık edemeyeceğini kaldı ki bir kısım
mebusların esasen Kuva-yı Milliye ile Heyet-i Temsiliye’nin devamına şiddetle taraftar
olduklarını ve bu sebeple Kuva-yı Milliye ile Heyet-i Temsiliye’nin dağıtılması
hakkında guruptan karar alınmasına imkân olmadığını bildirmiştir.1153
Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin ömrü altı ay kadar sürebilmiş, iki Yunan tümeni 3 Mart
1920’de Bozdağ ve Gölcük yaylasında ileri harekâta geçince hükümet, bu işgali ve
müttefik sansürünü protesto ederek çekilmek zorunda kalmıştır.1154 Bu durum üzerine
Alemdâr, 10 Şubat 1336, No. 420, s. 1; Refi’ Cevad, “Hükümetin Beyannamesi”, Alemdâr, 10 Şubat
1336, No. 420, s. 1; “Hükümet Beyannamesi”, Alemdâr, 10 Şubat 1336, No. 420, s. 2; Refi’ Cevad, “
İşin İç Yüzü, Dış Yüzü”, Alemdâr, 13 Şubat 1336, No. 423, s. 1.
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1336, No. 349, s. 1; “Kabine Buhranı Devam Ediyor ve Edecek”, Yenigün, 5 Mart 1336, No. 350, s.
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Mustafa Kemal Paşa aynı anda Meclis-i Mebûsan Reisliği’ne ve Padişah’a birer telgraf
göndermiştir. Meclis-i Mebûsan Reisliği’ne göndermiş olduğu telgrafta özetle şöyle
söylemekte idi:
“İtilâf Devletleri’nin mükerrer müdahaleleri ile nihayet Ali Rıza Paşa kabinesinin
istifası teessürle haber alınmıştır. Aydın cephesinde mübarek vatanı istila etmeye
çalışan düşmanla Kuva-yı Milliye çarpışmakta ve her karış toprağına sadık ve
fedakâr evlatlarının naaşlarını defnetmektedir. Hiçbir kuvvet, hiçbir salahiyet
tarihin emrettiği bu vazifeden milletimizi menedemeyecektir… Vatana ve tarihe
karşı yüklendiğiniz büyük mesuliyeti ve bütün dünyanın gözünü size diktiğini
düşünerek milletin fedakârca azmiyle münasip kararlar ittihaz buyurulacağından
emin olduğumuzu ve vatanperverane mesainizde bütün milletin sizinle beraber
bulunduğunu arz eyleriz.”

Hem Meclis-i Mebûsan Reisliği’ne hem de Padişah’a göndermiş olduğu telgrafların
suretini bilgi edinmek üzere kolordu kumandanlarına, İstanbul gazetelerine ve Matbuat
Cemiyeti’ne gönderen Mustafa Kemal Paşa, aynı zamanda teşkilata bu mealde
müracaatların derhal Mabeyn-i Hümayun’a ve Meclis-i Mebûsan Reisliği’ne yapılması
lüzumunu bildirmiştir.1155
Hükümetin, istifa1156 sebepleri ile ilgili olarak İngiliz Amirali Webb, Lord Curzon’a
gönderdiği telgrafta “...hem Mustafa Kemal Paşa'ya hem de İtilâf devletlerine hizmet
etme güçlüğü karşısında kalan Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etti”1157 demekte, De
Robeck ise 5 Mart 1920 tarihli raporunda “Mustafa Kemal’i ve aynı zamanda
Müttefikleri tatmin etmediği için Ali Rıza istifa etti”1158 ifadesini kullanmakta idi.1159
Bu süreçte Türk basınında konu ile ilgili telgraflara sıkça yer verildiği ve yorumlar
yapıldığı görülmektedir. Ali Rıza Paşa, gazetecilerle yapmış olduğu mülakatta istifa
sebebi hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken1160 Alemdâr, “Birkaç günden beri
ağızdan ağıza fısıldanan buhran-ı vükela şayiaları dün tahakkuk eylemiş ve Sadrazam
Ali Rıza Paşa Hazretleri istifa eylemişlerdir” dedikten sonra yeni hükümetin kimlerden
teşekkül edeceği1161, ve nasıl bir hükümet beklentisi içinde olunduğu1162 üzerine
1155
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değerlendirmelerde bulunmuş Refi Cevad, Ferit paşa mevzu bahs değilken İttihatçı
olarak nitelediği gazetelerin Ferit Paşa’dan bahsettiğini ifade ile “Allah selâmet versin
sadr-ı sabık hazretlerine dehşetli bir rical-i hükümet etmiş İttihatçılar müşarünileyhin
ismini bile ağızlarına alırken bile titriyorlar. Hâlbuki Ferit Paşa, memleket
düşmanlarından başkaları için korkulacak bir şahsiyet değildir. Mevki-i iktidara
geldikten sonra, o mevkii iktidarda bulunduğu esnada efrad-ı milletten kimsenin burnu
kanamamıştır”1163 yönünde yorum yapmış, Yenigün ise “rivayete göre yeni kabineyi
kurma görevi Tevfik Paşa’ya teklif edilmiş ise de kendisi bu görevi kabul etmemiştir”1164
yönünde farklı bir yoruma sütunlarında yer vermiştir. Yine aynı gazete yeni kabine
kurulan dek vekâleten görevi yürütecek olan Ali Rıza Paşa’nın istifadan ötürü müteessir
görünmediğini bilakis istifa ile memlekete bir hizmet ettikleri kanaatini taşıdığını, bu
yüzden de kabineyi tekrar teşkil etme hususunda yapılan teklifleri kabul etmediğini
ifade ediyor ve yeni kabinenin de Ali Rıza Paşa kabinesi gibi namuslu ve hamiyetli
erkândan mürekkep olması gerekliliği üzerinde duruyordu.1165 Salih Paşa’da aynı
süreçte gazetelerde yer alan beyannamesinde kabinenin gerçek istifa sebebinin çok
yakında tüm açıklığı ile ortaya çıkacağını ifade ettikten sonra “Kesinlikle emin
olabilirsiniz ki vaziyet-i siyasiyemiz şayan-ı endişe bir mahiyette olmadığı gibi meydana
gelen buhran dahi tehlikeli değildir. Kabine herhalde istifa etmekle memlekete hizmet
etmiştir”1166 demekte idi. İrâde-i Milliye ise ilgili haberi “Kundakçılık Siyaseti” başlıklı
yazısında değerlendirmiştir. “Nihayet bizi ezmek, öldürmek isteyen düşmanlarımızın
vatanımızı kuvvetleriyle, silahlarıyla her türlü vahşetleriyle parçalamaya muvaffak
olamamak hırsıyla bütün kuvvetlerini kundakçılığa hasrederek payitahtımızda
umulmayan hadisatın vukuuna muvaffak oldular. Memleketin en nazik ve mühlik
zamanında arz-ı hizmet eden vatanın mukadderatını bir vatan evladına yakışır surette
müdafaa ve idare etmeye çalışan Ali Rıza Paşa kabinesini istifaya icbar ettiler” diyen
gazete, bu emri vaki karşısında Anadolu halının bağrının yandığı, İngiliz siyasetinin bir
ürünü olan bu hadisenin vatansız ve vicdansız vatandaşlarının eli ile meydana geldiği,
milletin mukadderatını milli arzu ile eline almaya muvaffak olamayan cahil
siyasetçilerin bu düşman kuvveti ile millete hâkim olmaya çalıştığı ifade edildikten
“Nasıl Bir Hükümet İsteriz?”, Alemdâr, 6 Mart 1336, No. 445, s. 1.
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sonra: “Ey vatansızlar! Ey bu vatanın kanıyla yoğrulup büyüyerek hayatına kasteden
gaddarlar… Biliniz. Biliniz ki tuttuğunuz yol sizi maksadınıza isâl edemeyecektir.
Mahkûmiyete esarete sevk etmek istediğiniz millet emin olunuz ki hayat ve istiklali için
çarpışmıştır, çarpışacaktır. Ölünceye kadar çarpışacaktır. Ne istiyorsunuz, İngiliz
muaveneti mi, İngiliz himayesi mi? Muhteris adamlar, İngilizler bu vatanı himaye
etmez. Ancak sizin gibi ikbal ve i’tila arzukeşlerini sevmeyen milletine karşı himaye
eder. Sizin utanmadan kendi menfaatinize karşı himaye ettiğiniz İngilizlerin muaveneti
işte bu dereceye geçmez. Sizin himayenizi elde alet ederek milletiniz ezmek isterler.
İngilizleri mi seviyorsunuz? Fakat onlar sizi menfaatlerinden ziyade sevmezler.
Düşününüz sizi Paris konferansı hakaretle huzurundan kovarken haminizin ağzı niçin
açılmamıştı? Demek aldanıyorsunuz. Gözleriniz kararmıştır, asabınız hırs ve emel istila
etmiştir. Fakat bu hareketinizle milleti nerelere sürüklediğinizi biliyor musunuz?
Düşmanınızın pençe-i esaret ve tahakkümüne” denilmekte ve keselerini doldurmak için
ortaya atılan kundakçıların şahıslarını kurtarmak adına milleti feda etmekten
çekinmedikleri ifade edilmekte idi.1167
Yenigün, bu hususta “Her hükümet için iki mühim vazife vardır. Biri teşekkül, diğeri
istifa etmek”1168 yorumunu yaparken Meclis’ten güvenoyu alan kabinenin, büyük
kuvvetlerin yardımıyla tesis edilen Cemiyet-i Ahmediye’nin faaliyetleri neticesinde
istifaya mecbur kaldığını, yeni kurulacak olan kabinenin ise memleketi her el açana
peşkeş çekmek niyetinde olacağını ifade eden Albayrak ise “Kabinenin Sükûtu
Münasebetiyle” başlıklı yazısında da: “İki gün evvel gelen haberler bize kabinenin
istifaya mecbur kaldığını bildirdi. Sakin ve emin bir devrede bulunsaydık ve İstanbul’da
birkaç günden beri galip devletleirn aldıkları hukuk ve haysiyetşîken vaziyetten ve
Bizans’ın fâsik muhitindeki sefillerin tedvir etttikleri dolaplardan haberdar olmasaydık
şüphesiz bu haberi biraz daha sükûnetle karşılar idik. Fakat bugün millet bu meselede
âdi bir kabine meselesinden ziyade harici devletlerin su-i kastını ve dâhildeki ihanetkâr
ellerin müfsidetini görüyor” şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.1169
Hükümetin istifa etmesi üzerine Erzurum Valisi Reşit Bey’in Mabeyn-i Hümâyûn Baş
Kitâbetine yazdığı telgrafta Sivas Kongresi’nce tekrar edilmiş olan hususlar dairesinde
millet menfaatine çalışacak bir kabine teşkiline müsaade buyurulması, amâl-i milliyeyi
“Kundakçılık Siyaseti”, İrâde-i Milliye, 8 Mart 1336, No. 29, s. 1.
“Hükümet Tebdili”, Yenigün, 5 Mart 1336, No. 350, s. 1.
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1167
1168

240

temin edemeyecek bir kabineye tahammül edilemeyeceğini, Onbeşinci Kolordu
Kumandanı Kâzım Karabekir’in Meclis-i Mebûsan Riyasetine yazdığı telgrafta
kabinenin istifası ile harici kuvvetler ve dâhildeki hıyânetkâr ellerin hıyaneti ile milli
hukuk ve mukaddesatın tekrar çiğnendiği, mukaddesatını muhafaza için ahd ve misâk
eden milletin bundan sonra meşrû ve milli hukuk ve emellerinin çiğnenmesine kat’iyen
müsaade etmeyeceği ifade ediliyordu.1170 Meclis Başkanı Celaleddin Arif Bey de
Padişah’a sunduğu raporda Kuva-yi Milliye’yi savunmuş, hükümet buhranına bir an
önce son verilmesini istemiş, hükümetin Damat Ferit Paşa tarafından kurulması halinde
Anadolu’ya Bolşevikliğin gireceğini söyleyerek hükümetin Salih Paşa tarafından
kurulmasını istemiştir.1171 Mustafa Kemal Paşa ise padişaha konu ile ilgili bir telgraf
çekerek iç ve dış bin türlü kötü niyetlerin taşkınlığıyla huzuru tehlike içinde bulunan
memleketin, milli vicdana cevap veremeyecek bir hükümet başkanına tahammül
edemeyeceğini, aksi halde devletin tarihinde görülmemiş derecede üzücü olaylar
çıkabileceğini bildirmiştir. Aynı zamanda Meclis başkanına da telgraf çeken Mustafa
Kemal Paşa, bağımsızlığı uğrunda her türlü fedakârlığa hazır olan milletin ancak ulusal
güvenliği kazanmış olan bir hükümetin iş başına getirilmesiyle tatmin edilebileceğini,
bu konuda milletvekillerinin varacağı kararın heyecanla beklendiğini ifade etmiştir.
Hemen yayınladığı bir diğer bildiri ile de milli kuruluşlara durumu açıklamış ve milli
isteklere uygun bir hükümetin kurulmasını sağlamak için derhal hep birden Meclis-i
Mebûsan Başkanlığı’na telgraflar çekilmesini istemiştir.1172 Meclis-i Mebûsan’a çekilen
telgrafların birer örneği de saraya gönderilmiş ve telgraflar umulan etkiyi yaparak Ferit
Paşa’nın tekrar sadrazamlığa getirilme ihtimalini zayıflatmıştı.1173
Anadolu basınında yeni teşkil edilecek olan kabinenin memleketin hukuk ve menfaati
doğrultusunda çalışan bir kabine olacağına yönelik düşünceler paylaşılırken muhafaza-i
sükûn-ı asayişe her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte idi. Öte yandan
kabinenin sabık Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın riyaseti altında teşekkül edeceğinin
kesinleştiği ve yeni kabinede eski kabineden bazı mebusların da yer alacağına1174
1170
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yönelik haberler de basına yansıyor1175, Salih Paşa ise gazetecilere verdiği beyanatta:
“Sadaretin uhdeme tevdi buyurulduğunu söylüyorsunuz. Filhakika gazetelerde de aynı
haberler neşrediliyor. Fakat benim de henüz bu babdaki malumatım sizinkinden fazla
değildir. Herhalde bahsettiğiniz mesele rivayet kabilindendir. Şimdiye kadar padişah
tarafından davet edilmedim”1176 diyordu.
Nihayet 7 Mart tarihli İstanbul gazeteleri Salih Paşa’nın sadaretinin kesinleştiği ve
buhran-ı vükelanın bu suretle sonlandığını yazarken1177, Vakit gazetesinden Ahmet
Emin Bey, “Bu satırları yazdığımız sırada Bâb-ı Âli’de yeni kabinenin tarz-ı teşkili
hakkında müzakerat cereyan etmektedir. Kabinenin kimlerden mürekkep olarak teşkil
edeceği malum olmadığından bu hususta fikir beyan etmeye imkân yoktur. Salih
Paşa’nın kabineyi teşkilde ne gibi bir nokta-i nazar takip edeceğini bilemiyoruz. Fakat
öyle tahmin etmek istiyoruz ki kabine teşkilini, namusuna itimat edilebilen bir takım
zevatın isimlerinden ibaret bir liste olacaktır”1178 şeklinde yorum yapıyordu. Rauf
Bey’e göre ise bu kabine, Damat Ferit Paşa’ya zaman kazandırmak maksadıyla sarayın
bir tertibi idi ve Ferit Paşa tehlikesi hala mevcuttu.1179
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BEŞİNCİ BÖLÜM
5. SALİH PAŞA HÜKÜMETİ (8 MART - 2 NİSAN 1920)
5.1. Kabinenin Teşkili

Ali Rıza Paşa hükümetinin istifasından sonra kamuoyunu en fazla meşgul eden
hususlardan biri, yeni hükümetin kim tarafından kurulacağı konusu idi. Anadolu ve
İstanbul’daki Milli Mücadele taraftarları sadrazamlığın Damat Ferit Paşa’ya verileceği
endişesini taşımaktaydılar. Nitekim bu endişelerini çeşitli yollarla ifade ediyorlardı.
Hükümetin istifa ettiği gün Felah-ı Vatan grup başkanı ile Meclis reis vekilleri saraya
giderek Kuva-yı Milliye’nin uygun göreceği birinin kabine kurmasını istediler. İstanbul
dışındaki vilayetlerden Ali Rıza Paşa’nın istifasından duyulan üzüntüyü dile getiren
telgraflar Dâhiliye Nezareti’ne gönderiliyordu.1180
Meclis başkanı Celaleddin Arif Bey Padişah’ı ziyaretinde Mebûsana gelen telgrafları
getirerek Damat Ferit Paşa’nın sadareti halinde memlekette galeyan olacağını vahim
hadiselerin yaşanacağını dile getirmiştir. Padişah da aynı düşüncede olduğu için yeni
hükümeti kurma görevini Tevfik Paşa’ya vermiştir. Fakat Tevfik Paşa sağlık durumunu
ileri sürerek bu görevi kabul etmemiştir.1181 Tevfik Paşa’nın bu görevi kabul etmemesi
üzerine gelişen olayları Türkgeldi şu şekilde nakletmektedir: “… Zât-ı şahane, beni
yalnız olduğu halde çağırarak ve Tevfik Paşa’nın sadareti kabul etmediğini beyan
ederek mütalaamı sordu. Ben de: ‘Bu babda üç suret hatıra gelir. Ya Ali Rıza Paşa’nın
istifasını kabul etmemek, ya Tevfik Paşa’ya sadareti kabul ettirmek veyahut erbab-ı
namus ve iffetten olduğuna şüphe olmayan Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı sadarete
getirmek’ dedim. Ve ertesi sabah tekrar Tevfik Paşa’yı davet ile mülâkat edip badehu
beni çağırarak bir yaver-i izamı ile Salih Paşa’yı davet eylememi emretti.”

1182

Ancak

Salih Paşa da bu görevi kabul etmek istemediğini söylemiştir. Ali Fuat Türkgeldi, Salih
Paşa’ya bu görevi kabul etmemesi halinde görevin Damat Ferit Paşa’ya verileceğini ve
memleketin başına gelecekleri anlatarak Paşa’yı ikna etmiş, böylece İstanbul’daki
İngiliz Yüksek Komiser Vekili Tuğamiral Richard Webb’in, “Türk tarihinin en talihsiz
Sadrazamı” olarak gördüğü Salih Paşa, 8 Mart 1920’de sadrazamlığa atanmıştır.1183
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Salih Paşa Kabinesi1184 alel acele teşkil edilmiş1185, Sultan Vahdettin mebuslardan
kimsenin alınmasını istemediği ve hariçte bulunan sair zevat da mükerreren tecrübe
edilmiş olduğu üzere yeniden kabine teşkili için adam bulunamayarak bir kabine
teşkiline ve ekser nezaretlerin vekâlet suretiyle idaresine mecburiyet görülmüştür.1186
Bu süreçte basın, yeni kabine teşkiline dair eleştiri ve yorumlarını sütunlarına taşımıştır.
Yunus Nadi, yeni kabinedeki şahsiyetleri değerlendirdiği yazısında Ali Rıza Paşa
Hükümetinin pek ciddi ve vatani sebeplerden dolayı bütün milletin takdir ve şükranına
layık görülecek bir hareket olarak istifasından sonra iki-üç gün süren görüşmeler
neticesinde kurulan Salih Paşa kabinesini Ferit Paşa’nın sadrazamlığa getirileceği
söylentilerinin dolaştığı bu süreçte harika bir gelişme olarak kaydediyor1187, İkdam, bu
gelişmeyi “son derece gereksiz ve isabetsiz bir karar” olarak değerlendiriliyor, ülkenin
içinde bulunduğu bu dâhili ve harici durum karşısında böyle bir kabinenin çözüm
sağlayacağına inanmıyor1188, Yenigün ise “Hiç haberimiz yoktu. Damat Ferit az kalsın
başımıza bir diktatör olarak gelecekmiş. Muradına nail olamadı” yorumunu
yapıyordu.1189 Kabinenin, namuslu ve vatanperver zevattan mürekkep olarak teşekkül
etmesine ve böyle bir zamanda devamı şayan-ı arzu bulunmayan buhranın hitam
bulmasına memnun olunması gerektiğini ifade eden Ahmet Emin Bey, “İki-üç gündür
yazdığımız yazılardan anlaşılacağı üzeri bizim memleket nokta-i nazarından
beklediğimiz kabine bu değildi. Yeni kabineye biraz daha fazla genç kan karışmalı idi...
Salih Paşa Kabinesi, Ali Rıza Paşa Kabinesi’nden pek farklı değildir. Bununla beraber
yeni hükümetin daha kuvvetli bir mevkie haiz bulunacağını ümit ederiz”1190 diyor Salih
Paşa’nın sadareti kabul etmiş olması ve buhran-ı vükelaya bu suretle son vermiş olması

Salih Paşa kabinesi şu isimlerden oluşturulmuştur: Sadrazam ve Bahriye Nazırı Vekili Salih Paşa,
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Nazırı Faik Nüzhet Bey, Adliye Nazırı Celal Bey, Evkâf Nazırı Ömer Hulusi Efendi, Nafia Nazırı
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dolayısıyla kendisine yazılan bir teşekkür metnine1191 yer veren Alemdâr ise yeni kabine
ile ilgili olarak “bilemeyiz buna yeni bir kabine demek caiz olacak mı? Çünkü sabık
kabineden yalnız Ali Rıza Paşa Hazretleri çekilmişler ve diğer aza kâmilen mevkilerini
muhafaza etmekte bulunmuşlardır. O derecedeki kabineye yeni olarak bir aza bile dâhil
olmamıştır ”1192 demiş, “Ferit Paşa kabinesinde Nafia, Ali Rıza Paşa Kabinesi’nde de
Bahriye Nazırı bulunan Salih Paşa Hazretleri’ne sadaret tevci etti. Bu suretle ikinci bir
Ali Rıza Paşa Kabinesi mevki-i iktidara geldi” diyen Refi Cevad ise “Yeni Kabine”
başlıklı yazısında şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“... Yalnız zamanın nezaketine icaben Salih Paşa’yı bu mühim mevkide nasıl
karşılayacaktır? Çünkü şunu itiraf edelim ki Salih Paşa’nın makam-ı sadarete
gelmesi dünkü nüshamızda şikâyet eylediğimiz yarım tedbirlerden biridir. Bununla
Salih Paşa hazretlerinin şahsiyet-i muhteremelerini tenkit etmiş olmuyoruz. İhtimal
ki müşarünileyh sükûn zamanında mevki-i iktidara gelselerdi memleket
kendilerinden pek çok istifade ederdi. Fakat zaman, o zaman değildir. Şimdi
mevki-i iktidara gelebilecek olanlar memlekette mevcut olan iki cereyanın
mümessillerinden biridir. Daha açık söyleyelim: Ya Mustafa Kemal Paşa yahut
Ferit Paşa. İtidal ile hareket edecek zamanda değiliz.
Sadr-ı sabık Ferit Paşa Hazretleri, istifalarını verdikten sonra sadaret Ali Rıza Paşa
Hazretleri’ne verildi. Ali Rıza Paşa Hazretleri kabineyi oldukça bitaraf zevattan
teşkil buyurdular. Böyle olmakla beraber Ferit Paşa kabinesinden bir nazırın
Heyet-i Vükela’yı teşkil etmesine ve Ferit Paşa’nın istifasına sebep olan Kuva-yı
Milliye ile anlaşabilmesine ihtimal vermek mantıksızlık idi. Ali Rıza Paşa Kabinesi
de Kuva-yı Milliye ile bazen dargın bazen barışık olarak bir müddet beraber
geçindiler. Meclis-i Mebûsan küşad edildikten sonra kabinede bazı tadilat yapıldı.
Kıymetli azalarından bazılarını feda eyledi. Bununla beraber bu tadilat da hoşa
gitmemişti. Nihayet Ali Rıza Paşa bazı esaslı sebeplerden dolayı istifa ederek
çekildi. Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin ne Kuva-yı Milliye taraftarı ne de aleyhtarı
olmasını memleketi mütereddit bir vaziyette bırakmıştır. Ali Rıza Paşa’yı ise
Kuva-yı Milliye’ye tamamen taraftar bir vaziyette görmedik. Hatta sadr-ı sabık
hazretleri gizli konuların icra-i hüküm etmesine muarız bulunuyorlardı. O halde
memlekette biri meşru, diğeri gayr-i meşru olmak üzere iki kuvvet mevcut idi. Bu
iki kuvvetin birlikte hareket etmesi lazım iken böyle olmadı. En küçük bir meseleyi
ele alalım: Ankara’ya tayin edilen bir vali, bir türlü memuriyetine gidemiyordu.
Hükümet tayin ediyor, Kuva-yı Milliye kabul etmiyordu. Hâlbuki Ali Rıza
Paşa’nın her şeyde evvel Kuva-yı Milliye ile anlaşması, daha doğrusu Kuva-yı
Milliye Hükümeti olarak mevki-i iktidara gelmesi icap ederdi. Böyle olmayınca
vaziyetteki teşvişe nihayet verilmezdi. Ferit Paşa Kabinesi’nde Nafia, Ali Rıza
Paşa Kabinesi’nde Bahriye Nazırı bulunan Salih Paşa, nasıl bir vaziyet
alacaklar?...”1193

Fransız basını yeni kabine hakkında asayişin muhafazası ve bilhassa karışıklıkların ref’i
hususunda kendisinden evvelki kabineden daha ziyade emniyet bahş edip edemeyeceği
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hakkında şimdiden bir şey söylemenin zor olduğunu beyan ederken1194 Türk basınında
yeni kabineden beklentilere dair yazılar yer almakta idi.1195 Bunlardan biri Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi namına Halis Turgut
tarafından Meclis-i Mebûsan’a hitaben ele alınan yazıdır. İlgili yazıda mütarekenin
ardından mevcut şartları kabullenmek yahut reva görülen zalimane tarza layık bir millet
olmadığını her vasıtadan âleme ilan etmek şeklinde iki seçeneği olan milletin ikinci
şıkkı seçtiğini ifade ile milletin vekillerinden beklentisinin bu yönde olduğunu ve zor
şartlar altında çalışan vekillerin icap ettiği takdirde hayatlarını da bu uğurda feda
etmelerinin beklendiğini ifade etdilmiştir.1196 Yine aynı süreçte İrâde-i Milliye’nin
sütunlarından Ali Rıza Paşa’yı istifaya zorlayan gerekçeleri protesto etmek üzere
Anadolu’nun her tarafından gönderilen telgrafların İstanbul matbuatının neşretme
isteğine rağmen İngiliz sansürü sebebi ile yayınlanamadığına yönelik haberi de
görmekteyiz.1197 İrâde-i Milliye, İstanbul basının maruz kaldığı durumu: “Son posta ile
gelen İstanbul gazetelerini okurken insanın ne feci bir esaret levhası karşısında
bulunduğunu görerek tüyleri ürpertiyor. Hakikat bu gazeteler birer boş kâğıt gibi
görünüyor. İstibdat ve i’tisaf o derece sıkı tatbik edilmektedir ki vatanı için iki satır yazı
yazmaktan, memleketi için ağlamaktan İstanbul halkı men’ olunuyor. Zavallı memleket!
Zavallı matbuat! Serbesti-i matbuatın bütün milel-i mütemeddinece kabul edilmiş bir
esas-ı medeni olduğu düşünülürse İtilâf Devletleri’nin memleketimizde tatbik ettikleri
cebr ve tazyik politikasının nasıl bir halet-i ruhiye neticesi olduğu derhal tezahür
eder”1198 şeklindeki yorumu ile ifade ediyordu.
Salih Paşa, sadrazamlığa tayin edildikten sonra, Padişahın isteği doğrultusunda
kabinesini “meclis dışındaki” kişilerden kuracağını meclis grubuna duyurdu. Paşa’nın
bu kararı gazete sütunlarında çeşitli değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Ahmet Emin
“Tecrübe ve Faaliyet” adlı makalesinde “asıl meselenin kabinede meclis içinden veya
dışından kişilerin bulunması değil, kabinenin müspet bir siyaset takip edecek şekilde
kurulması olduğunu” söylüyordu. Ona göre eğer Salih Paşa, içinde bulunulan durumun
gereklerine göre hareket edecek kişileri meclisten seçmekte sakınca görüyorsa, dışarıda
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bu duruma uygun kişileri tespit etmeli ve kabinesine almalıydı. İkdam ise “Salih Paşa
Kabinesi” başlığı ile yayımlanan yazıda, kabinenin “renk ve ruh” itibariyle hiç olmazsa
yerine geldiği, kabinenin tamamen temsilcisi olması gerektiği, hâlbuki yeni kabinenin
selefinden çok daha zayıf olduğu ve kuvvetlendirilmesi gerektiği belirtiliyordu. Kabine,
hem dâhilde hem de hariçte güvene sahip olmalıydı. Kabineyi kuvvetlendirmek için,
hariçten faal ve azimli kişiler kabineye alınmalıydılar. Lütfi Fikri, Vakit’de Salih Paşa
kabinesinin “Ali Rıza Paşasız bir Ali Rıza Paşa kabinesi” olduğunu yazıyor, “madem
böyle bir kabine kurulacaksa ülkenin en nazik zamanlarında bir kabine buhranı
çıkarmaya ne gerek” olduğunu soruyordu. Gençlerden uygun olanlar ister meclis
içinden ister dışından olsun, ister İttihat ve Terakki veya Kuva-yı Milliye veya Hürriyet
ve İtilâf’tan, Ahrardan, Sulh ve Selamet’ten, Müstakillerden her ne olursa olsun birleşip
milli ve vatanperver aynı zamanda pratik bir hükümet programı esasları çerçevesinde
hükümet kurmaya çalışmalıydılar. Böyle bir hükümet hem dâhilen hem de haricen
önüne çıkabilecek engelleri aşarak iş başına gelebilir ve ülkesine çok sayıda hizmetler
yapabilirdi. Kabinenin en önemli görevi davasını harice dinlettirmekti. Bunun için de
her türlü vasıtaya başvurması gerekirdi. Hükümet ilk olarak Beyoğlu’nda ciddi bir
Fransızca gazete çıkarmakla işe başlamalıydı.1199 Ahmet Emin Bey de “Gençlik
Cereyanı” adlı yazısında Lütfi Fikri Bey’in pek mühim noktalara temas etmiş olduğunu
ifade ile bu görüşlerini köşe yazısına taşıyordu.1200
Adliye Nazırı Celal Bey, gazetecilere vermiş olduğu beyanatta yeni kabinenin programı
hakkında: “Kabinenin beyannamesi eski beyannameden pek de farklı olamaz. Zaten asıl
maksat malum olduktan sonra diğerleri hep maksadın başka şekilde izahından başka bir
şey değildir. Kabine, programını gelecek hafta zarfında mecliste okuyabilecektir”1201
yönünde bilgi verirken Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey, Vakit gazetesi muharriri
ile yapmış olduğu mülakatta kabinenin programı ve mesleği hakkında şu beyanatta
bulunuyordu: “Kabinenin mesleği tarafsızlık ve sulhun akdine kadar memleketi idare
etmektir. Mesleğimiz, bu esas dairesinde Ali Rıza Paşa kabinesinin mesleğinden farklı
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olmayacaktır. Bu noktayı, yakında Meclis-i Mebûsan’da okuyacağımız programda izah
edeceğiz.”1202
Yeni kabineye yönelik bu yorum ve değerlendirmelerin yanı sıra sulhun imza
meselesi1203 ve İstanbul hakkında konferansın vereceği karar1204 basının bir diğer önemli
gündemini oluştururken konferansa davete dair resmi bir tebliğin yapılmadığı bu
dönemde hükümetin sulh konferansına davet edildiğinden hatta murahhas heyetine
Tevfik Paşa’nın atandığı ve Paris’e hareket etmek üzere bulunduğu yönündeki
haberler1205 ile sulh şartlarına yönelik tahminler de gazete sütunlarında yer alıyordu.1206

5.2. İstanbul’un İtilâf Devletleri Tarafından İşgali
Basının, yeni kabine ile muhtemel sulh şartlarına yönelik tartışmalar üzerine
yoğunlaştığı sırada, 10 Mart günü İtilâf Devletleri Dışişleri Bakanlarının Londra
toplantısında İstanbul’un geçici olarak işgal edilmesine karar verilmiş, gerekçe olarak
da Türkiye’de azınlıklara kötü muamele edildiği ileri sürülmüş, Lord Curzon
“İstanbul’da işler İtilâf Devletleri’nin sabrını tüketecek dereceyi buldu” demiş1207,
Fransız gazetelerinden Le Temps ve Le Journal İngilizlerin İstanbul’u işgal etmek
isteklerini sert bir dille eleştirmiş, Le Journal, konu ile ilgili olarak aşağıdaki uzun
makaleyi sütunlarına taşımıştır:
“İstanbul’un İngiliz askerlerince işgal edilmesi gerektiğinden söz eden İngiliz
gazeteleri, halın saflığını kötüye kullanıyorlar. Osmanlı Hükümet merkezinin
aylardan beri askeri işgal altına bulunduğu Londra’da bilinmiyor mu? Fransa’nın
İstanbul’da bir tümen ve tugaydan oluşan bir kuvveti vardır. Bu birliğin komutanı
ise çok doğal olarak General Franchet d’Esperey’dir. İstanbul’da asayiş eksiksiz
biçimde sağlandığına göre bu işgal için başka nedenler aramak gerekir.
Versailles ya da Sen Germen antlaşmaları tarzında bir antlaşma Türklere verildiği
gün çıkacak olan güçlükler böyle mi bir yana itilmek isteniyor? Doğu’nun
durumuna uygun bir anlaşma yapılması daha uygun olmaz mı? Sorun çok basittir.
1918 bozgununda Türk sorununu Müttefikler istedikleri gibi çözebilirlerdi. Savaşın
tek sorumlusu olan İttihat ve Terakki çetesini fırtına ortadan kaldırmıştı. Bu
fırsattan yararlanılmadığı gibi müyarekeyi yalnızca yapan İngilizler, Türklerin
silahlarını kasten bıraktılar. Öte yandan Müttefikler, mütareke koşullarını iki kez
1202
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bozdular. Mütarekeye birinci darbe İtalyanlar’ı Antalya’ya, ikincisi Yunanları
İzmir’e göndermekle oldu. Bunun sonucu olarak harekete gelen Türk ulusal
duygusu, Mustafa Kemal başta olmak üzere İngilizler tarafından bırakılan silahlarla
bir ordu var etti. Trakya’nın, Ermenistan’ın, Kürdistan’ın kısacası toprakların
dörtte üçünün alınacağının söylendiği bir sırada Türklerin de böyle davranması çok
olağandır.
Maraş sorunu çevresinde de çok gürültü yapılıyor. Oysa bu sorun çok basittir.
Adana’yı ve çevresini askerlerimiz bu yılın başlarında işgal ettiler. Adana’nın
işgali, Sultan’ın İstanbul’da uzaklaştırılmasını isteyen Lloyd George’un Osmanlı
çevrelerinde uyandırdığı galeyan sırasına rastladı. Önemsizliğimize ek olarak bu
kente Ermenilerden oluşan birlikler gönderilerek önceden tahmini pek kolay olan
olayların çıkmasına neden olundu. Sekiz gün bombardımandan sonra Maraş’tan
geri çekilmek gerekti. Ermeniler, askerlerimizle birlikte çok kötü koşullar içinde
Maraş’tan çekildiler. Şimdi Maraş’ta tam bir sessizlik vardır. Türk Hükümeti,
Maraş’a uluslararası bir araştırma kurulu gönderilmesini istiyor. Oysa bu sorunda
bu kadar yaygara koparmaya gerek yoktu. Türkiye, gerçekten paylaşılmaya
başlandığı zaman bu feryat daha da yükselecek ve olaylar çıkacaktır. Boğaziçi’nde
ya da sahillerin bazı noktalarında yapılacak gösterilerin olayları hızlandırmasından
başka bir işe yarayacağına bizi inandıramazlar. Türkler, Asya’ya sürüldükleri gün
ne olacağını olaylar bize şimdiden duyuruyor. Gerçek Türk Hükümeti İstanbul’da
değil Sivas’tadır. On beş milyon Türk’ü ortadan kaldırmaya yeterli bir kuvveti
hazırlayabilecek olanlar, asıl hükümeti bulmak için Sivas’a gitmelidirler. Fransa,
Sivas’takilerle anlaşmayı yeğlemektedir.”1208

İstanbul’un işgaline ramak kala, resmi işgalin yapılacağı haberleri bazı mebuslar
tarafından duyulmuştu. Meclis-i Mebûsan’da Felah-ı Vatan Grubu’nun önde gelen
isimlerinden biri olan Rauf Bey, 11 Mart 1920’de Ankara’ya gönderdiği telgrafta,
güvenilir olduğunu söylediği bir İtalyan kaynağından İstanbul’daki Kuva-yı Milliye ileri
gelenlerinin tutuklanacağı, bu nedenle bu kişilerin biran önce İstanbul’dan
uzaklaşmaları gerektiğinin kendilerine söylendiğini bildirdi. Grup üyelerine göre, bu ya
İtilâf Devletleri’nin blöfüydü ya da Meclis-i Mebûsan’ın dağılmasını sağlayarak Damat
Ferit’i başa geçirme amacına yönelik bir hareketti. Meclis fesh edilirse Salih Paşa
Hükümeti güvenoyu alamayacaktı. Geniş bir tutuklama yapılarak da İtilâf Devletleri’nin
desteğiyle hükümet Anadolu aleyhine hareket edecekti. Rauf Bey’in görüşü mebusların
her iki ihtimale karşıda İstanbul’dan bir yere gitmemeleriydi.1209
İstanbul’un işgali ile ilgili nota1210, 16 Mart sabahı saat 9.40’da İtilâf Devletleri’nin
Yüksek Komiserleri tarafından, Salih Paşa’ya verildi.1211 İlgili nota şu şekilde idi:

Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 163, 165.
Çetin, “Salih Paşa Hükümeti”, s. 881-882; Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 112-113.
1210
Mustafa Kemal’in ilgili notaya yönelik yorumu: “Devlet-i Osmaniye’nin yedi yüz senelik hayat ve
hâkimiyetine hitam verildi” şeklinde olmuştur. Jaeschke, a.g.e., I, s. 94.
1211
Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 259.
1208
1209
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“Fransa, Büyük Britanya ve İtalya Yüksek Komiserleri İstanbul kentinin Mart’ın
on altıncı günü saat ondan başlayarak Müttefik Devletler’in askeri işgali altına
alınacağını zat-ı âlinize arza Müttefik Devletler Meclisi tarafından
görevlendirilmişlerdir. Bu konuda komiserlerce alınan kararları içeren belge
ilişiktedir.1212 Bundan başka komiserler, sözde ulusal denen ve birçok yerde ve
özellikle Adana ilinde çıkan olaylardan sorumlu olduğu kesin olan bu harekâtı
yöneten Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının Osmanlı Hükümeti ile hiçbir ilişkisi
olmadığının duyurulmasını ve bu hareketin kınanmasını istemeye de anılan yüce
meclislerce de görevlendirilmişlerdir.
Şunu da Osmanlı Hükümeti’ne arz etmek zorundayız ki böyle eylemler ve aşırıya
varan durumlar yinelenirse, Türkiye ile barış koşulları şiddetlenecek ve daha da
önce gerçekleşmiş yardımlar geri alınacaktır. İstanbul’un işgalinin, barış koşulları
benimsenip uygulanma yoluna konuluncaya değin süreceğini de açıklamakla
görevliyiz.”1213

Notada, saat 10.00’dan itibaren İstanbul’un işgal edileceği bildiriliyordu.1214 İlgili
notaya verilen cevapta İstanbul’daki hal ve vaziyette Müttefiklerin güvenliğini tehdit
edebilecek herhangi bir şey olmadığı, üstelik olsa dahi Müttefik Devletleri’nin elinde
her olasılığa karşı yeterli sayıda askeri güç bulunduğu gerekçesi ile Osmanlı
Hükümeti’nin işgal kararına bir anlam veremediği belirtilmekte idi.1215
Trabzon Mebusu Hüsrev Bey, Hâkimiyet-i Milliye’de yazdığı, “İstanbul Felaketi” adlı
yazısında Salih Paşa Hükümeti’ne verilen bu notanın amacının, ülkeyi paylaşmak
olduğunu belirtip nota ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
“…İşte 16 Mart 1920 günü İstanbul’un İngilizler tarafından işgali milliyetçi
mebuslarımızın, hamiyetli ayanlarımızın, paşalarımızın ve vekillerimizin bunlar
tarafından tevkif olunması ve Salih Paşa Hükümeti’ne verdikleri nota zaten malum
olan bu kasıtlarını tamamen ortaya koymuştur. Gözümle gördüğüm bu notada
düşmanlarımız hükümete teşkilat-ı milliyeyi ret ve takbih etmesini teklif ve
İstanbul işgalinin ise yazdıracakları sulh şartlarının tamamen tatbik olunmasına
kadar devam edeceğini ihzar eylemiştir. Hükümet buna verdiği cevapta hareket-i
milliyenin İzmir’e çıkardıkları Yunanlıların katl, zulm ve tecavüzlerine ve Maraş
ve Urfa havalisindeki Ermenilerin taarruzlarına karşı meşru bir müdafaa ve
mukabele olduğunu ve tekmil milletin birlik olarak vatanın her tarafına teşkilatını
Söz konusu ilişik belgenin içeriği de şu şekilde idi:
“Biz Fransa, Büyük Britanya ve İtalya Komiserleri, Müttefik Yüce Meclisi’nin emirlerine uyarak
aşağıdaki konulara karar veriyoruz:
1- İstanbul kenti, 16 Mart saat ondan itibaren Müttefik Devletler’in askeri işgali altına alınacaktır.
2- Kentlerin işgalinden dolayı gereken bütün askeri önlemler, Müttefik Devletler Komiserleri adına
Müttefik Askeri Hükümetçe tasarlanacak ve uygulanacaktır.
3- Yukarıdaki maddede bildirilen önlemlerin gerektirdiğince Harbiye ve Bahriye Nazırlıkları işgal
olunacak ve bunların bütün emirleri ve haberleşmesi denetlenecektir.
4- Telgraf, posta ve telefon denetimi
5- Polis ve bütün basın ve İstanbul ile askeri işgal bölgesi içinde düzenin ve kamu güvenliğinin
korunması ile ilgili düzenlemelerin uygulanması çok sıkı bir biçimde denetleyecektir.” Sarayın
İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 167.
1213
Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 166-167.
1214
Çetin, “Salih Paşa Hükümeti”, s.882; Jaeschke, a.g.e., I, s. 94.
1215
Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 167-169.
1212
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yapmış bulunması da bu taarruzları ve katl-i amellerinden hâsıl olan uyanıklıktan
ve şark vilayetlerimizde Ermenistan ve Karadeniz sahillerinde Pontus Rum
Cumhuriyeti tehlikesine karşı bir hazırlıktan ibaret olduğunu pek doğru ve haklı
olarak kaydetmiş ve İstanbul’un işgaline hiçbir sebep ve mana olmadığını
zikrederek protesto eylemiştir.”1216

İşgal güçleri, işgalin akabinde bir “resmî tebliğ” yayınlatmak suretiyle de açıkça Millî
Mücadele Hareketi’ni hedef almışlar ve bu işgalin sorumlularının bir nevi onlar
olduklarını tebliğlerinde dile getirmişlerdir.1217 Tebliğe göre; Millî Mücadele Hareketi,
İttihat ve Terakkî’nin bir devamı olarak görülmektedir1218 ve Padişah ve Hükümet’e
itaat etmemekle suçlanmaktadır. Tebliğde işgalin geçici olduğu vurgulanmakta,
İstanbul’un Türkler elinde kalacağı dile getirilmektedir. Buna karşılık Anadolu’da
sükûnetin sağlanması, Padişah ve Hükümet’e de itaat edilmesi istenmektedir.
Anadolu’da bir karışıklığın ve bir katliamın ortaya çıkması halinde ise İstanbul’un dahi
Türkler elinden alınabileceği Osmanlı ahalisinin dikkatlerine sunulmaktadır.1219
Alemdâr, ilgili beyannameyi İtilâf Devletleri’nin Harekât-ı Milliye’ye bakış açılarını
gösteren en açık bir örnek olarak nitelendirmiş1220, Refi Cevat bu gelişmeyi “Yirmi dört
saat zarfında vuku bulan hadisat, memleketin vaziyetinde mühim bir tebdil husule
getirdi. Memleketi bu hale getirdikten sonra bile hala kanlı elleri ile vatanın
mukadderatını karıştırmaktan vazgeçmeyenlerin nihayet nelere sebep olduğu görüldü.
Vah güzel vatanım, vah şerefli memleketim! İttihat ve Terakki bu milletin başında bir
Çetin, a.g.t., s. 42; Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, I, s. 460.
Bu tebliğin aksine General Townshend, Avam Kamarası’nda yapmış olduğu konuşmasında işgalin
sonuçları ile ilgili olarak şu yorumları yapacaktır: “İstanbul’un İngiliz askerleri tarafından işgali nice
bir hatadır. Şu kadar ki ben Amerika’ya gitmek üzere iken hatta mebusluğu hatır ve hayalime
getirmediğim halde hariciye nazırı ile olan dostane ilişkime güvenerek kendisine bir mektup yazdım ve
bu mektupta böyle delice bir adım atılmasına razı olmamasını kendisinden rica ve istirham ettim. Bu
adım, Meclis’te dahi açıkladığım üzere savaş tekniği açısından fahiş bir hata olduğu gibi siyaseten de
daha fena idi. Zira bu, Türk milliyetçi partisini derhal alevlendirdi ve başvekilin ‘asi bir general’ diye
nitelendirdiği vatansever ‘Kemal’i meydana çıkardı.” Özel-Hacıibrahimoğlu, a.g.e., s. 357.
1218
Ahmet Cemalettin Saraçoğlu bu tebliğ ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: “... Beyannameyi
gazetey koymamak için provaları sansüre bir saat geç yolladık. Herifler, geç geldi diye provaları,
götüren çocuğun başına attılar. Gazete çıkmamaıştı ama biz de mahut beyannameyi derç etmemiştik.
Dört-beş gün sonra Yenigün’ün neşrine müsaade ettiler. Fakat beyannameyi aynen derç etmek
şartıyla. O zaman Ermeni sansür çavuşları beyannameyi Tasvir-i Efkâr’ın da neşretmediğini
hatırlamışlar. Mutlaka koyacaksınız diye tabancalı haydut polisleri kapıya dayandı. Beyannameyi
dizdirdik. Serlevhasının altına iki satır ilave ettim. Maalesef koymaya icbar edildiğimizi yazdım.
Beyanname çıktı ama böyle çıktı. Ertesi günü farkına vardılar ve gazeteyi bir hafta müddetle
kapattılar. İngilizler başta gelmek şartıyla Damat Ferit Paşa haininin avanesi, Nemrut Mustafa Milli
Mücadele aleyhinde gazetelere zorla yazılar yazdırmak yolunu tutmuşlardı. Talha Ebüzziya Bey’e
bunların şerrine vasıta olarak yazı neşretmektense gazeteyi çıkarmayalım dedim. Kabul etti ve gazete
on dört ay kapalı kaldı.” Saraçoğlu, a.g.e., 199-200.
1219
Akandere, “İdama Mahkûm Edilen Bir Hükümet”, s. 197; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 56
1220
“Harekât-ı Milliye ve Müttefikler”, Alemdâr, 18 Mart 1336, No. 456, s. 1.
1216
1217
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bela idi... Anadolu’yu İttihat ve Terakki Rumelisi’ne döndürdüler...”1221 şeklinde
yorumlamıştır.
İtilâf Devletleri temsilcileri ayrıca gazetelerde bildiriler de yayınlatmışlardı. Bunlardan
birisi hükümet tarafından yayınlatılmış olmamasına karşın “Resmi Bildiri”1222 başlığı
taşımakta, “İstanbul Ahalisine” yahut “Dersaadet Ahalisine” şeklindeki başlıklar altında
gazetelerde yayınlanan bir diğer bildiride ise ahalinin kemal-i sükûnetle hareket
etmelerinin icap ettiği, bu suretle hareket eder ve İtilâf kuvvetlerine karşı düşmanca
hareketlere girişmezlerse askeri müdahaleye maruz kalmayacakları gibi hayatlarının da
hiçbir tehlikeye duçar olmayacağı, ancak bu şekilde hareket etmediği takdirde ahalinin
gereken cezaya çarptırılacağı, dolayısıyla her kim olursa olsun mevcut emirlere itaat
etmeyip yahut umumu asayişi bozacak ve beyannamenin ahkâmına muhalif bir
harekette bulunacak olursa divân-ı harp tarafından muhakeme ve idam veya hakkında
daha hafif bir ceza verileceği bildiriliyor1223, bir diğer bildiride ise şu hususlara açıklık
getirildiği ifade ediliyordu:
“1- İşgal geçicidir.
2- İtilâf Devletleri’nin niyeti saltanat makamının nüfuzunu kırmak değil, tersine
Osmanlı yönetiminde kalacak olan memleketlerde o nüfuzu güçlendirmektir.
3- İtilâf Devletleri’nin niyeti yine İstanbul’dan Türkler’i yoksun bırakmamaktır.
Fakat yüce Tanrı korusun, taşrada genel karışıklık ya da katliam gibi olaylar baş
gösterirse bu karar değiştirilebilir.
4- Bu nazik zamanda Müslim olsun olmasın herkesin görevi, kendi işine gücüne
bakmak, asayişin sağlanmasına hizmet etmek, Osmanlı Devleti’nin enkazından
yeni bir Türkiye’nin yaratılması için son bir umudu çılgınlıklarıyla mahvetmek
isteyenlerin yanıltmamalarına kapılmamak ve hala saltanat merkezi kalan
İstanbul’dan verilecek olan buyruklara uymaktır.
5- Yukarıda belirtilen kandırmalara kapılan kişilerin bazıları İstanbul’da
tutuklanmış olup onlar tabi kendi eylemlerinden ve ardından o eylemlerin
sonucunda ortaya çıktığı düşünülen durumlardan sorumlu tutulacaklardır.”1224

İlgili bildiri üzerine İstanbul Hükümeti’nin yayınlamış olduğu beyanname ise basında
şu şekilde yer alıyordu:
“Beş buçuk sene evvel memalik-i Osmaniye’nin mukadderatını her nasılsa elde
etmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin rüesası Alman telkinatına kapılarak
Devlet ve Millet-i Osmaniye’yi Harb-i Umumiye’ye iştirak ettirdiler. Bu haksız ve
meş’um siyasetin neticesi malumdur. Devlet ve Millet-i Osmaniye bin türlü felâket
geçirdikten sonra öyle bir mağlubiyete duçar oldu ki İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin rüesası birle bir mütarekename akd ederek firar etmekten başka bir
1221

Refi Cevad, “Yaşasın (!) Kuva-yı Milliye”, Alemdâr, 17 Mart 1336, No. 455, s. 1.
Tebliğ-i Resmi”, Yenigün, 21 Mart 1336, No. 361, s. 1.
1223
“Dersaadet Ahalisine”, Yenigün, 21 Mart 1336, No. 361, s. 1; “İstanbul Ahalisine”, Alemdâr, 17
Mart 1336, No. 455, s. 1; “Beyanname”, Yenigün, 21 Mart 1336, No. 361, s. 1.
1224
Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 170-171.
1222

252
çare bulamadılar. Mütarekenamenin akdini müteakip Düve-i İtilâfiye’ye ait ağır bir
vazife tertip etti. İş bu vazife eski Memalik-i Osmaniye’nin bütün ahalisinin bila
tahrik cinas ve mezhep temellerini atmaktan ibaret idi.
Sulh Konferansı bu vazifenin esasıyla meşgul iken firari İttihat ve Terakki
erkânının müruc-u efkârları bulunan bazı eşhas Teşkilat-ı Milliye nam-ı müstearı
altında bir tertip teşkil ederek ve Padişah ile Hükümet-i Merkeziyenin evamirini
hiç etmekle harbin netayiç-i elimesinden büsbütün tükenmiş olan ahaliyi askerlik
için toplamak, anasır-ı muhtelife meyanında nifak çıkarmak, aine-i milliye
bahanesiyle ahaliyi soymak gibi ef’ale cüret ettiler ve bu veçhile sulh değil adeta
yeni bir muharebe devrini açmaya teşebbüs eylediler.
Bu teşvikât ve tahrikâta rağmen Sulh Konferansı, vazifesine devam etti ve nihayet
İstanbul’un Türk idaresinde kalmasına karar verilmişti. İşbu karar kulûb-u
Osmaniye’yi müsterih edecekti. Ancak bu kararlarını Bâb-ı Âli’ye tebliğ ettikleri
zaman icrasının ne gibi şeraite tabi olduğunu da ihtar eylediler.
İş bu şerait, Vilayat-ı Osmaniye’de bulunan Hristiyanların hayatlarını tehlikeye
maruz bırakmamak el yevm Düvel-i İtilâfiye ile müttefiklerinin kuva-yı
askeriyeleri elyhine mütemadiyen vuku bulmakta olan hücumlara hitam vermekten
ibaret idi. Hükümet-i merkeziye bu ihtarlara karşı bir dereceye kadar hüsn-ü niyet
göstermiş ise de Teşkilât-ı Milliye nam-ı müstearı altında hareket eden maalesef
teşvişat ve tahrikâtlarından vazgeçmek istemediler, bilakis hükümeti kendi
hareketlerine iştirak ettirmeye teşebbüs eylediler.
Herkesin kemal-i heves ile beklediği sulh için büyük bir tehlike teşkil eden bu
vaziyete karşı Düvel-i İtilâfiye yakında taht-ı karara alınacak ahkâm-ı sulhiyenin
tatbikini temin edebilmek üzere tedabir-i lazımeyi teemmül etmeye mecbur oldular.
Bunun için bir tek çare buldular. Bu da İstanbul’u muvakkaten işgal etmek idi. İşbu
karar bugün mevki-i icraya vazi’ edildiğinden efkâr-ı umumiyeyi bera-yı tenvir
olunur:
1- İşgal, muvakkattir.
2- Düvel-i İtilâfiye’nin niyeti makam-ı saltanatın nüfuzunu korumak değil bilakis
idare-i osmaniyede kalacak olan memalikte o nüfuzu takviye ve tahkim
etmektir.
3- Düvel-i İtilâfiye’nin niyeti yine Türkleri Dersaadet’ten mahrum etmemektir.
Fakat maazallah-u teala taşrada iğtişaş-ı umumi veya katliam gibi vukuat zuhur
ederse bu kararın tadili muhtemeldir.
4- Bu nazik zamanda müslim olsun gayr-i müslim olsun herkesin vazifesi kendi
işine gücüne bakmak, asayişin teminine hidmet etmek, Devlet-i Osmaniye’nin
enkazından yeni bir Türkiye’nin ihdası için son bir ümidi mahvetmek
isteyenlerin iğfalâtına katılmamak, makam-ı saltanatta ita olunacak evamire
itaat etmektir.
5- Balada zikrolunan teşvikâta iştirak eden eşhasın bazıları Dersaadet’te derdest
olunarak onlar tabi’ kendi ef’allerinden ve bilahare o ef’alin neticesi olarak
vukua melhuz ahvalden mes’ul tutulacaktır.”1225

Aynı gün Matbuat Umum Müdürlüğü’ne tebliğ edilen: “İtilâf Devletleri temsil-i
siyasilerinin bu sabah hükümete verdikleri notada ve bu akşam gazetelerinde intişar
ettiği görülen tebliğ-i resmilerinde beyan olunduğu üzere İstanbul, bugünden itibaren
ve muvakkaten işgal-i askeri altına alınmış ve uhde-i hükümete tertib eden vezaif ifa

1225

“Tebliğ-i Resmi”, Alemdâr, 17 Mart 1336, No. 455, s. 1; “Tebliğ-i Resmi”, Akşam, 17 Mart, No.
848, s. 1.
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kılınmakta bulunmuş olduğundan cümlenin kemal-i sükûn ile iş ve güçleriyle meşgul
olmaları tavsiye kılınır”1226 şeklinde bir beyanname basında yer alırken Mustafa Kemal
Paşa, İstanbul’un işgalinin mahiyetini şu şekilde açıklamakta idi:
“İstanbul’un işgali şekil ve mahiyeti itibariyle Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini
esasından ıskat etmek ve milletin esaret ve zilleti bir emr-i vaki olarak telakki
etmesine yol açmak hedeflerine müteveccih bir harekettir. Şöyle ki evvela Meclis-i
Mebûsan cebren ıskat edilmiştir. Şöyle ki evvela Meclis-i Mebûsan cebren ıskat
edilmiştir. Şu halde kuvve-i teşriiye mevcut değildir.
Saniyen, kuvve-i icraiye, esaret-i siyasiye altına konulmuştur. Çünkü her kim
olursa olsun ecnebi kanununa tebaan mahkeme olunabileceği ilan olunmuş,
müdafaa-i nefse ait teşkilatı doğrudan doğruya iptal edilmiş ve mütecavizlerin
tamamen taht-ı tabiiyetine sokulmuştur… Salisen, devlet halinde müteşekkil bir
cemiyet-i beşeriyenin teşkilat-ı esasiyesinde kuvve-i adliye istiklâlinin ehemmiyeti
müstağni-i izahtır. Milletlerin hakk-ı kazası, istiklâlleri için birinci şarttır. Hâlbuki
İstanbul’da efrâd-ı ahali arasında hiçbir cürm-ü kanuni ile maznun veya müttehem
olmadıkları halde yüzlerce eşhasın tevkifine devam olunması, Düvel-i İtilâfiye’nin
nokta-i nazarına muhalif söz söylemek bile cürüm telakki olunarak kurun-u
vustanın teamülat-ı harbiyesi şeklinde tecavüzatta bulunulması, kuvve-i adliyenin
hükmen sakıt olduğunu göstermiştir.”1227

İşgal kuvvetleri, Saray ve Bâb-ı Âli’yi de hükümleri altına aldıktan sonra Mebûsan
Meclisi’ne

taarruzla

milli

emeller

güttüklerinden

şüphelendikleri1228

Sivas

Mebuslarından Rauf ve Vasıf beyleri Meclis-i Mebûsan’dan zorla alarak götürmüşler,
Harbiye Nazırı sabık-ı Isparta Mebusu Cemal, âyandan Çürüksulu Mahmut, sabık
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat, İstanbul’daki Milli Kongre Reisi Esat
Paşalarla Edirne Mebuslarından Şerif ve Faik beyler ve İstanbul Mebusu Numan Efendi
le mevki-i müstahkem kumandanı Miralay Şevket Paşa, Samsun ve havalisi kumandanı
mütekaid Mirliva Refet Paşa da tevkif edilen isimler arasında yer almakta idi.1229

1226

“Beyanname-i Resmi”, Takvim-i Vekayi, 17 Mart 1336, No. 3803, s. 1; “Hükümetin Beyannamesi”,
Alemdâr, 12 Mart 1336, No. 451, s. 1; “Hükümetin Tebliğ-i Resmisi”, Akşam, 17 Mart, No. 848, s.
1; “Hükümetin Tebliğ-i Resmi”, Alemdâr, 17 Mart 1336, No. 455, s. 1; “Hükümetin Tebliğ-i
Resmisi”, Yenigün, 16 Mart 1336, No. 361, s. 1.
1227
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 58.
1228
Kalkavanoğlu, a.g.e., s. 81.
1229
İrâde-i Milliye, 22 Mart 1336, No. 32, s. 2; Albayrak, 22 Mart 1336, No. 78, s. 2.

254
5.3. İstanbul’un İşgali Sonrasında Anadolu’da Alınan Karşı Tedbirler
İşgal günü itibariyle harekete geçen Mustafa Kemal Paşa, hadiseyi derhal bütün vali ve
mutasarrıflarla komutanlara ve bütün milli kuruluşlara aşağıda yer alan bildiriyi
göndermiştir:
“Bugünkü duruma göre milletimiz uygarlık dünyasının insanlık duygusuyla dolu
vicdanına, İslâm âleminin ruh birliğine güvenmekle beraber bir süre için dost olsun
düşman olsun, dıştaki bütün resmi âlemle geçici olarak ilişkisin kalacaktır.
Bu geçici süre için yurdumuzda yaşana Hristiyan ahâli hakkında göstereceğimiz
insanca tutum ve davranışın değeri pek büyük olduğu gibi hiçbir yabancı
hükümetin elle tutulur bir yardımını görmeyen Hristiyan ahâlinin tam bir huzur ve
rahatlık içinde yaşayabilmeler, soyumuzun doğuştan sahip olduğu medeni
kabiliyete de en kesin bir delil olacaktır. Yurt yararına aykırı çabaları görülenler ile
ülkenin dirlik-düzenini bozanlar hakkında hangi din ve milliyetten olduğuna
bakılmaksızın kanun hükümlerinin eşitlikle ve şiddetle uygulanmasını ve mahalli
hükümlerinin emrini dinleyenler ile yurttaşlık görevini yapmakta kusur etmeyenler
hakkında da iyilik ve sevgi duygularıyla hareket edilmesini önemle arz eder, bu
hususların ilgililere hızla tebliğini ve bütün millete duyurulmasını önemle rica
ederiz.”1230

Mustafa Kemal Paşa ayrıca İstanbul ile bütün resmî ve hususî ilişkilerin kesilmesi
istemiştir.1231

Böylelikle

Anadolu

ile

İstanbul

arasındaki

bağlar

tamamen

kopartılmıştır.1232 Diğer taraftan valilik ve mutasarrıflıklarla birlikte şu tedbirlerin
uygulanmasını kumandanlardan istemiştir:
“a) Mühim telgraf merkezlerine birer zabit veya memur konularak telgrafların
kontrole tabi tutulması,
b) Sahil iskelelerinden ve dâhilden gelecek şahıslar sıkı bir tetkike tabi tutularak
şüpheli olanlar hakkında hükümet marifetiyle takibat yapılması,
c) Mühim postanelerde şüpheli sayılacak mektupların açılması.”1233

1230

Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 118-119.
Bu sırada Kâzım Karabekir Paşa’dan Ankara’daki Heyet-i Temsiliye üyelerinin kimler olduğunu
soran bir telgraf alınmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi
çoktan dağılmış, mevcut sürece kadar olan tüm çalışmalar, yazışmalar, bildiriler, yayınlar hep heyet-i
Temsiliye adına yapılmış, Mustafa Kemal Paşa imzasını hep “Heyet-i Temsiliye Namına” atmıştı.
Mustafa Kemal Paşa bu olay üzerine derhal çevresindeki güvenilir milli mücadelecileri bir araya
topladı ve sanki yanında bir Heyet-i Temsiliye varmış da üyeleri az ya da zayıfmış gibi onlara Heyet-i
Temsiliye’yi güçlendirme görevi verdi. Ardında Kâzım Karabekir Paşa’nın telgrafına cevaben şu
ifadeleri kullandı: “Heyet-i Temsiliye’den bugün üye olarak görev yapan benden başka Hakkı Behiç
Bey ve Müftü Rıfat Efendi, Mustafa Bey ve Hüsrev Bey ve Hacı Bayram Şeyhi Şemseddin Efendi ve
Konya ileri gelenlerinden Rıfat Bey v Hanifzade Mehmet Efendi, Ankara Dar-ül Hikmet-ül İslâmiye
şubesi üyelerinden Hasan Efendi ile beraber Yahya Galip Beyefendi ve Fuat Paşa Hazretleri ve
Kastamonu eski vali vekili Ferit Bey’dir.” Oysaki bunların arasında gerçek Heyet-i Temsiliye üyesi
olarak kendisiyle Hakkı Behiç Bey’den başka kimse yoktu. Böylece Erzurum ve Sivas Heyet-i
Temsiliye’lerinden sonra milli mücadele tarihimize Ankara Heyet-i Temsiliyesi de girmiş oldu.
Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 126-127.
1232
Akandere, “İdama Mahkûm Edilen Bir Hükümet”, s. 198-199.
1233
Gökbilgin, a.g.e., II, s. 378.
1231
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Mustafa Kemal Paşa ayrıca işgallerin gerekli mercilere sesin duyurulması adına
telgraflar ve mitingler yoluyla protesto edilmesini istemiş, öncelikle kendisi Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Heyeti Temsiliyesi adına İstanbul’da İngiliz, Fransız, İtalyan
siyasî temsilcilerine, Amerikan siyasî temsilcisine, tarafsız devletler dışişleri
bakanlıklarına ve Fransa, İngiltere ve İtalyan Millet Meclislerine verilmek üzere bir
protesto metni1234 göndermiştir.1235 İstanbul’un işgalinin ardından Anadolu’da bir takım
tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler şu şekildedir:
“1- İzmir cephesinin arkasını tehdit eden Biga havalisindeki Anzavur harekâtına
kuvvetli bir mesnet teşkil eyleyen ve ihtimal ki İstanbul’dan Anadolu’ya vuku
bulacak Kuva-yi İtilâfiye sevkiyatını temin ve himaye eyleyecek olan Eskişehir
ve Afyonkarahisar’daki İngiliz kıtaatının silahtan tecridi,
2- İstanbul’da ecnebi tazyiki karşısında feveran edecek Anadolu efkârını tazyik ve
tehdit eylemek üzere İstanbul’dan ve Kilikya’dan vuku’u melhuz düşman
sevkiyat-ı askeriyesine imkân bırakmamak ve Anadolu’nun nikat-ı
mühimmesini kuvvetli bir işgal ve istila tehlikesine maruziyetten kurtarmak
üzere Geyve ve Ulukışla civarında şimendifer hatlarının tahribi,
3- Telgraf merakizi, İngilizlerin eline geçtiği için İstanbul’da vuku’ bulacak
herhangi bir tebliğin meşru bir makamdan itası imkânı olamayacağından İngiliz
tebligatıyla ezhan-i ahâliyi teşevvüşten vikaye için İstanbul ile muhaberat-ı
telgrafiyenin kat’ı için makamat-ı mülkiye ve askeriyeye tebligat-ı lazıme
icrası.”1236

Bu suretle muhtelif vesait-i muhaberenin veyahut maksad-ı tezvir ve ifsat ile
Anadolu’ya sevkleri memul muzır eşhasın aheng-i milliyi ihlâl edebilecek faaliyetlerine
imkân bırakılmamaya çalışıldı. İstanbul’da vuku’ bulan tevkifata mukabil rehine
makamında olmak üzere Anadolu’daki İtilâf Devletleri subaylarının tevkifi de icap

İlgili protesto metninin içeriği şu şekildedir: “Ulusal bağımsızlığımızı temsil eden Meclis-i Mebusan
da dâhil olmak üzere İstanbul’daki bütün resmi daireler, İtilâf Devletleri askeri kuvvetleri tarafından
resmen ve zorla işgal edilmiş ve milli istekler için çalışan birçok yurtseverin tutuklanmasına teşebbüs
edilmiştir. Milletin siyasi egemenlik ve özgürlüğüne indirilen bu son darbe, yaşamasını ve varlığını ne
pahasına olursa olsun savunmaya kararlı olan biz Osmanlılardan daha çok yirminci yüzyıl uygarlık ve
insanlığının kutsal saydığı bütün esaslara, özgürlük, millet, vatan duygusu gibi bugünün insan
topluluklarına esas olan bütün prensiplere ve bu prensipleri yaratan genel insanlık vicdanına
yöneliktir. Biz, haklarımızı ve bağımsızlığımızı savunmak için giriştiğimiz savaşın kutsallığına
inanmış ve hiçbir gücün bir ulusu yaşama hakkından yoksun bırakamayacağı kanısına varmışızdır.
Tarihin bugüne kadar yazmadığı bir siyasi kötülük olan ve bir taraftan Wilson Prensipleri’ne diğer
yandan milleti savunma imkânlarından ayıran bir düzenbazlığa dayatılan savaşı bırakma
anlaşmasından yararlanılarak girişilen ve ilgili ulusların onurlarıyla da bağdaşmayan davranışın
değerlendirilmesini resmi Avrupa ve Amerika’nın değil bilime değer veren, anlayışlı ve uygar Avrupa
ve Amerika’nın vicdanına bırakmakla yetiniriz ve bu olaydan doğacak tarihi sorumluluğa son bir defa
daha dikkati çekeriz. Davamızın meşruluğu ve kutsallığı, bugünlerde Tanrı’dan sonra gelen en büyük
desteğimizdir.” Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 125; Nutuk, I, s. 417; “İlk Protesto”, Hâkimiyet-i
Milliye, 23 Nisan 1336, No. 24, s. 3.
1235
Akandere, “İdama Mahkûm Edilen Bir Hükümet”, s. 197-198.
1236
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 55.
1234
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eylediğinden elde bulunanların tevkifi icap edenlere bildirilmiştir.1237 Aynı zamanda
İstanbul’da gerçekleştirilen tutuklamalara karşı Anadolu’da bulunan İtilâf asker ve
subayların tutuklanması Mustafa Kemal Paşa talimat vermiş, verilen talimat
doğrultusunda aralarında Rawlinson1238 ve Forbes’un da bulunduğu İngiliz asker ve
subaylar tutuklanmıştır. Anadolu’daki tutuklamalar karşısında çaresiz kalan İtilâf
Devletleri, Osmanlı Devleti’ne nota vermek sureti ile bu esirlerin serbest bırakılmasını
sağlamaya çalıştıysa da Hükümet, Milli Hareket üzerinde denetimi bulunmadığı yanıtını
vermiştir.1239
İstanbul’un işgali1240 üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi namına Mustafa Kemal tarafından yayınlanan beyannameler bu süreçte
basında yer almıştır. “Âlem-i İslam’a Beyanname” adını taşıyan beyannamede hilafetin
başkenti İstanbul’un resmen ve cebren işgal edilmesinin tüm İslâm âlemine karşı
yapılmış bir tecavüz olarak nitelerken bir diğer beyannamesinin içeriği ise şu şekilde
idi:
“İtilâf Devletleri’nin şimdiye kadar memleketimizi taksime yol bulmak için
tevessül ettikleri muhtelif tedabir malumdur. Evvelden Ferit Paşa ile bil İtilâf
milleti müdafaasız bir halde ecnebi idaresine esir etmek ve memleketin muhtelif
aksam-ı mühimmesini galip devletler müstemlekatına ilave eylemek düşünülmüştü.
Kuva-yı Milliye’nin müzaheret-i umumiyeyi milliye ile müdafaa-iistiklâl
hususunda gösterdiği azim ve metanet, bu tasavvuru alt üst etti. Saniyen Kuva-yi
Milliye’yi iğfal onun müsaadesiyle şarkta bir rüçhan siyaseti takip etmek için
Heyet-i Temsiliye’ye müracaat edildi. Heyet, milletin istiklâlini ve mülkün
tamamiyetini temin etmedikçe ve hususiyle işgal sahalarının tahliyesine teşebbüs
olunmadıkça hiçbir nev müzakereye yanaşmadı. Salisen Kuva-yi Milliye ile tevhidi harekât eden hükümetin icraatına müdahale etmek suretiyle vahdet-i milliyeyi
sarsmak ve ve hainâne muhalefetleri teşvik ve tezyid-i cürete sevk eylemek tariki
1237

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 55-56.
İngilizlere misilleme amacı ile Erzurum’daki İngiliz Kontrol Karargâhı dağıtılmış ve Albay
Rawlinson Erzurum halkının galeyanından korunması gerekçesi ile tutuklanmıştır. Rawlinson, 24
Nisan 1920’de ikinci kez tutuklanacak ve İngilizlerle yapılacak olan tutsak değişimi anlaşmasına göre
31 Ekim 1921’de serbest bırakılacaktır. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü (Açıklamalı
Kronoloji), TBMM’den Sakarya Savaşı’na (23 Nisan 1920-22 Ağustos 1921), III, TTK Basımevi,
Ankara, 1995, s. 6.
1239
Bozkurt, a.g.e., s. 369.
1240
İstanbul’un işgali, Fransız kamuoyunu da telaşlandırmış ve bu sebeple Başbakan Millerand 26 Mart’ta
Milletvekilleri Meclisi’nde, 29 Nisan’da da Senato’da İstanbul ve genel olarak Türk antlaşması
konusunda açıklamalarda bulunmuştur. Millerand’a göre yaşayabilir bir Türkiye isteyen Fransa,
İstanbul’u Türklerin eline bırakmıştır ve yakında açıklanacak olan anlaşma metni genel olarak bu
ilkeye uygun şekilde hazırlanmıştır. Oysaki 11 Mayıs’ta anlaşma projesinin açıklanması ile Fransız
kamuoyu Millerand’ın ‘yaşayabilir’ dediği Türkiye’nin bu anlaşma ile yaşayamayacağını ve
anlaşmanın adil olmadığını iddia edecek, nitekim Le Temps, anlaşma projesinin açıklanması üzerine
şu yorumu yapacaktır: “Dün, Tevfik Paşa’ya verilen anlaşma projesi bağımsız ve yaşayabilir bir
Türkiye ilkesine uygun değildir. Bunu imzalayacak Osmanlı Hükümeti’nin de fiili bir otoritesi yoktur.
Şimdilik gerçeklerin dışında tartışıldığı izlenimi vardır.” Akyüz, a.g.e., s. 153.
1238
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takip olundu. Vahdet-i milliyenin teşekkül ettiği metanet ve tesanüd karşısında bu
savletler de eridi. Rabian mukadderat-ı memleket hakkında endişe-i âver kararlar
verildiğinden bahs olunmak suretiyle efkâr-ı umumiyenin tazyikine başlandı.
Müdafaa-i namus ve memleket uğrunda her fedakârlığı göze almış olan milletOsmaniye’nin azim ve iradesi önünde bu tehdidat dahi fayda vermedi. Nihayet
bugün İstanbul’u cidden işgal etmek sureti ile Devlet-i Osmaniye’nin yedi yüz
yıllık hayat ve hâkimiyetine hitam verildi. Yani bugün Osmanlı milleti kabiliyet-i
medeniyesinin hakk-ı hayat ve istiklâlinin ve bütün istikbâlinin müdafaasına davet
edildi. Cihan insanın enzar-ı istihsatı ve âlem-i İslam’ın âmâl-i istihlâsı makam-ı
hilafetin tesirat-ı ecnebiyeden tahlisine ve istiklâl-i millinin mazi-i şevketimize
layık bir iman ile müdafaa ve teminine mütevakkıftır. Giriştiğimiz istiklâl ve vatan
mücadelesinde Cenab-ı Hakk’ın avn-ı inayeti bizimledir.”1241

Tüm Anadolu ve Rumeli’de büyük bir galeyan meydana getiren işgal sonrasında Edirne
mıntıkasında umumi seferberlik ilân edilmiş. Edirneliler İtilâf Devletleri temsilcilerine
verdikleri notada bu tecavüzü şiddetle reddedeceklerini dermeyan etmiş, birçok milli
kuvvet Geyce Boğazı’nı müdafaa etek üzere harekete geçerken Anadolu hattında icap
eden köprüler ve tüneller ber-hava edilmiştir.1242 Aynı süreçte Antalya’daki İtalyan
temsilcisi vasıtasıyla İstanbul’daki İtilâf Devletleri temsilcilerine, Samsun üzerinden
İngiliz temsilcilerine ve Maraş vasıtasıyla General Gouraud’ya telgraf1243 işgali protesto
eden telgraflar gönderilirken Meclis-i Mebûsan Reisi Celaleddin Arif Bey de mevcut
duruma yönelik aşağıda yer alan protestonameyi İtilâf Devletleri temsilcilerine
göndermiştir:
“Meclis-i Mebûsan-ı Osmani Reisi sıfatıyla zat-ı asilâneleri nezdinde İstanbul
şehrinin velev muvakkat tabiriyle de olsa işgalini ve Kanun-u Esasi-i Osmani ile
milletlerin hâkimiyetleri düsturları peyimal edilmek sureti ile Osmanlı Meclis-i
Mebûsanı’nın selamet ve masuniyetine indirilmiş olan darbeyi kemal-i şiddetle
protesto ederim. Harekât-ı vakanın her türlü hak ve adalet fikriyle tezat-ı tam teşkil
İrâde-i Milliye, 8 Nisan 1336, No. 35, s. 3.
İrâde-i Milliye, 8 Nisan 1336, No. 35, s. 3.
1243
Telgrafın içeriği şu şekildedir: “Bin üç yüz senelik medeniyet-i İslâmiye altı yüz senelik hâkimiyet-i
Osmaniyenin makarrı olan İstanbul’umuzun İtilâf Devletleri tarafından cebren işgal edilmiş
olunduğunu kemal-i teessürle öğrendik. Beynelmilel bir ahitname hükmünü haiz olması lazım gelen
mütareke-i resmiye ile Osmanlı Milleti silahtan tecrit edildikten sonra vuku bulan şu hareket-i
tecavüzkârane, medeniye-i hazıra esasatına ve kavaid-i düveliyeye katiyen muhalif bir hadise-i
zalimanedir. Yirminci asır medeniyetinde kurun-u vusta cinayatını andıran bu taarruzu ikâ’ eden
kuvvetin hareket-i vakıası Osmanlı hâkimiyetinden ziyade yirmi asırlık medeniyet ve insaniyete kahir
bir darbe teşkil eder. Bu hadise yalnız müdafaa-i istiklâl, muhafazı vatan kaygısı ile birleşen efkâr-ı
umumiye-i Osmaniyeyi rencide etmekle kalmayarak cihandaki kalb-i İslâmiye’ye de tamamen su-i
tesir hâsıl edeceği şüpheden varestedir. Namus ve izzet-i nefs-i milli ile yaşamak azmiyle daraban
eden yüreklerimizden şu harekete karşı nefret ve lanetler yükselmektedir. Hakkımızda tatbik olunun
bu medeniyet şikenâne muamelenin insaniyet huzurunda mütecasirlerini lekedar edeceği derkâr
olduğu gibi itilâfa ensup milletlerin de devletleri namına irtikâp olunan şu fecâiden azim bir
mes’uliyet-i tarihiye altına girmiş olacakları söz götürmez. Hakk’ın kudret-i ulviyesi karşısında
yapılan şu mezmun cür’eti bütün beşeriyet muvacehesinde protesto eder ve Düvel-i İtilâfiye’nin
daire-i hak ve adle rücûlarına intizar eyleriz.” “İşgal Azim ve Tesanüd-i Milliyi Takviye Etmiştir”,
İrâde-i Milliye, 22 Mart 1336, No. 32, s. 1-2.
1241
1242

258

ettiğini takdir eden milletimiz menafi-i meşruasıyla mevcudiyetini müdafaa etmek
mecburiyetinde bulunuyor. Bütün Anadolu ve Rumeli Müslümanları İslam’ın
makarr-ı ebedisi olan merkez-i hilâfete havale edilmiş olan bu darbe-i meş’ume
neticesinde muhterem halife ve hakanları İtilâf Devletleri elinde ve hâkimiyet-i
milliyelerinin ayaklar altında zelil ve hakir kalmış olduğuna kani bulundukları
cihetle bu gayr-i hak kareketi protesto hususunda tamamen meşarik ve müttehit
oldukları gibi vaziyetin istilzam ettiği tedabir-i ittihaz ve infaza azim bulunmaları
dolayısıyla iş bu protestonamenin mümessili olduğunuz hükümetin sem’i ıtla’ına
isalı ricasını ihtiramat-ı mahsusemi terdif eylerim efendim.”1244

5.4. Yerli ve Yabancı Basında İşgal Nasıl Görüldü?
İşgal hakkında Fransızca Tan gazetesi baş makalesinde: “16 Mart işgali İstanbul’da
zaten ber devam olan mühim vaziyeti bir kat daha ağırlaştırdı ve Fransa’nın
menfaatlerini ve nüfuzunu tehlikeye düşürmüştür”1245 şeklinde değerlendirmede
bulunurken İtalyan gazetelerinden Corriere della Sera’nın beyanına göre İstanbul’un
Müttefikler tarafından işgalinin, padişahı İstanbul’dan çıkarma amacı taşımadığını ifade
ediyor, diğer bir İtalyan gazetesi bu işgalden Avrupa ve Asya’da müstakil bir
Türkiye’ye yer bulunması neticesini çıkarmanın doğru bir çıkarım olmadığını beyan
ediyor, Rumca gazeteler “önümüzde yeni ufuklar açılıyor, şimdiden hazırlanmak
lazımdır” derken Ermenice Çağadamar gazetesi Ermeni Patrikhanesi’nin bu süreçte
Ermenilerin ihtiyatkâr olması ve telaşa kapılmamaları yönünde tavsiye verdiğini ifade
ettikten sonra “Ne Alkış Ne De Telaş”, başlıklı yazısında şu değerlendirmelerde
bulunuyordu:
“Yolumuzu şaşırmayalım. Ne alkışlayalım ne de telaş gösterelim. Hükümet-i
askeriye, vazifesini ifa etmektedir. İtilâf kumandanı ahaliye hitaben bir beyanname
neşrederek herkesin işi ve gücüyle meşgul olmasını ihtar ediyor. Binaenaleyh,
bütün millettaşlarımıza sükûneti muhafaza etmelerini ve hissiyat-i tahrike sebep
olabilecek hal ve hareketlerden sakınmalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Ne
alkışlayalım ne de telaş ve heyecana düşelim.”1246

İşgal yönetiminin basın üzerindeki sansürü üzerine Dersaadet Osmanlı Matbuat
Cemiyeti bir bildiri yayınlamış, ilgili bildiride şu hususlara dikkat çekilmiştir:
“Hukuk-ı milliyemizin müdafaası yolunda her taraftan cemiyetimize telgraflar
gelmektedir. Bu telgraflar cemiyetimizin merkezinde ta’lik edilerek erbab-ı
matbuatımıza ismâ’ olunmakta ise de gayet tarafgirâne bir surette idare edilen
ecnebi sansürleri bunlardan kısm-ı azamının neşrine imkân bırakmamaktadır.
İstanbul matbuatının ne gibi tazyikâta tabi olduğunu bilmeyenlerde de
Albayrak, 12 Nisan 1336, No. 83, s. 1; “Mebûsan Reisinin Protestosu”, İstikbâl, 10 Nisan 1336, No.
128, s. 1; İrâde-i Milliye, 8 Nisan 1336, No. 35, s. 2.
1245
“İstanbul İşgali”, Hâkimiyet-i Milliye, 17 Mayıs 1336, No. 30, s. 1.
1246
“İşgal Hakkında”, Vakit,18 Mart 1336, No. 849, s. 1.
1244
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matbuatımızın Maraş, İzmir fecayii gibi hadisata lakayt kaldığı zannı hâsıl
olmaktadır. Cemiyet Heyet-i Merkeziyesi’nin 23 Şubat tarihli içtimaında bir gûna
su-i tefehhüme mahal kalmamak üzere hakikat-i halin Anadolu efkâr-ı
umumiyesine arzına karar verilmiştir.”1247

Hâkimiyet-i Milliye, işgalin maksadına yönelik sütunlarına taşıdığı yazıda: “İşgalin,
İngiliz nokta-i nazarından maksadı hilafet ve saltanatımızın İngiliz esareti altına
intikalidir. Bu işgal ile bize kabul ettirilmek istenilen sulh, Osmanlı Devleti’ni izmihlale
uğratacak bir sulhtur. İzmir ve havalisi ile Çatalca’ya kadar olan yerler Yunanlara
verilecek, Fransızlarla İtalyanların da hisseleri ayrıldıktan sonra geriye kalacak aksam
İngiliz Hükümeti’nin tahakkümü altına geçecek, parça parça edilerek iki-üç vilayete
indirilmiş şekilde konulduğu halde dahi ortada müstakil bir Türkiye kalmasına dahi
meydan bırakılmayacaktır. Bu suretle zaten manası kalmayacak olan İstanbul, yine
İngiliz’in bugün pek açık numunelerini gördüğümüz işgal ve esareti altında kalmakta
devam edecektir”1248 şeklinde değerlendirmelerde bulunurken İrâde-i Milliye “Kâbus”
adını verdiği başmakalesinde düşmanlarını kuvvetler, dostlarını ise siyasetle mağlup
etmiş olan İngiltere Hükümeti’nin tüm dünyayı hâkimiyeti altına alsa dahi yine kani
olmayacağı, hile ve kundakçılık siyaseti ile her dakika insanlığın felaketi için çalışan bu
kuvvetin beşeriyetin satvet ve namusunu kendisine şer vasıtası kıldığı ifade dilmiş ve
yazı şu şekilde devam etmiştir:
“… Ey âlem-i beşeriyet! Ey medeniyetle, an’ane-i fazılasıyla iftihar eden insanlar!
Ey yirminci asrın medeni evlatları! Emin olunuz ki kirli ve fesatkâr entrikalarıyla
âlemi ifsat eden bu kuvve-i beşeriyet için bir tehlike-i uzma, bir felaket-i
mübremdir. İstibdatın, i’tisafın tarh-i kadimde emsali bulunmayan şekillerini icat
eden bu kuvvet karşısında hepiniz mi mazlum mevkiinde kalacaksınız? Şüphe
etmeyiniz ki siz bu mevki tutukça tarih nazarında maznun ve mes’ul kalacaksınız.
Önünüzde kasaplar gibi kan döken medeniyetler esasatını kökünden yıkan
hânumânlar mahveden bu kanlı kuvvetin elinden bıçağını alabilmek için sizde
kuvvet yok mu? … İstanbul’u işgal etmekle Anadolu’nun can damarını kestiğine
kani olan düşmanlar, bizim namus ve istiklalimizi muhafaza için azim ve iman ile
mütehalli bir kütle-i vahide olduğumuzu unutmamalıdır. Zulüm ve şiddetin
teyakkuz ve intihabı mucib olacağı elbette itiraz kabul etmez bir hakikattir.
Osmanlıları silahından tecrit ettikten sonra onlara karşı silah kullanmak mezelletini
ihtiyar eden düşmanlarımıza karşı silahsız da olsa isyan ve feveran edeceğiz.
Namus e istiklâlimizle kahpece oynayan düşmanlar yaptıkları hareketlerle yalnız
medeniyetin yüzünü kirletmiş olduklarını bilahire anlayacaktır… İşte ey
Müslümanlar! Uzaktan sesini işittiğimiz Avrupa medeniyetinin iç yüzü. İşte o
onurlu maskenin altından çıkan kâbus-ı zulm-ü vahşet. Masum ve mazlum millet
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İrâde-i Milliye, 18 Mart 1336, No. 31, s. 4.
“İşgalin Maksadı”, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Nisan 1336, No. 23, s. 2.
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rencide ve kederli kalbinle yalnız havf-ı ilahiyi çek. Bundan başka İslam için korku
yoktur. Vallahu azîzü zü’l-intikam.”1249

Hâkimiyet-i Milliye, “İşgali haber alan Anadolu ve Rumeli derhal isyan ederek
İngilizlere ve onların hıyanet ve cinayetlerine karşı müttehit bir kitle halinde irkildi ve
her dem mütezayit bir azim ve iman ile mukadderatını tahlîs etmeye çalışmış ve
çalışmaya da devam ediyor”1250 diyerek işgale yönelik tepkilere sütunlarında yer
verirken Albayrak ise “İtilâf Devletleri’nin son ve en acı haksızlığı olan İstanbul’un
işgali üzerine dün yine memleket heyecanlı bir miting akd etti. Mütarekeden beri birçok
gayr-i insani ve gayr-i hukuki işgalle hakkımıza tecavüzden geri durmayan galiplerin bu
en büyük caniyane tecavüzü karşısında artık onların mahiyetini ve kendinin vazifesini
idrak eden millet, miting akdi için tahsis edilen Lala Paşa Meydanı’nı vaktinden evvel
doldurmuştu” diyerek başladığı yazının devamında Dursunzâde Cevat Bey’in
konuşmasına yer veriyordu. “Allah’ımdan dilerim ki bugün size söyleyeceğim sözler,
son acı sözler olsun” temennisiyle başlayan nutkunda Cevat Bey, milli ve tarihi
namuslarına güvenerek mütareke akd edilen İtilâf Devletleri’nin şimdiye kadar bir
takım küçük devletleri öne sürerek gayr-i kanuni işgaller yaptıklarını ve nihayet
İstanbul’u işgal ve Meclis-i Millîyi dağıtmak gibi son büyük haksızlığı da bu
tecavüzlerine eklediklerini ifade ile şimdiye kadar âmal-i miliyesini takipten geri
durmayan halkın bu caniyane hareketler karşısında da yeise düşmemesini, mücerrep
olan metaneti muhafaza etmesini ve en büyük müşküllerin birlikte iktiham edileceğine
şiddetle iman edilmesini temenni eyleyerek, bi-taraf devletlere, Düvel-i İtilâfiye Meclisi Millilerine hitaben yazılan telgraf suretini okuyarak konuşmasını sonlandırmıştı.1251
“Memleketimizi idareye kail olacak siyaset-i aliyyenin ne demek olduğundan bihaber,
kendi şahsi menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen aciz ve cahil komitecilerin
elinde zavallı Osmanlı vatanı madumiyet ve inkıraz uçurumunun ta kendilerine
geldi”1252 diyen Refi Cevad ise mevcut duruma askerlerin siyasete dâhil olmalarının
sebebiyet verdiğini ifade ettiği yazısında şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Bir milletin mukadder olunca felaketi, askerlere müfevvez eder hakk-ı hükümeti’
Filhakika yalnız bizim tarihimizde değil felakete uğrayan herhangi bir memleketin
tarihi tetkik edilirse edilsin görülür ki zabıt-ı askeri bir milletin itilasında hemen
hemen yegâne amâl olmuşlardır... Her yerde padişahın heyet-i icraiyesinin, heyet-i
“Kâbus”, İrâde-i Milliye, 22 Mart 1336, No. 32, s. 1.
“Millet, İstanbul İşgalini Nasıl Karşıladı?”, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Nisan 1336, No. 21, s. 4.
1251
Albayrak, 18 Mart 1336, No. 77, s. 2.
1252
Refi Cevad, “Uçurumun Kenarında”, Alemdâr, 23 Mart 1336, No. 461, s. 1.
1249
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teşriiyesinin, heyet-i adliyesinin, heyet-i askeiyesinin vezaifi ayrıdır. En büyük
feaket müsellah bir kuvveti temsil ve idare eden heyet-i zabıtanın veyahut daha
şümüllü bir manasıyla ordunun vezaif-i teşriiye ve icraiyeye yani siyasiyata
müdahale etmesidir... 1324 inkılabından beri bizim memleketimizi felâketten
felâkete sürükleyen en büyük hata zabitlerimizin müzmin bir surette siyasetle
uğraşmalarıdır denilebilir.”1253

Açıksöz, “Kara Haber Nasıl Duyuldu?”1254 başlıklı yazısında işgale yönelik yorumlarını
okuyucuları ile paylaşırken İrâde-i Miliye’de yayınlanan “İstanbul’un Cebren İşgalinden
Sonra” adlı yazıda İzmir, Adana, Maraş, Urfa ve daha birçok tarihi topraklarda
dökülmüş ve dökülmekte olan masum kanları henüz kurumamış, gözyaşları dinmemiş
olduğu bir zamanda İstanbul’un vahşi ve zalim bir devlet tarafından cebren işgal
edildiğine değinilerek “bu zelil ve zalim hükümetlerin maksadı nedir?” diye soruluyor
ve şu şekilde devam ediyordu: “Mütarekeyi yaparken biz, İtilâf Devletleri’nin
namusuna, vaadine, mütarekenamenin altında yılan gibi kıvranan imzalarına itimat
etmiş ve silahlarımızı bırakmıştık. Fakat görüyoruz ki o devletlerce namus kuru bir söz,
insanları aldatmak bir fazilet, mukaddesata tecavüz bir vazife imiş.” İlgili yazının
devamında hiç yoktan yere Hristiyan milletlere istiklâl, imtiyaz ve hükümet
bahşederken Mısır, Tunus, Cezayir ve Hindistan gibi yerlerde baskıcı ve kanlı bir idare
güden Avrupa ve Amerika’nın asıl amaçlarının İslâm hükümeti namına yegâne kalmış
olan Osmanlı Hükümeti’ni de taksim etmek olduğunu, bunu da her geçen gün bir parça
daha koparmak sureti ile gerçekleştirdikleri ifade edilmiş, halife ve veliaht İngiliz
süngüleri altında, mebuslar zindanda ve bütün İstanbul gözyaşı içinde iken başta ulema,
eşraf ve muteberan olmak üzere silahlanılması lazım gelindiği dile getirilmiştir.1255
İşgalin ardından başta Temps gazetesi olmak üzere ecnebi matbuatı da İngilizlere tepki
gösterirken1256 İngilizlerin İstanbul’u işgal etmek hususunda göstermiş oldukları aceleci
tavır ile bir kısım noktalara çok sayıda top, mitralyöz ve çeşitli silah takviyesi ile
gemilerin toplarını İstanbul’a çevirmek suretiyle almış oldukları tertibat pek gülünç
karşılanmıştır.1257 Edirne Mebusu Mehmet Şeref Bey; “zannediyorlardı ki İngilizlerin
beş-on dretnotu Haliç boyuna yayılarak otuzüçlük toplarını şehre çevirince derhal
Türklerin dizbağı çözülecek ve Mustafa Kemal Paşa hemen koşarak Damat Ferit ‘in
önünde boyun eğecekti. Sersemler! İstanbul’un işgali, Türk Milleti’nin zamet ve
1253

Refi Cevad, “Felaketimizin En esaslı Sebebi”, Alemdâr, 25 Mart 1336, No. 463, s. 1.
“Kara Haber Nasıl Duyuldu?”, Açıksöz, 21 Mart 1336, No. 39, s. 2.
1255
İrâde-i Milliye, 29 Mart 1336, No. 33, s. 3.
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İrâde-i Milliye, 22 Mart 1336, No. 32, s. 2.
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şehametine delil olduğu kadar İngilizlerin hilekârlık ve meziyetsizliklerine bürhandır.
Bu, beşerin tarihine Türkler için temiz ve pürcelâdet bir yadigâr, İngilizler için sefil ve
nâ-kâm bir eserdir”1258 yorumunu yapıyor, 18 Mart’ta Ali Kemal, “Hükümet İstifa
Etmelidir” başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Salih Paşa Kabinesi’ne yüklenmeye devam
ediyor1259, Peyam-ı Sabah ve Alemdâr’ın yazıları İstanbul ahalisi tarafından gayz ve
nefretle1260 karşılanıyordu.1261

5.5. Meclis-i Mebûsan’ın Dağıtılması ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
Osmanlı başkentinin işgal edilmesi ve Meclis-i Mebûsan’ın çalışamaz hale gelmesi,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tüzüğünün 4. Maddesinin uygulamaya
geçirilmesi, bir diğer deyişler cemiyetin yurt yönetimini üstlenmesi anlamını gelmekte
idi.1262 Nitekim 17 Mart’ta Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal imzasıyla
vilayetlere,

kolordu

kumandanlıkları

ile

müstakil

livalara

ve

posta

telgraf

başmüdürlüklerine bir şifre talimatname gönderilerek “Heyet-i Temsiliye’nin malûmat
ve muvafakati olmadıkça hiç bir makam ve hiç bir memur İstanbul ile muhabere
etmeyecektir” denildi. Ancak görüleceği üzere bazı kumandanlar bu emre uymadılar.1263
İstanbul ile Anadolu arasındaki bağların tamamen kopartıldığı bir ortamda Mustafa
Kemal Paşa 19 Mart’ta “olağanüstü yetkilere sahip bir meclis”in Ankara’da toplanması
hususundaki tamimini1264 valiliklere, bağımsız sancaklara ve kolordu komutanlarına
göndermiştir.1265
Öte yandan İstanbul’un işgali ve mebuslardan bazılarının tevkifi sebebi ile Meclisin
toplanmasına imkân kalmadığından Ankara’da fevkalâde bir meclis açılmasına karar
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toplanacak meclisin devletin rejimi hakında bir karar verebilecek yani, mevcut şekli değiştirmek
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verilmiş ve bu meclise katılacak olan mebusların hızla seçimine1266 başlanmış1267, hatta
bazı yerlerden milletvekilleri1268 Ankara’ya gelmek üzere harekete geçmişler1269, 18
Mart 1920 günü yapmış olduğu son toplantısında Meclis, Sinop Mebusu Doktor Rıza
Nur Bey’in meclis toplantılarına ara verilmesine yönelik takririni kabul etmiş ve aynı
gün meclisin genel bileşimine ara verilmiştir.1270
Meclis-i Mebûsan, 18 Mart 1920’de kendi kararı ile toplantısını erteleyince Mustafa
Kemal Paşa 19 Mart günü kendi hazırladığı yeni seçim talimatını bütün valilerle
bağımsız mutasarrıflara ve kolordu komutanlarına göndermiştir. Başkentin İtilâf
Devletleri’nce resmen işgali ile yasama, yürütme ve yargıdan meydana gelen devlet
otoritesinin yok edilmiş olması sebebi ile ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtuluşunu
sağlayacak tedbirleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin
Ankara’da toplanmasını istendiği talimatta yapılacak seçim ile ilgili açıklamalara da yer
verilmiştir.1271
İşgal sürecinde Veliaht Abdülmecid Efendi’nin sarayı da muhasaraya alınmış, birçok
evrak ve kitap müsadere olunmuştur.1272 23 Mart günü ise İngilizler İstanbul Muhafız
Said Paşa ve 10. Fırka Kumandanı Kemal Bey ile Matbuat Cemiyeti Müdürü ve Tasviri Efkâr gazetesi sahibi Velid Bey’i tevkif etmiştir. Vakit gazetesinden Ahmet Emin
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umumisi Kemal, mebus-ı esbak Rüştü Beyler; Sinop Livasından: Boyabat Müdafaa-i Hukuk Reisi
Abdullah, Dava Vekili Şevket, Sinop Müdafaa-i Hukuk Reisi Rıza, Dava Vekili Hakkı Hami, Maarif
Müdüriyetinden mütekait Şeref Beyler; Karahisar-ı Sahip Livasından: Vesnizâde, Fevçzâde Şükrü,
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Bey1273 aranırken1274 Yenigün gazetesi sahibi ve başyazarı Yunus Nadi Bey’in matbaası
basılmış ise de kendisi bulunamamıştır. Mustafa Kemal Paşa ise bu süreçte İstanbul’dan
kaçıp Ankara’ya gelmekte olan mebusların hareketlerini takip ediyordu. Hadiseden bir
hafta sonra telgraf ve muhabereleri ile bu kişilerle temasa geçebildi. İstanbul’da işe
yarar ve teşkilatı idare edebilecek kimse kalmamış, Kuva-yı Milliye temsilcisi olarak
orada bulunanlar, Rauf Bey ile Kara Vasıf Beyler İngilizler tarafından tevkif edilmişti.
İstanbul’da Meclis-i Mebûsan’ın dağılması üzerine mebusları toplamak için Meclis-i
Mebûsan Reisi’nin çağrısına ihtiyaç vardı.1275 Bu sebeple İstanbul’dan kaçarak
Ankara’ya gelmekte olduğu haber alınan Meclis-i Mebûsan Reisi Celalettin Arif Bey’in
aranmasına başlanmış, 27-28 Mart gecesi Düzce’de olduğu öğrenilince Mustafa Kemal
Paşa derhal kendisine bir telgraf çekerek Ankara’da olağanüstü yetkili bir meclisin
toplanması için gerekli seçimin yapılması hakkında yayınladığı 19 Mart tarihli talimatı
onun da bir bildiri ile pekiştirmesini istedi. Celaleddin Arif Bey, seçim talimatını
görmediğini, olağanüstü bir meclisin toplanmasının kendisince de uygun olduğunu ve
ancak yasalara uygun davranılmak gerektiğini bildirdi. Kanun-i Esasi’de bu hususta bir
açıklık yok ise de Fransız Anayasası’na göre bu gibi hallerde meclisin kurtulabilen
üyelerinin il veya livalarca yeniden seçilecek ikişer üye ile birleşerek uygun bir yerde
toplanmalarının mümkün olduğunu, seçim talimatını gördükten ve Ankara’ya
vardıktan1276 sonra kendisinin de bir bildiri yayınlamak düşüncesinde olduğunu

Edirne Mebusu Mehmet Şerif Bey’in Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlanan Malta hatıralarında verdiği
bilgilere göre kendilerinden sonra Malta’ya getirilen kafile arasında bulunan isimler şu şekilde idi:
“Tasvir-i Efkâr Muharriri Velid Ebuzziya, İstanbul İşgalinde Merkez Kumandanı Ali Sait Paşa, Enis
Avni Bey, Aka Gündüz, Polis Kısm-ı Siyasi Müdürü Muammer Bey, Tüccar Mustafa Efendi, Halep
Valisi Abdülhak Bey, Mutasarrıf Reşat Bey, Vakit Sermuharriri Ahmet Emin Bey, Erkân-ı Harp
Binbaşısı Hilmi Bey, Sivaslı Tüccar Hacı Ahmet Efendi, Trabzon Gümrük Müdürü Mehmet Ali Bey,
Polis Müdürü Rıfat Bey, Yozgatlı Mehmet Ağa, Süvari Mirlivası Süleyman Faik Paşa, Ayıntab
Mebusu Ali Cenani.” Hâkimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1337, No. 1717, s. 1.
1274
İrâde-i Milliye, 29 Mart 1336, No. 33, s. 3-4; Albayrak, 25 Mart 1336, No. 79, s. 2.
1275
Gökbilgin, a.g.e., II, s. 380; Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 260.
1276
Anadolu basınında yer aldığı üzere İstanbul’dan Anadolu’ya geçmeyi başaran mebusların ilk kafilesi
içinde bulunan isimler şu şekilde idi: Yunus Nadi, İzmir; Cami, Aydın; Hüsrev, Trabzon, Abdullah
Azmi, Eskişehir; Vehbi, Konya; Yusuf Kemal, Kastamonu; Rıza Nur, Sinop; Adnan, İstanbul; Sırrı,
İzmit; Avni, Necati, Zihni, Erzurum.1276 1 Nisan tarihi itibari ile birçok kişi ile birlikte Meclis-i
Mebusan Reisi Celaleddin Arif Efendi ile ailesi ve sabık Kolordu Kumandanlarından Miralay İsmet
ile güzide Erkân-ı Harbiye ümerası da Ankara’ya ulaşmış1276, bunu 2 Nisan’da Halide Edip, 12 vekil
ve beraberindeki 5 askerin gelişi takip etmiştir. Bekir Sami ve Hamdullah Suphi Beyler de
İstanbul’daki takibattan kaçarak 8 Nisan’da Ankara’ya gelmişlerdir. “Ankara’da Toplanıyorlar”,
İstikbâl, 13 Nisan 1336, No. 129, s. 1; İrâde-i Milliye, 8 Nisan 1336, S: 35, s. 1; Albayrak, 5 Nisan
1336, S. 82, s. 2; İrâde-i Milliye, 8 Nisan 1336, S. 35, s. 2.
1273
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anlattı.1277 Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa seçim talimatını bir telgrafla Celalettin
Arif Bey’e göndermiştir.1278
Temsil Kurulu, 20 Mart’ta Anadolu demiryollarına el konulmasını kararlaştırırken1279,
Şarkî Trakya ise işgalin ardından Anadolu’nun yaptığı gibi derhal İstanbul ile
bağlantısını kesmiş, Heyet-i Temsiliye ile bağlantısını devam ettirerek umumi bir
kongre düzenlemiş ve mevcut vaziyet karşısında alınması gereken tedbirleri almış,
Garb-î Trakya’da da 4 Nisan günü resmen Trakya Meclis-i Âlisi küşad edilmiştir.
Tevkifatların devam ettiği bu süreçte İngiliz askerilerinin tevkifat sürecine yardım
edenler, İrâde-i Milliye’nin haberine göre bin, Albayrak’ın haberine göre ise dört bin
kadar zevatın isimlerini İngilizlere vermişti ve tevkifler bu listeye göre yapılmakta idi.
1280

1277

Öte yandan Mebusların tutuklanması da sürmekte, daha birçoklarının da tevkif

6 Nisan tarihini taşıyan bir telgraf ile tüm mebuslara hitap eden Meclis-i Mebusa Reisi Celaleddin
Arif Bey, İtilâf Devletleri tarafından Kanun-ı Esasi’ye ve milletvekillerine vuku bulan tecavüz üzerine
İstanbul’da meclisin serbest ve kanuni bir surette vazifesini yapmasına imkân kalmaması sebebi ile
Anadolu’ya irticaya mecbur kalındığını ifade etmiş, bu şartlar altında milletin hak ve menfaatini
müdafaa etmek amacıyla mebusları, reisleri sıfatıyla Ankara’ya çağırmıştır. Zira meclis bir tecavüze
uğradığı zaman mebusanın aher bir mahalde ve esasat-ı kanuniye dairesinde müntehab aza ile birlikte
fevkalade olarak içtima ve ittihaz-ı mukarrerat edebilmesi hukuk-ı esasiye prensipleri gereği idi.
İrâde-i Milliye, 8 Nisan 1336, No. 35, s. 2; Açıksöz, 21 Mart 1336, No. 39, s. 2-3.
1278
Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 139-140; “Mebûsan Reisi Ankara’da”, İstikbâl, 10 Nisan 1336, No.
128, s. 1.
1279
Jaeschke, a.g.e., I, s. 95.
1280
Ferit Paşa sadaretinde ve Ali Kemal’in Dâhiliye Nezareti zamanında İngilizlere teslim edildikten
sonra Malta’ya sürülen kişilerin isimleri şu şekilde idi: “Sinop Mebusu Hasan Fehmi Efendi, Dâhiliye
Nazır-ı esbakı İsmail Canbolat Bey, Merkez kumandanı Cevat Bey, Aziz Bey (Kars), Musa Bey
(Kars), İbrahim Bey (Kars), Yusuf Bey (Kars), Mehmet Bey (Kars), Muhlis Bey (Kars), Edirne Valisi
Zekeriya Bey, İstanbul Mebusu Salah Cimcoz Bey, Lazistan Mebusu Süleyman Sudi Bey, Adliye
Nazırı İbrahim Sahip Bey, Enver Paşa’nın pederi Ahmet Paşa, Nafia Nazırı Abbas Halim Paşa, Bolu
Murahhası Mithat Bey, Mebusan Reisi Halil Bey, Nafia Nazırı Ali Münif Bey, Milli Ajans Müdürü
Tosun Bey, Bursa Mebusu Rıza Bey, İzmir Valisi Rahmi Bey, Merkez-i Umumi Kâtib-i Umumisi
Mithat Şükrü Bey, Divân-ı Muhasebat Mümeyyizlerinden Macid Bey, Vali Ahmet Bey, Saruhan
Mebusu Sabri Bey, Şeyhülislâm Hayri Efendi, Hariciye Nazırı Nesimi Bey, Merkez-i Umumi
Azasından Mirza Bey, Sadrazam Said Halim Paşa, Mebusan Reisi Hacı Adil Bey, İâşe Nazırı Kemal
Bey, Maarif Nazırı Şükrü Bey, Medine Muhafızı Fahri Paşa, Çanakkale Mebusu Atıf Bey, Karahisar
Mebusu Ağaoğlu Ahmet Bey, Sivas Valisi Muammer Bey, Merkez-i Umumi Azası Ziya Gökalp, Vali
Memduh Bey, Kâtib-i Mesûl Gani Bey, Merzifon Kaymakamı Faik Bey, İzmir eşrafından Hoca Rıfat
Efendi, Kastamonu Mebusu Rıza Berki Bey, Askeri Kumandanı Mürsel Paşa, Hariciye Müsteşarı
Mahmut Kâmil Paşa, Sahra Sıhhiye Reisi Süleyman Numan Paşa, İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit
Bey, Balıkesir Mebusu Hüseyin Kadri Bey, Muhacirin Memurlarından Veli Necet Bey, Polis Kısm-ı
Siyasi Müdürü Tevfik Hadi Bey, İstanbul Mebusu Fehmi Bey, Adana Valisi Cevdet Bey, Kırşehir
Mutasarrıfı Hilmi Bey, Diyarbakır Mebusu Zülfü Bey, Diyarbakır Mebusu Fevzi Bey, Muhacirin
Müdürü Zülfü Bey, Musul Merkez Kumandanı Nevzat Bey, Diyarbakır Valisi Bedri Bey, Miralay
Mümtaz Bey, Ordu Kumandanı İhsan Paşa, Vali Sabit Bey, Hamallar Kâhyası Ferit Bey, Bolu
Mebusu Habip Bey, Askeri Zabit Halil Bey, Bekirağa Muhafız Bölüğü Kumandanı Cemal Efendi,
Garnizoncu Mustafa Bey, Garnizoncu Mazlum Bey, Garnizoncu İzzet Efendi, Garnizoncu Arif Bey,
Garnizoncu Hasan Bey, Garnizoncu Celal Bey.” Hâkimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1337, No. 1717, s. 1.
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olunacağı haberler arasında yer almakta1281, ayrıca tevkif edilen kişilerin1282 nereye
götürüldüklerine dair henüz bir malumatın olmadığı da sütunlara yansıyan bilgiler
arasında yer almakta idi.1283 Bu hususta Edirne Mebusu Mehmet Şeref Bey’in:
“İngilizler, istilaya başlamadan evvel Dâhiliye Nezareti’nde hırsızlık etmiş Hürriyet ve
İtilâf Merkez-i Umumisinden Mehmet Ali Bey, İslâm diyarını istila için Rus
İmparatorluğu’na jurnal takdim etmiş Sadık Bey, her doğruya ardını çeviren meşhur
Said Molla, İslâm âleminin yüz karası Mustafa Sabri Hoca, mukallid-i meşhur Rıza
Tevfik, Talat Paşa’nın Dâhiliye Nazır- esbakı Adil Bey, Edirne’yi Yunanistan’a vermek
için Venizelos’tan çok çalışan şehremini olmuş Salim Paşa ve bunlar gibi İngiliz
hafiyeliğini namus-u din ve milliyeye tercih etmiş olanların terkip ettikleri liste, İngiliz
memurlarına verilmişti. İşte bu jurnaller üzerine biz, Malta’ya sürüldük”1284 yönündeki
açıklamaları Hâkimiyet-i Milliye sütunlarında yer almakta idi.
Aynı ay içeresinde İstanbul basınındaki gazeteler yayın politikaları sebebi ile
birbirlerini eleştirirken1285 üzerinde durulan diğer önemli konu da Londra Konferansı
olmuştur.1286 Sulh murahhaslarımızın davet edildiğini haber veren Alemdâr, Tercüman-ı
Hakikat’in haberinden alıntı yaparak Âyan Reisi Tevfik Paşa’nın Paris’e hareket
İrâde-i Milliye, 1 Nisan 1336, No. 34, s. 2; Albayrak, 5 Nisan 1336, No. 82, s. 2.
Hâkimiyet-i Milliye, 1921 yılı içerisinde Malta’ya sürgün edilen kişilerin anılarına “Malta’da Türkler”
başlığı altında sütunlarında yer vermiştir. Bu yazı serisinin ilk kısmında Edirne Mebusu Mehmet Şerif
Bey’in İstanbul’un işgali ve tevkif hususu hakkında verdiği şu bilgiler yer almaktadır: “Mart’ın 16.
Günü saat dörtte Meclis-i Milli’den İngiliz polis ve efrâdı tarafından cebren alınarak gemiye getirildik.
Orada yanımız gelen suratsız bir İngiliz bizi geminin öte ucuna geçirmek için emir verdi. Öteye
gittiğimiz vakit kuyu gibi bir çukurda, pis bir masa etrafında dizilmiş rüfeka-yı felâketi gördük.
Mahmut Paşa, Cevat Paşa, Cemal Paşa, Esad Paşa, Kara Vasıf Bey, Rauf Bey, Tahsin Bey. Çürüksulu
Mahmut Paşa bir çift billur altında gülen gözleriyle, zinde ve dik vücuduyla bize suret-i tevkifini
anlatırken münşerih bir vicdan ile daima memleketin hayır ve menafiine mevkuf şan ve şerefle dolu
bir hayat-ı mesaisinin verdiği itminan ile gür sedasıyla eline nasıl kelepçe vurulduğunu söyleyen
Cevat Paşa’nın yanında Cemal Paşa sakin, çok düşünen az söyleyen bir timsal-i heybet gibi
duruyordu. Yatak odasından sürüklenerek revolverle başına çarpılarak, yalın ayak, başıkabak
mahdumu ve damadıyla getirilen göz tabibi Esat Paşa bunun ilmi olmadığını anlatırken Kara Vasıf
gözlerini açarak yanında mütemekkil ve sabırlı duran Rauf Bey’e bakıyordu. Biz de bu felâket
yâranına üç kişi daha ilave ettik…” Hâkimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1337, No. 1717, s. 1.
1283
Albayrak, 5 Nisan 1336, No. 82, s. 2.
1284
Hâkimiyet-i Milliye, 3 Mayıs 1337, No. 175, s. 1.
1285
Memlekete en büyük fenalığı İttihatçı gazetelerin yaptığını söyleyen Alemdâr, Tasvir-i Efkâr’ı
memlekete idam kararı verdirmekle suçlamış ve “bugün sarıya, yarın maviye, öbür gün yeşile
bürünen bu paçavranın Devlet-i Osmaniye’nin başına gelenlerin hepsinde mühim mühim roller
oynadığı, Talatları, Enverleri sadır ede ede milletin başına felaketler getirdiği ve bununla rezalete,
cinayete doyamayarak leş peşinde dolaşan sırtlan gibi yeni yeni icat aradığı görülmüştür.
Bu
rezillerde bir fikir-i içtihat olsa idi memleketin başına felaketler getiren Tasvir’in sahipleri yalnız
sükût etmekle kalmayıp bu vatandan def olup giderler ve bu büyük milleti yalnız bırakırlardı...”
demiştir. Refi Cevad, “İttihatçı Gazeteler”, Alemdâr, 19 Mart 1336, No. 457, s. 1; Refi Cevad,
“Müstehak Oldukları Bir Cevap”, Alemdâr, 20 Mart 1335, No. 458, s. 1.
1286
“Konferans San-Remo’ya Naklediliyor”, Vakit, 21 Mart 1336, No. 852, s. 1; “Mukadderatımız
Meselesi”, Yenigün, 22 Mart 1336, No. 362, s. 1.
1281
1282

267

edeceğini, Ahmet Rıza Bey ile Galip Kemali Beylerin kendisine eşlik edeceklerini ve
İsviçre’de Berlin Sefir-i sabıkı Refet Paşa’nın da mezkûr heyete iltihak edeceğini
yazıyordu.1287 Albayrak, Lord Curzon’un Türkiye sulhunun Mart ayı sonuna kadar ihzar
edileceğine yönelik haberi veriyor1288, “Türkiye Sulhu Nasıl Olmalı İmiş?” başlıklı bir
başka yazısında ise The Times gazetesi İstanbul muhabirinin öne sürdüğü şahsi teklifler
şiddetle eleştiriliyordu. Zira ilgili muhabirin görüşüne göre sulhun bir siyasi, bir de
askeri hedefi vardı. Siyasi hedefi Türkiye’yi suiistimale uğrattığı Boğazlar
bekçiliğinden azletmek, yalnız memur sınıfının menfaatine muvaffak olan eski
imparatorluk yerine yeni hükümetler ve bunlara inkılap edecek manda sahaları meydana
getirmek, geri kalan yerleri ise idari açıdan tanzime çalışmak şeklinde nitelendiren
muhabire göre askeri hedefe Türkiye’yi her nev’i tecavüz imkânından mahrum
etmekten ibaret idi.1289 Ancak kısa bir süre sonra Türkiye sulhunun tehir ettiği, Türk
heyetinin ancak Nisan ayının sonunda Paris’e davet edileceği haberi basında yer
alıyor1290, Yenigün’ün bu husustaki haberinin 21 satırının sansüre uğradığı
görülüyordu.1291

5.6. Kabinenin İstifa Edeceğine Yönelik Haber ve Yorumlar
İstanbul’un resmen işgali ile meşruiyetini kaybeden Salih Paşa Hükümeti, bir taraftan
işgalci güçlerin diğer taraftan da bu güçlerin kontrolü altındaki İstanbul basınının yoğun
tepkilerine maruz kaldı. Gazeteler de hükümeti eleştiri bombardımanına tutmaktaydılar.
Peyam-ı Sabah’ta “uyanma zamanı öyle bir hükümet isteriz ki, vilayetlerdeki o
şarlatanları dinlemesin” diyen Ali Kemal, hükümete yüklenmede adeta “bülbül”
kesilmişti.1292 “Birisi çıkıp da memleket ne halde diye sorsa verilecek cevap ancak şu
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“Sulh Murahhaslarımız Gidecek Mi?”, Alemdâr, 12 Mart 1336, No. 451, s. 1; “Sulh Murahhaslarımız
Tayin Eyledi”, Alemdâr, 13 Mart 1336, No. 452, s. 1; “Adliye Nazırının Beyanatı”, Yenigün, 22
Mart 1336, No. 362, s. 1; “Londra’daki Müzakerat Devam Ediyor”, Vakit, 27 Mart 1336, No. 856, s.
1; “Sulh Muahedemiz Ne Zaman Hazır Olacak”, Akşam, 30 Mart 1336, No. 859, s. 1; “Konferansa
Ne Zaman Çağırılacağız?”, Akşam, 2 Nisan 1336, No. 862, s. 1.
1288
Albayrak, 18 Mart 1336, No. 77, s. 2.
1289
Albayrak, 22 Mart 1336, no. 78, s. 2.
1290
“Sulhumuzun Tehiri”, Yenigün, 23 Mart 1336, No. 363, s. 1; “Murahhaslarımızın Daveti Tehir Etti”,
Vakit,23 Mart 1336, No. 854; “Sulhumuzun İkmali Paskalyadan Sonraya Kaldı”, Akşam, 4 Nisan
1336, No. 864, s. 1; “Muahede 10 Nisan’dan Evvel Hazırlanamayacak”, Yenigün, 30 Mart 1336, No.
367, s. 1.
1291
“Sulhumuzun Tehiri”, Yenigün, 24 Mart 1336, No. 364, s. 1.
1292
Çetin, “Salih Paşa Hükümeti”, s. 888.
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olurdu: Karmakarışık.” diyen Refi Cevad ise ilgili yazısında şu değerlendirmelerde
bulunuyordu:
“Hakikaten hasta memleketin hangi tarafına bakılsa intizamdan vazgeçtik.
Mevcudiyetine, hayatına tealik eden dehşetli bir karışıklık görüyoruz. Patitaht’ta
siyasi, iktisadi, mali içtima-i buhranlardan başka hükümet buhranı da var. Her
gelen kabine mevki-i iktidarı işgal ettikten yarım saat sonra istifa şayiaları
işitiyoruz. Merkezde bir hükümet, Bursa’da başka hükümet, Sivas’ta yine başka bir
hükümet, tayin edilen valiler arzu-yu milliye (!) muvafık değilse tayin edildiği
vilayetin onu kabul edip etmemesi bir mesele teşkil ediyor. Hükümet aldığı
vergilerden başka ahaliden cebren istemsiz vergi tahsili, keyfi icraat, hülasa her
tarafta karmaşa. İttihatçı gazetelere bakacak oluşanız: Asayiş berkemal. Memleket,
mütareke demlerini yaşadığı halde daima hal-i harpte bulunuyor. Dâhilden ümit
yok. Hariçten elim haberler her gün birbirini takip ediyor.
İttihatçıların dediği gibi muhakeme edelim: Ferit Paşa muvaffak olamamış, Ferit
Paşa iyi adam değilmiş, azm-i milliye muhalif imiş. Pek güzel. Ferit Paşa istifa
ederek çekildi. Yerine Ferit Paşa’nın kabinesinde nazır bulunan Ali Rıza Paşa
geldi. Ferit Paşa’nın meslek-i siyasiyesi Memduh değil idiyse Ali Rıza Paşa neden
dolayı o kabinede bulundu? Bir kabinede sadrazamın şahsiyeti, düşüncesi, mesleği
başka, nazırın içtimaları başka olur mu? Bittabi Ferit Paşa nasıl düşünüyorsa Ali
Rıza Paşa’nın da öyle düşünmesi icap ederdi ve öyle idi.
Ali Rıza Paşa istifa etti. Bu istifanın ne sebebe mebni olduğunu da kimse
bilmiyordu. Kabinede bunu izah eyledi. Binaenaleyh, esbab-ı zahireye ve umumiye
olarak herkes gibi biz de şunu kabul edelim: Ali Rıza Paşa ve kabinesi mevkii
olamamıştır. Ali Rıza Paşa çekiliyor ve yerine Salih Paşa geliyor. Salih Paşa
hazretleri malum olduğu üzere gerek Ferit Paşa, gerek Ali Rıza Paşa Kabinesi’nde
nazırdan bulunuyorlardı. Ali Rıza Paşa Kabinesi’nden sonra Salih Paşa Hazretleri
hemen hemen aynı kabine ile mevkii iktidara geldi.
Merkezle taşranın irtibatı yok. Eli silah tutan her yerde hâkim oluyor. Senelerden
beri kan ve ateş içinde mahvolan Anadolu türedi zulmü elinde inliyor. On senedir
bu milleti kemirmekten bıkmayan, usanmayan çete hala memleketi iliğini emiyor.
Eminiz ki bugün payitahtta mazlum milletin hukuk-u hayatını muhafaza eden
Düvel-i İtilâfiye mevcut bulunmasa eski uygulamalar burada da devam edecekler.
Evleri basacaklar, aile ocaklarını söndürecekler, kana kana yine mazlum kanı
akıtacaklar.
Bursa’da tevkifat yapılmış tevkifatı yapanlar daha dün polis müdiriyetinde İttihat
ve Terakki’nin hesabına millete işkence eden bu adamlar daha tırnaklarının
dibindeki mazlum kanı kurumadan cinayetlerine devam edecekler.
Kimdirler? Nedirler? Nereden geldiler? Bu milletin başına nereden musallat
olmuşlar? Arayan soran yok. Kimse çıkıp da bu milletin hali ne olacak demiyor.
Memlekette azimkâr bir rical-i hükümet demir bir el ile Kuva-yı Milliye namı
altına sığınan bu haydutların kafasına bir yumruk indirmiyor. Bunlardan sonra
vaziyet için ancak şu söylenebilir: Karmakarışık.”1293

İşgal sonrasında Anadolu ile henüz muhabere tesis edilmediğini, yalnız Bandırma,
Edirne ve Bursa ile muhabere edilmekte olunduğu1294 ve İstanbul’da sükûnetin hâkim
olduğuna dair haberlerin yer aldığı basın1295, bu süreçte yeni bir tartışmanın içinde
1293

Refi Cevad, “Karmakarışık”, Alemdâr, 16 Mart 1336, No. 454, s. 1.
“Maarif Nazırının Beyanatı”, Vakit, 2 Nisan 1336, No. 862, s. 1.
1295
Alemdâr, 18 Mart 1336, No. 456, s. 1; Alemdâr, 29 Mart 1336, No:467, s.1.
1294
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bulmuştur kendini: Hükümetin istifa edecek mi, etmeyecek mi?1296 Padişahın bu
yöndeki haberlerden müteessir olduğu1297, hükümete itimat edilmesi ve görevine devam
etmesi arzusunda bulunduğuna1298 yönelik haberlerin yanı sıra hükümet mensupları da
çeşitli gazetelere vermiş oldukları beyanatlar ile bu haberi tekzip ediyorlardı.1299 Bu
kapsamda Evkâf Nazırı Hulusi Bey ile Dâhiliye Nazırı Hazım Bey, kabinenin istifası ile
memlekete hizmet edeceğine kani olmadıkça hükümetin makamı terk etmeyeceğini
gazete muharrirlerine beyan etmişler1300, Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey, Akşam
gazetesi muharriri ile yapmış olduğu mülakatta hükümetin terk-i meslek ettiği
yönündeki haberler karşısında ise kabinenin görevine devam ettiğini ifade etmiştir.1301
Öte yandan Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi, bu söylemi ortaya atan Türkiye Ajansının
tebliği hakkında basına şu tekzibi göndermiştir: “Türkiye Havas Reuter Ajansı’nda
Sadrazam Salih Paşa Hazretleri’nin vaki istifasına dair olan havadis tekzip olunur.”1302
Kabine azası bir taraftan istifa meselesi hakkındaki söylentilerin doğru olmadığını
beyan ederlerken Ferit Paşa’nın sadaretine kesin gözü ile bakılmakta ve yeni kabineye
alınacak aza hakkında Hürriyet ve İtilâf mahafilinde hararetli müzakerat cereyan
etmekte idi.1303 Nitekim Hürriyet ve İtilâf Fırkası üyeleri de Damat Ferit Paşa
başkanlığında yeni bir hükümet kurmak için çalışmalarına devam etmekte ve İstanbul
basını1304 da yeni kabineye Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın büyük oranda iştirak edeceğine
muhakkak nazarı ile bakmakta idi.1305 Vakit, bu hususta “Kabine henüz istifa etmemiş
olmakla beraber Damat Ferit Paşa’nın taht-ı riyasetinde yeni bir hükümet teşekkül
etmekte olduğu ve teşkilatı ikmal edilince yeni kabinenin mevki-i iktidara geleceği
Hürriyet ve İtilâf mahafilinde beyan edilmektedir”1306 derken Yenigün: “Tüm bu
karmaşık haberlerden ari olarak görülen odur ki Hüriyet ve İtilâf mensupları işgalin ilk

1296

“Kabinenin Vaziyeti-İstifa Yok”, Alemdâr, 17 Mart 1335, No. 455, s. 1; “Kabinenin Vaziyeti”,
Alemdâr, 20 Mart 1336, No. 458, s. 2.
1297
“Kabine Hakkındaki Tahkikatımız”, Vakit, 23 Mart 1336, No. 546, s. 1.
1298
“Kabinenin Vaziyeti”, Vakit, 20 Mart 1336, No. 851, s. 1.
1299
“Kabine Hakkındaki Tahkikatımız”, Vakit,23 Mart 1336, No. 546, s. 1.
1300
“Kabine Meselesi”, Vakit,26 Mart 1336, No. 855, s. 1.
1301
“Maarif Nazırının Beyanatı”, Vakit, 2 Nisan 1336, No. 862, s. 1.
1302
“Kabine Meselesi”, Vakit, 26 Mart 1336, No. 855, s. 1; “Kabine İstifa Etmedi ve Etmeyecek”,
Yenigün, 28 Mart 1336, No. 365, s. 1.
1303
“Kabine İstifa Etmedi ve Etmeyecek”, Yenigün, 28 Mart 1336, No. 365, s. 1; “Kabine Hakkında”,
Vakit, 28 Mart 1336, No. 857, s. 1; “Kabinenin Mevkii”, Vakit, 27 Mart 1336, No. 856, s. 1.
1304
Bir süre yayını duran İleri gazetesi, 21 Mart itibari ile yeniden neşredilmeye başlanmıştır. “İleri
Refikimiz”, Yenigün, 21 Mart 1336, No. 361, s. 1.
1305
Alemdâr, 27 Mart 1336, No:465, s.1.
1306
“Kabine Meselesi”, Vakit, 26 Mart 1336, No. 855, s. 1.
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gününden itibaren bir buhran-ı vükela için faaliyet göstermekte ve bu hususta emr-i
vakiler yapmaktadırlar”1307 yönünde yorum yapıyor Peyam-ı Sabah ise ahval ve
vaziyet-i siyasiyenin ahiren almış olduğu şekil ve cereyan üzerine padişahın Damat
Ferit Paşa’yı saraya davetle1308 mühür-ü sadareti teklif buyurduklarını1309

ve Ferit

Paşa’nın teklifi esas itibari ile kabul etmekle beraber rüfaka-i siyasiyesi ile istişareden
sonra kat’i bir cevap arz eyleyeceğini yazıyor, hatta yeni kabineyi teşkil edecek zevat
hakkında da bazı malumatlar veriyordu.1310 Adliye Nazırı Celal Bey ise bu havadisler
karşısında gazetecilere: “Böyle bir şey bilmiyorum hatta şimdiye kadar Meclis-i
Mebûsan’da dahi mevzubahis olmamıştır. Yeni kabinenin teşkil edildiğini ve bizi
istifamızı beklediğini haber alıyoruz. Fakat biz şimdilik istifa edecek derecede fevkalâde
bir hâl görmüyoruz. Ferit Paşa’nın padişah tarafından kabine teşkili için
görevlendirildiğini bilmiyor, böyle bir şeyin varit olacağını zannetmiyoruz”1311 şeklinde
beyanat vermiş, Monitör gazetesi söz konusu görüşmenin padişahın yeni bir kabine
kurmak arzusundan kaynaklanmadığını, mevcut durum hakkında fikir alışverişi yapmak
arzusundan ileri geldiğini, Ferit Paşa ise memleketin istikbâl ve mevcudiyeti için zararlı
“Kabine İstifa Etmedi ve Etmeyecek”, Yenigün, 28 Mart 1336, No. 365, s. 1.
İrâde-i Milliye, 29 Mart 1336, No. 33, s. 3; Albayrak, 29 Mart 1336, No. 80, s. 2.
1309
Bu süreç ile ilgili olarak Ebubekir Hazım Bey’in hatıratında yer alan şu bilgiler önem taşımaktadır:
“…Sadrazam Salih Paşa ‘artık bizim için çekilmekten başka şey kalmadığını’ söyledi. Salih Paşa BâbÂli’ye galiba Vahdettin ile görüştükten sonra gelmişti. Her ne kadar kendisi ima yoluyla olsun bir şey
anlatmamışsa da arkadaşlardan bazılarıyla birlikte bende de Salih Paşa’nın artık çekilmek için
padişahtan bir buyruk almış olduğu kanaati doğmuştu. Zaten birkaç günden beri Ferit Paşa’nın kabine
kurmakla görevlendirileceğini Sabah ve Alemdâr gazeteleri yazmakta idi. Ferit Paşa’nın alçak
yardakçılarından olan Pehlivan Kadri ve o türden bazıları Bâb-ı Âli koridorlarında dolaşmaya
başlamışlardı. Bu Pehlivan Kadri, galiba bir gün önce sokakta Nafia Nazırı Tevfik Bey’e de alçakça
bir saldırıda bulundu. Er geç iktidara geleceklerinden kuşku kalmayan Ferit Paşa ve hatta padişahın
kendisinin buyruk ve tertibi ile her birimize hatır ve hayale gelmez saldırılar, hakaretlerde
bulunulması olasılığını düşünmek gerekiyordu. Onun için istifayı topluca onayladık. İstifaya karar
verdikten sonra Sadrazam’a: ‘Efendim dedim. ‘Biz çekilir çekilmez yerimize gelecek olan Ferit Paşa
Kabinesi’nin ilk işi, Mustafa Kemal ile arkadaşlarının hükümete karşı ayaklandıklarını ilân etmek
olacaktır. Buna engel olmaya bizim için olanak yok. Fakat hiç olmazsa Ferit Paşa ve arkadaşlarının
işleyecekleri günahı biz işlememek için istifa ettiğimizi belirten bir tutanak imzalayıp tarihi bir belge
olmak üzere Evrak Müdürlüğü’ne verelim. O, herhalde Ferit Paşa’ya gösterir.’ Salih Paşa, ‘Pekâlâ’
dedi, bütün kurul da onayladı. Her biri hepimiz tarafından imzalanmış olarak birer örneğinizi
aldığımız tutanak şöyledir: ‘İngiltere, İtalya ve Fransa siyasi temsilcilerine 1 Nisan 1336 tarihinde
yüce sadrazamın kendi imzası ile verilen notanın aslı ve çeviri örnekleri bu tutanağa iliştirilmiştir.
Anılan günün akşamı, Hariciye Nazırı Safa Beyefendi bu notayı kendisi İngiltere Elçiliği’ne götürmüş
ve ertesi Cuma günü sabahı Fransa ve İtalya siyasi temsilcileri ile de görüşmüştür. Gerçekleşen
görüşmelerde notamızda önerilen arabulucu siyasetin temsilciler katında iyi karşılanmayacağının
anlaşılmış olduğunu, adı geçen Nazır Safa Beyefendi Vekiller Meclisi’nde söylemiştir. Bu durumdan
doğacak güçlükler karşısında şimdiki Bakanlar Kurulu’nun görev yapmayı sürdürmesi olanağı
bulunamayacağından kurulca istifaya karar verildi.’ Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye
Nazırı, s. 193-194.
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“Kabine Meselesi”, Vakit, 26 Mart 1336, No. 855, s. 1.
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“Adliye Nazırı Celal Bey’in Beyanatı”, Yenigün, 29 Mart 1336, No. 366 s. 1.
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olarak ilân ettiği Kuva-yı Milliye’ye yönelik hareket edilmesi kanaatinde olduğunu
bildirmiş1312, “Ferit Paşa Hazretlerinin Sadareti Muhakkaktır” diyen Alemdâr, meydana
gelen son olaylar neticesinde büyük bir zaaf gösterdiği ve memleketin muhtaç olduğu
karakterde bulunmayan Salih Paşa Kabinesi’nin mevkiinin büsbütün sarsıldığını,
vaziyetin uzun bir müddet bu şekilde kalmasına hükümet ve milletin tahammülü
kalmadığını gören Padişah’ın Damat Ferit Paşa ile birkaç günden beri müzakere haline
bulunduğunu ifade

ediyor1313

ve bu

yöndeki

bir diğer

haberinde

ise şu

değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Hal ve mevki-i siyasi zaten bizim bir aydan beri iddia eylediğimiz veçhile mevki-i
iktidara Damat Ferit Paşa Hazretleri’ni sevk ediyor. Hislerinden ve haremlerinden
başka bir şey bilmeyen, burunlarından daha ilerisini görmekten aciz olan
muharrirler ve siyasilerin tahmin ve teminatına rağmen bugün değilse bile yarın
paşa-ı müşarünileyh hazretlerinin mührü hümayunu teslim ile res-i mukadderatı
eline gelmesi bir emri tabii haline gelmiştir. Ancak burada bir meseleyi
mevzubahis etmek isteriz. Ferit Paşa Hazretleri mevki-i iktidara yalnız şahsiyetleri
itibarıyla değil şahsiyetlerinden temsil ettirdikleri siyaset itibarıyla gelmektedirler.
Binaenaleyh tebdil-i hükümet meselesi tetkik edilirken şahıslarla değil o şahısların
takip ettikleri siyasetle uğraşmak gerekir. Damat Ferit Paşa Hazretleri eskiden beri
İttihat ve Terakki’nin yani zulmün, tahakkümün, vatansızlığın aleyhtarı olmak
üzere tanınmışlardır. Ferit Paşa, Osmanlı Hükümeti’nin mecnunane bir surette
İtilâf Devleti aleyhinde olarak harbe girmesine düşmandı... Bu andan itibaren
memlekette iki siyaset bulunuyordu. Biri İtilâfkârane siyaset diğeri mecnunane ve
cinayetkârene bir hırs ile tekrar bütün dünyaya meydan okumak tehdidi ile iş
görmek nokta-ı nazarı iltizam eyliyordu. Bunlara göre İtilâfkâr siyaset adeta vatana
bir ihanet demekti. Çünkü onlar için Düvel-i Galebe ile uyuşmak ve anlaşmaktan
daha büyük bir felaket yoktu.
Vaktin hiç müsait olmamasına rağmen memleket bu iki taraf-ı siyaseti de tecrübe
eyledi. İlk şekil siyaseti takip eden Ferit Paşa Hükümetleri zamanında afak-ı
mukadderatımıza yığılmış olan felaket bulutları kısmen tahfif eylemişti. Harbe
iştirakimizin tevlit eylediği gayr-i kabil içtinap neticelerden birisini teşkil eden
İzmir işgali bile nispeten tahdit edilmiş ve Düvel-i Mutelife istilaya uğrayan
vilayetimize hakiki vaziyeti anlamak üzere muhtelif bir heyeti tahkikiye izamına
bile rıza göstermişti. O zaman İzmir’in işgali faciasıyla yürekleri yanan Türkler,
İstanbul’un veya Edirne’nin, Trakya’nın herhangi bir tehlikeye maruz kalacağını
bile düşünmemişler, yalnız İzmir’i nasıl kurtarmak icap edeceğini düşünmüşlerdir.
Hülasa bu mevki i hatırına giden siyaseten en az bir zararla kurtulacağımız
tahakkuk gibiydi.
Hâlbuki sırf İttihatçıları mevkii ikbale getirmek için terkip edilen Harekât-ı Milliye
oyunu muvafakatle neticelendiğinden ve onarın âmaline halim bir heyet i âcize-i
hükümet res-i kâra geldikten sonra işlerimiz fenadan betere doğru yürümekte
devam etti... Memleketimiz için yeni bir devre başlıyor demektir. Eğer bu sefer de
idare ve hükümete liyakatimizi ispat edemeyecek olursak bir an izmihlalimizi gayri kabil tashih bir surette imzalamış oluruz.”1314
1312

“Ferit Paşa Hakkında”, Vakit, 21 Mart 1336, No. 852, s. 2.
“Ferit Paşa Hazretlerinin Sadareti Muhakkaktır- Salih Paşa Kabinesi” , Alemdâr, 26 Mart 1336, No.
464, s.1; Alemdâr, 27 Mart 1336, No:465, s.1.
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“Yeni Vaziyet Yeni Hükümet”, Alemdâr, 26 Mart 1336, No:464, s.1.
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Ferit Paşa’nın yeniden iktidara gelmesinin hem kendisi hem de memleket için son koz
olduğunun ifade edildiği bir başka haberde ise Salih Paşa Kabinesi’nde zuhur eden
buhranın Ferit Paşa’yı sadaret mevkiine yaklaştırdığı, böyle olmakla beraber Ferit
Paşa’nın iktidara gelmek arzusu ile çırpınan bir kişi olmadığı ve kenisinin medeni
cesaretini İttihat-Terakki’ye karşı açmış olduğu mücadele ile ispat etmiş olduğu ifade
edilmekte idi.1315 Damat Ferit Paşa’nın daha önceki hükümeti döneminde Kuva-yı
Milliye aleyhindeki icraatı İstanbul’daki vatansever mebusları endişeye sevk
etmekteydi. Nitekim Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazamlığa tayininden kaygı
duyan Hüseyin Kazım ve Vecdi Beyler ise Padişahla görüşerek ondan böyle bir
atamanın yapılmamasını rica etmiiler lakin Padişah “Ferit Paşa değil, Rum Patriği,
Yahudi Hahambaşı da olsa getireceğim”1316 diyerek aslında sadarete kendisiyle görüşen
Damat Ferit Paşa’nın getirileceğinin sinyallerini de vermiştir.1317

5.7. İtilâf Devletleri’nin Kabineye Baskısı ve Kabinenin İstifası
Sürgünlerle tatmin olmayan İtilâf Devletleri 26 Mart 1920’de Salih Paşa Hükümeti’ne
yeni bir nota vermek sureti ile Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının açıkça red ve
inkâr edilmesini talep ederek Yüksek Barış Konseyi’nin kararına dayanan bu isteğe
gecikmeden

uyulmasını

istemişlerdir.1318

Hükümet,

İtilâf

Devletleri

Yüksek

Komiserlerinin isteği üzerine 28 Mart’ta milli hareketi ve Mustafa Kemal’i takbih eden
1315

Refi Cevad, “Buhran Hâzıra ve Ferit Paşa”, Alemdâr, 30 Mart 1336, No. 468, s.1.
Bu konuşmanın ardından Hüseyin Kâzım Kadri Bey, felaketin kesin bir gerçeklik aldığını ve bu
duruma engel olmak için ivedi ve etkili bir çözüm bulmak gerektiğini ifade etmiştir. Salih Paşa
Kabinesi’nin mevcut baskılara dayanamayıp çekilmek zorunda kalacağı ihtimali kuvvetlendiği için
sadaretin Tevfik Paşa’ya kabul ettirilmeye çalışılması düşünülmüş ve bu konuşmayı yapmak üzere
Ebubekir Hazım Bey, Tevfik Paşa ile bir görüşme yapmıştır. Hazım Bey’in hatırasında görüşme ile
ilgili olarak naklettiği bilgiler şu şekildedir: “…O gün Tevfik Paşa’nın konağına gittim. Beni, pek
bilinen inceliği ile kabul etti. Ziyaretteki amacımı anlattım. ‘Evet’ dedi. ‘Ferit’in sadarete gelmesine
engel olmak gereklidir fakat zat-ı şahane önceki kabinenin istifasında bana öneride bulundu, ben özür
dileyerek kabul etmedim. Bu kez, şu ana kadar bana bir öneri iletilmedi. Gidişata ve duyduklarıma
bakılırsa önerilmesi de olası değildir.’ Efendim dedim. Mademki az önce önerildiği halde zât-ı
devletlere sağlık durumunuzdan dolayı özür dilemişsiniz, ailevi yakınlık dolayısıyla öneri iletilmeden
de hizmet sunmaya mevkiiniz elverişlidir. Geçen de gerçekleşen teklif-i hümayunlarını sağlık durumu
engeliyle zorunlu olarak kabul edemedimse de şimdiki durumlara göre devlet ve ülkenin bu biçimde
zât-ı şahane ve hanedan-ı hümayunlarının esenlik ve çıkarları için bu kez de hizmeti bir borç
sayıyorum yolunda öneride bulunursanız böylelikle sunulacak hizmeti geri çeviremez. Tevfik Paşa,
biraz düşündükten sonra ‘Evet’ dedi. ‘Durumlar çok önemli ve naziktir. Bugün gider, padişahı
görürüm. Fakat atı alan Üsküdar’ı geçti.” Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 184.
1317
Çetin, “Salih Paşa Hükümeti”, s. 889; Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 183.
1318
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, I, s. 467.
1316
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bildiri taslağını komiserlere sunmuştur. Bildiri taslağında İstanbul’un işgali üzerine
çıkan mübalağalı söylentilerden sonra taşradaki milli hareketin bazı aşırı hareketlere
girdiğinin öğrenildiği, İzmir vilayetindeki acıklı olaylar sonucunda doğan bu
teşkilatların kuruluşu ve yönetimi ile İstanbul Hükümeti’nin ilişkisinin bulunmadığı,
meşru hakları savunmak için doğmuş olmalarına rağmen bu teşkilatların şiddet
hareketlerinin devlete zarar verdiği, hiçbir resmi sıfatı bulunmayan Mustafa Kemal Paşa
ile diğer bazı milliyetçi yöneticilerin Hükümetçe tasvip edilmedikleri ifade
edilmiştir.1319 Ancak Yüksek Komiserler ilgili bildiri metninin Mustafa Kemal ve Milli
Hareket liderlerinin tasvip edildikleri şeklinde de yorumlanabileceğini, bu bakımdan
Mustafa Kemal ve Milli Hareket liderlerinin tasvip edilmediklerini açıkça belirten ve
halkın bundan böyle yalnız meşru hükümetin emirlerine uymasını isteyen bir bildiri
metnini kabul edeceklerini bildirmişlerdir.1320
Ebubekir Hazım Tepeyran’ın ifadelerine göre komiserlerin gazetelerde duyurulmasını
ısrarla istedikleri tanımlama ve kınamanın gerçek anlamı Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşlarının devlete karşı ayaklandıklarını duyurmak demekti ve 29 Mart 1920 tarihli
notalarında “halk, bu bildiriyi ulusal hareketi yönetenleri tanımamak ve kınamak değil
tam tersine beğenme biçiminde anlayacaktır” diyerek “sözde ulusal denilen eylemleri
yöneten ve Osmanlı Hükümeti’nin niyetlerine aykırı davranan Mustafa Kemal gibilerin
açıkça ve kesin biçimde kınanması ve tanınmadığının açıklanması ve halkın ancak
meşru hükümetin buyruklarına uymaya çağırılmasında” diretiyorlardı. Hükümetten
istenilen yazı aşağıdaki şekilde hazırlanıp Hariciye Nazırı Safa Bey’e verilerek
komiserlere gönderilmiştir:
“İstanbul’un Müttefiklerce askeri işgal altına alınması üzerine abartılı söylentiler
ortaya çıktığı ve bu söylentilerin özellikle illerde heyecan yaratıcı bir nitelik alması
ve bu heyecanın Kuva-yı Milliye’yi yeniden bazı aşırı eylemlere yönelttiği
hükümetin kulağına gelmiştir. Hükümet, İzmir ilinde ortaya çıkan acı olaylarla
onları izleyen korkulu ve heyecanlı söylentiler üzerine ve esasen İslâm halkının
haklarını savunmak, ırz ve yaşamlarını korumak amacında bulunan bu örgütle
gerek kuruluşunda gerekse yönetiminde kesinlikle birlik olmadığını açıklar.
Bununla birlikte hükümet, bir süreden beri bazı yerlerde gerçekleşen aşırı eylemleri
kınamak, Kuva-yı Milliye yöneticileri ile Mustafa Kemal Paşa’nın hiçbir resmi
sıfatının olmadığını ve bunların bu aşırı eylemleri ile hükümetin niyetleirne aykırı
davranıklarını bildirir. Bundan dolayı hükümet, halka huzur ve düzeni bozacak
bütün davranışlardan sakınmalarını salık verir.”1321
Bilâl N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), C. II, Nisan-Aralık 1920, TTK
Basımevi, Ankara, 1975, s. 9.
1320
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 11.
1321
Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 191-193.
1319

274

Amiral Robeck’e göre hükümet bu nota karşısında yeni bir formül hazırlamıştı ancak bu
da Müttefikleri tatmin etmekten uzaktı. Zira hükümetin cevabi yazısında Milli Hareket
şu şekilde tarif ediliyordu: “İzmir’deki trajik hadiselerin sonucunda ortaya çıkan ve
Müslüman nüfusun hayat ve haysiyetini korumaya çalışan bir hareket.” Bu cevaba
oldukça sinirlenen Yüksek Komiserler, 31 Mart’ta bu kez hükümete daha sert bir nota
vermişler ve belirtilen tanımın kabul edilemez olduğunu, dolayısıyla derhal
çıkarılmasını istediklerini bildirmişlerdir.1322
Hükümet, 1 Nisan günü üç yüksek komiserin Kuva-yı Milliye ve Mustafa Kemal
hakkında istedikleri bildiriyi imzalamayacağını bildirmiştir. Salih Paşa cevabi notasında
son tasarının milli teşkilatların bütün mensuplarının asi sayıldığı intibaını vereceğini
ancak bu kimselerinin hepsinin asi sayılamayacağını, Büyük Devletlerin kararlarına
karşı gelmenin faydasızlığına inanan hükümetin milli teşkilat mensuplarını toptan asi
ilân etmesinin de sükûn getirmediği kanısında bulunduğunu ve yayınlanması halinde
vahim sonuçlar doğurabileceğinden hükümetin bu bildiri taslağını şimdiki haliyle
basında yayınlatamayacağı ifade edilmiştir.1323 Nihayet Salih Paşa Kabinesi, İtilâf
Devletleri’nin baskılarına daha fazla dayanamayarak 2 Nisan’da istifa etti.1324 Salih
Paşa, kendi eliyle kaleme aldığı bir yazıda “...Müttefiklerin verdiği notaya, arzu
etmedikleri cevap verilmesi üzerine Anadolu harekâtının takbih edilmesi-kat'i bir
surette-talep olunup ona da muvafakat edilmeyerek kuva-yı işgaliyece yapılan hukuk
şikenane muamelat ayrı ayrı notalarla protesto edilmiştir. 2 Nisan 1336’da kabinenin
istifası vuku bulmuştur” diyerek istifa nedenlerini ortaya koydu.1325 Gerek İstanbul’un
işgali, gerekse İtilâf Devletleri’nin baskıları Salih Paşa’yı çaresiz bırakmıştır. Tutunacak
dalı kalmayan Sadrazam ve kabinesi düşmek için bir işaret beklemeye başlamıştır. Bu
kararsızlık ve şaşkınlık içinde işgalin üzerinden on gün geçmiştir. Salih Paşa
Hükümeti’nin vaziyetini değerlendiren Padişah yeni bir hükümet kurması için Tevfik
Paşa’yı görevlendirdiyse de1326 Tevfik Paşa bu görevi kabul etmemiş1327, böylece

1322

Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 178.
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 12-15.
1324
Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 260.
1325
Çetin, “Salih Paşa Hükümeti”, s. 893-894.
1326
Bolat Bozaslan, a.g.m., s. 134.
1327
Gökbilgin, a.g.e., II, s. 396.
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Mecliste programını henüz okuyamayan Salih Paşa Kabinesi istifa ederken Padişah yeni
kabineyi kurma görevini beklenildiği gibi Damat Ferit Paşa’ya vermiştir.1328
Hâkimiyet-i Milliye: “Salih Paşa Hükümeti, milletin menafi-i hayatiyesi aleyhinde
ittihaz-ı mukarrerat için Düvel-i İtilâfiye tarafından vuku bulan tazyikata daha fazla
direnemeyerek istifaya mecbur kalmış”1329 diyerek istifayı okuyucularına duyururken
Hükümetin Anadolu’ya göndereceği beyanname münasebeti ile hararetli Meclis-i
Vükela içtimalarından sonra müttefikan istifaya karar verildiğini bildiren Vakit gazetesi
hükümetin istifa sebebinin gönderilecek beyannamenin henüz tefrit edememesinden ve
kabine iş başına geldiği esnada çizmiş olduğu tarz-ı hareket ve siyasetini değiştirmek
fikrinde bulunmamasından kaynaklı olduğunu ifade etmiş1330, İkdam: “Ferit Paşa
Kabinesi’nin nasıl şahsiyetlerden teşekkül edeceğini bilmezden ve programının
esaslarının ne olduğunu görmezden ve tetkik etmezden evvel bu kabine hakkında daha
şimdiden fikir beyan etmek mümkün değildir. Yalnız şu kadar denilebilir ki bugünkü hal
ve vaziyet, hem milletin itimadına hem İtilâf Devletleri’nin itimadına layık bir kabinenin
mevki-i iktidarda bulunmasını icap ediyor. Ancak bu iki şarta haiz olan bir kabine bizim
için bir sulh temin edebilecektir. Yalnız bu iki şartı temin etmek o derece kolay ve sade
bir şey olmadığı için bunu temin etmeye muvaffak olan kabine, pek ziyade şayan-ı itimat
olacaktır” derken, Yenigün: “Salih Paşa ve rüfekasının Bâb-ı Âli’den ayrılmalarına ne
kadar teessüf edilse yeridir. Mamafih yeni kabinede zuhur ve vukuundan korkulan ahval
ve vukuata meydan vermez ve memleketi daha emin bir surette selamete doğru sevke
muvaffak olursa teessüfe bittabi hiç gerek kalmaz. Çünkü maksad-ı umumi mevki-i
iktidarda şu veya bu şahsiyetlerin bulunması değil vatan ve milletin kurtuluşudur. Bunu
temine kim ve ne şeraitte muvaffak olursa olsun herkesin, hepimizin şükran ve
minnettarlığını kazanacaktır. Fakat şu dakikada bu gibi şahsiyetler bulunabilecek mi?
Bütün mesele burada, bu noktadadır” yönünde değerlendirmede bulunmuş, İleri: “Ferit
Paşa’nın bu mühim zamanda mevki-i iktidara gelmesi hususunda gösterdiği cesaret
üzerine kendisinden memleket adına beklentilerimiz olacaktır” derken Peyam-ı Sabah:
“Bu mertebe ağır bir vazife olarak görülemez. Zira kendisi bu vazifenin altından
kakmanın ne derece zor olduğunu bilerek bu fedakârlığı yaptı. Ali Rıza Paşalar, Salih
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Paşalar, İzzet Paşalarımız gibi nereden geldiklerini, nerede olduklarını nereye
gittiklerini

(Sansür) gelişigüzel işleri deruhte ederek büsbütün berbat eylediler. O

kabiliyet ile başka türlü yapamazlardı. Lakin Damat Ferit Paşa, devlet ve milletin
vaziyetini etrafıyla kavramıştır. Vaziyetin günden güne nasıl fenalaştığını uzaktan uzağa
olsa da gördü, anladı” yorumunu yapmış, Alemdâr: “Dört-beş günden beri Salih Paşa
Kabinesi’nin tebdil-i içtihat ve siyaset eylediği ve şimdiye kadar taraftarı olduğu Kuvayı Milliye’yi takbih eder bir beyanname neşrine hazırlandığı malumdur. Ancak
hükümetin hazırlamış olduğu beyanname İtilâf Devletleri’ni memnun etmemiş ve bu
ihtilaf da hükümetin istifası ile neticelenmiştir” şeklinde kabinenin istifasını duyururken
Monitor Oriental’ın yorumu ise: “Salih Paşa Kabinesi bu defa kat’i münasebetle istifa
etti. İstanbul, İtilâf Devletleri’nin askeri işgali altına alındığı günden beri bu durum
bekleniyordu. Oysaki Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey, bu yönde çıkan bazı
haberleri tekzip edip nazırların görev başında kalacaklarını ifade etmişti” şeklinde
olmuştur.1331
Kabinenin istifası sonrasında Anadolu’nun sözcülüğünü yapan Hâkimiyet-i Milliye’de
yer alan şu ifadeler, Salih Paşa kabinesinin istifa baskıları karşısındaki direncini yansıtır
nitelikte olmuştur:
“İngiliz planında Ferit Paşa’nın mevkii iktidara getirilmesi İstanbul işgalini hemen
takip etmek lazım gelen bir mesele idi. Ahval-i adiye için bile zayıf bir heyet olan
Salih Paşa hükümetinin kuvvet ve cüretle velev ki müspet hiç bir iş görmeyerek
mesele-i vataniyeden aldığı bir, fakat yalnız yerinde kalmakta ısrar ile gösterdiği
sebat, milletin idrak-ı bülendi karşısında zaten müttehir kalmış olan İngiltere’yi üç
beş günler bocalattı. Fakat İstanbul bütün müessesat-ı resmiye ve gayri
resmiyesiyle Padişahından hükümete ve halkına kadar bütün efradı ile İngilizlerin
yeddi zabt ve esareti altında bulunduktan sonra şimdilik orada nihayet İngilizlerin
dediği olabilirdi. Onlar bütün süngülerini ve bütün toplarını Bâb-ı Âli üzerine
tevcih ettiler, Salih Paşa hükümeti yuvarlandı. Şimdi sıra Ferit Paşa’yı makam-ı
hükümete çıkarmaya gelmiş idi.”1332

Yine aynı gazete Damat Ferit Paşa’nın önceki sadaret dönemlerindeki faaliyetleri
hakkında da değerlendirmelerde bulunarak yeni sadaret dönemi hakkında şu çıkarımı
yapmakta idi:
“Damat Ferit Paşa’nın evvelki memuriyeti zamanında Aydın Vilayeti Yunanistan’a
teslim olunmuş, katliama maruz bırakılan Müslüman ahali müdafaa-i nefisten
mahrum ve en mühim vesait-i müdafaadan tecrit edilmişti. Bu suretle Damat Ferit
Paşa ile rüfekasını ıskat eylemiş idi. Damat Ferit Paşa’nın yeni vazifesi,

1331
1332

“İstifa Hakkında Gazetelerin Mütalaatı”, Vakit, 5 Nisan 1336, No. 865, s. 1.
Çetin, “Salih Paşa Hükümeti”, s. 894-895.
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Müslümanları birbirlerine düşürerek memleketi dâhilen parçalamak ve bu suretle
kolayca ve yeniden Yunanlara ve Ermenilere çiğnetmek olacaktır.”1333

İstikbâl, “Salih Paşa, millete karşı bir beyanname neşr ile Kuva-yı Milliye’nin takbih
edilmesi hakkında vaki olan teklif üzerine istifa etmiştir. Sabık kabine azalarının bir
kısmı, Kuva-yı Milliye’nin bazı taşkınlıklarının takbih edileceğini istifadan önce
gazetecilere söylüyorlardı. Hâlbuki Salih Paşa’ya vaki olan teklif, Kuva-yı Milliye’nin
yek diğerinden bilâ-tefrik takbih edilmesinden ibaretti, Bu esas, hükümete kabul ve
İngilizlere de tadil ettirilemediğinden Salih Paşa kabinesi istifasını sunmuştur”1334
derken “kabine nihayet istifa etti” şeklinde yorumda bulunan Alemdâr,

istifanın

sebeplerine değindiği ilgili yazısında şu değerlendirmelerde bulunuyordu: “Dört beş
günden beri Salih Paşa kabinesinin tebdil-i içtihat ve siyaset eylediği ve şimdiye kadar
taraftarı olduğu Kuva-yı Milliye’yi tekbih ve tenkit ederek yolunda bir beyanname
neşrine hazırlandığı malumdur. İşte beynel vükela ihtilaf bu beyannameden ve
beyannamenin tarz-ı tahririnden ortaya çıkmış ve heyet-i hükümet namına şayan-ı
teşekkürdür ki bu İtilâf da istifa ile neticelenmiştir. Daha Perşembe günü akşamı
nihayet istifaya karar verdikleri anlaşılan Salih Paşa Cuma günü rüfekasını Bab-ı
Âli’ye davet etmiş ve hal ve vaziyeti izah eyledikten sonra istifa lüzumunu dermeyan
etmiştir. Heyet’i Vükela ancak Cuma günü istifanın gayri kabil içtinap olduğuna karar
verdiğinden Salih Paşa saat yedi buçuk raddelerinde Mabeyn-i Hümayun’a azimetle
huzur-u mülükâneye kabul buyurularak kabinesini istifasını hakpa-yi şahaneye takdim
eylemiş ve istifası kabul olunmuştur.”1335 Kabinenin istifasını “Hani Böyle
Olmayacaktı?” başlıklı yazısında köşesine taşıyan Refik Halit ise ilgili yazısında Salih
Paşa Kabinesi dönemine yönelik şu eleştirilerde bulunmuştur:
“Yahu hani kabine istifa etmeyecekti? Ferit Paşa Divan-ı Âli’ye verilecekti? Hani
Hürriyet ve İtilâf tefessüh ettiydi? Hani mebuslar kabineye girecekti? Hani Mustafa
Kemal İstanbul’a gelecekti? Hani Harekât-ı Milliye memleketi kurtaracaktı? Hani
Felah-ı Vatan yedi düvelle başa çıkacaktı? Hani elvan elvan ordumuz gelecekti?
Hani İngiltere karışacak, Fransa bunalacak, İtalya dağılacak, Hint ayaklanacak, Çin
canlanacak, sonra Lenin ile Enver, Troçki ile Talat kol kola bu karmakarışık harita
üzerinde Mağrip’ten Şark’a gezecek, tozacaktı? Hani beni asacaklardı, Âyan’ı
dağıtacaklardı, fırkayı kapatacaklardı? Hani Çürüksulu Sadrazam olacak, İzzet
Paşa kabine teşkil edecek, Cami Bey Dâhiliye Nezareti’ne gelecekti. Hani istifa
için sebep yoktu?
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“Tamim”, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Nisan 1336, No. 20, s. 4.
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Hani Mr. Wilson lehimizdeydi? Hani Anzavur Bey vurulduydu? Hani Hâzım Bey
Mayıs ayında Anadolu kızı düğünü yapacaktı? Hani Biga’ya heyet gidecekti? Hani
Piyer Loti Cemiyeti heykel dikecekti? Hani Ferit Paşa sadarete bir daha
gelmeyecekti? Hani Tan bir şey demişti, hani Times’ın 1 Şubat nüshası bir şey
yazmıştı, hani şöyle olacak, böyle olacak, hülasa ocak kurtulacak ocak
parlayacaktı? Balfour ve İttihatçılar ne dediyse hep aksi olmuş bundan sonra biz
söyleyelim bizi dinleyiniz.”1336

İstifa haberinin ardından Padişah devlet mührünü Damat Ferit Paşa’ya vermiş1337, basın
yeni kabinenin kimlerden teşekkül edeceğine yönelik yorumlar yaparken1338 5 Nisan’da
yeni kabine teşekkül etmiştir.1339
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Aydede, “Hani Böyle Olmayacaktı?”, Alemdâr, 4 Nisan 1336, No. 473, s.1.
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ALTINCI BÖLÜM
DAMAT FERİT PAŞA HÜKÜMETLERİ (5 NİSAN - 17 EKİM 1920)

6.1. IV. Damat Ferit Paşa Hükümeti (5 Nisan - 31 Temmuz 1920)
6.1.1. Kabinenin Teşkili
Damat Ferit Paşa’nın daha önceki iktidarları esnasında Kuvâ-yı Milliye aleyhine yaptığı
icraatları bilindiğinden, bu durum İstanbul’da bulunan vatansever kesimlerde endişeye
yol açmıştı. Nitekim Meclis-i Mebûsan’ın İkinci Başkanı olan Hüseyin Kâzım Bey,
Damat Ferit Paşa’nın tekrar sadarete getirilmemesi hususunda Padişahla yaptığı
görüşmeden eli boş dönmüş, öte yandan Damat Ferit Paşa’nın Sadrazam olmaması için
Saray’a ve Meclis’e birçok yerden telgraflar gönderilmişti. Ancak Padişah, İngilizler
nezdinde itimada mazhar olduğuna inandığı Damat Ferit Paşa’yı sadaret mevkiine
getirmeye kararlı görünüyordu.1340 Nitekim Damat Ferit Paşa, 1 Ekim 1919 tarihinde
ayrıldığı sadaret görevine, yaklaşık yedi ay sonra, 5 Nisan 1920’de yeniden tayin
edilmişti.1341 Bu tayin ile Damat Ferit Paşa dördüncü defa hükümeti kurmakla
görevlendiriliyordu.1342 Damat Ferit Paşa’nın yeniden iktidar mevkiine gelmesinde
İngilizlerin Salih Paşa Hükümeti’ni düşürmeye yönelik faaliyetleri ile İstanbul’daki
Kuvâ-yı Milliye aleyhtarlarının çabaları önemli rol oynamıştı. Bilhassa Peyam-ı Sabah
ve Alemdâr gibi İstanbul

gazetelerinin bu çabalarda önemli rol oynadığı

görülüyordu.1343
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Akandere, a.g.m., s. 346.
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Yeni hükümetin göreve atanmasına yönelik Hatt-ı Hümayun’u bir şaheser olarak
niteleyen1344 Refi Cevad, yeni kabinenin kurulması münasebeti ile köşesinde taşıdığı bir
yazıda, “esasen Ali Rıza Paşa’nın istifasını verdiği günden beri buhran başlamıştı.
Evvelki güne kadar buhran devam ediyordu. Dün de devam eyledi. İhtimal bugün de
devam eder. Ferit Paşa Hazretleri’nin şahsiyet-i muhteremelerine kabine teşkil
vazifesinin tevcihi buhranı tamamen izale eylememiştir. Bizce tespit edilen hudut
dairesinde bir kabine teşekkül eylemedikten sonra buhrandan kurtulmak mümkün
olamaz” demiş ve Ferit Paşa’nın bu sadaret döneminde, ilk sadareti döneminden daha
fazla yorulacağını ifade ederken1345 Bosfor’un yorumu ise şu şekilde olmuştur: “Damat
Ferit Paşa’nın mevki-i iktidara gelmesi, şüphesiz Türkiye’nin mütarekeden sonraki
tarihinde yeni bir sahife olacaktır. Yeni sadrazam, Anadolu’yu hakiki ve mecazi
manasıyla salahından tecrit edecektir. Hakiki manasıyla Harekât-ı Milliye’yi izale ve
mecazi manasıyla da Türkiye’ye verilecek muahedeyi kabul ettirmek suretiyle vazifesi
şüphesiz pek ağırdır...”1346 Salih Paşa’nın harici tazyiklere direnemeyerek istifa etmek
zorunda kaldığını ifade eden İstikbâl ise dördüncü defa sadarete gelen Ferit Paşa ile
ilgili olarak başmakalesinde şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
“Salih Paşa kabinesinin ne gibi esbap ve şerait altında istifa eylemiş olduğu malûm
bulunduktan sonra Damat Ferit Paşa’nın riyasete gelmesi pek tabi bir şey
hükmünde kalıyor. Filhakika Salih Paşa, milli emelleri tatmin edecek bir siyaset
tatbikine imkân bulamadı. Ecnebi bir hedefe hadim bir siyasetin tatbikine vasıta
olmaktan istinkâf eylemekle mevkiini en salahiyettar bir hükümet reisine tevdi
etmiş oldu. Ferit Paşa, Harekât-ı Milliye’ye muhalif olan gurubun lideri demektir.
Bu gurup, Avrupa’nın emniyetini her ne suretle olursa olsun payidar olabileceğine
kani bulundukları bir siyasetin merciidirler. Bugün, Avrupa Türkler’den
mütevekkilâne bir itaat siyaseti istiyor ve sulh muahedenamesinin muhtevi
bulunduğu mevadın kolaylıkla tatbikine müsait bir zemin hazırlanmasını bekliyor.
Ferit Paşa gurubu, Avrupa’nın suret-i haktan görünerek temin etmek istedikleri bu
arzularını tatmin suretiyle kazanacak emniyet-i siyasiyesinde şerait-i sulhiyenin
kesb-i itidâl edeceği fikir ve kanaatine merbuttur. Ve bu rabıtanın şevkiyledir ki
dördüncü defa olarak mevki-i iktidara gelmiş bulunuyor... Bir kabine için
muvaffakiyetin zamanı dâhil ve hariçte ehemmiyet ve itibara mazhar olabilmekten
ibarettir. Ali Rıza ve Salih Paşa kabineleri bu iki şartı cem edememiş, harice karşı
tatmin edici bir siyaset takip edemedikleri için ehemmiyet bahis olamamışlardı. Bu
da tabii idi. Şerait-i mevzua karşısında bu ikisinden birini feda etmek zaruridir.
İstanbul kabineleri, dâhilin emniyetini kaybetmemek istedikçe haricin itibarından
uzaklaşacaktır. Haricin itibarını kazanmak bir şeyle kabil olabilir, o da milli
cereyanlara mukavemet etmektir. Bunu Ali Rıza ve Salih Paşa Kabineleri
beceremezdiler. Beceremeyince de haricin muhabbetine mazhar olamadılar ve
yerlerini Ferit Paşa’ya terk etmek zorunda kaldılar. Şu hal ve mevkide Ferit Paşa
1344

Refi Cevad “ Hatt-ı Hümayün ve Yeni Kabine”, Alemdâr, 6 Nisan 1336, No. 475, s.1.
Refi Cevad, “Yeni Vaziyet Karşısında”, Alemdâr, 5 Nisan 1336, No. 474, s.1.
1346
“Salih Paşa Kabinesinin İstifası”, İstikbâl, 13 Nisan 1336, No. 129, s. 1.
1345
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Hazretleri, iş görmeye en muktedir bir hükümet reisidir. Dâhilin emniyetinden
mütehassıl bir iktidara muhtaç bulunduklarından zaman ve zemin icra-i hükümet
edebilmelerine tamamen müsait bulunuyor demektir ve haricin itimat ve emniyeti
devamlı surette celbe muvafık olacağına şüphe yoktur. İtilâf Devletleri’nin
maksatları bellidir: Anadolu’daki Harekât-ı Milliye’nin izalesi ve sulhun
tatbikatında tesadüf edilecek her nevi muavenetin ortadan kaldırılması ve bu
maksadı temin edecek şeydir. Ferit Paşa Hazretleri de bu harekâtı İtilâf
Devletleri’nin dilediği şekilde telakki etmekle mertebelerini tecziye için emr-i
ferman-ı padişahiyi de haiz bulunmakta olduğundan kabine hariçte emniyet ve
itibara kazanabilecektir. Ferit Paşa, bu şerait altında mevki-i iktidara gelmeyi kabul
etmekle memleketin menfaat-i umumiye-i müşterekesi noktasında nasıl bir hareket
eseri göstermiş olduğunu tarih muhakeme edecek ve zaman gösterecektir...
Anadolu’yu baştanbaşa bir isyan yatağı olarak göstermek doğru değildir. Esasen
Anadolu ne istiyor? Milletin maksat ve emeli nedir? Mevcudiyet ve tamamiyet-i
milliyenin masuniyeti, hakk-ı hayat ve inkişafının tesdikini istemek, esareti milli
vicdana sığdıramamak acaba bir isyan mıdır?”1347

İkdam’ın yorumu: “Yeni kabine bir fırka kabinesi olmayıp tamamen fırkalar haricinde
bir kabinedir. Yeni kabinenin bu halinin ihtiyaca daha muvafık olduğuna şüphe yoktur.
Bu kabinenin selefleri, İtilâf Devletlerinin emniyetlerini temin edememekten dolayı
sukut edildiler. Bu cihetler hükümet-i cedidenin mevki-i iktidara gelmek için bu ciheti
dahi seleflerinden daha kavi olarak temin etmiş olacağını düşünüyoruz”1348 şeklinde
olurken Vakit: “Ferit Paşa’nın dördüncü defa olarak mevki-i iktidara gelmesi, hiç
kimseyi şaşırtmamıştır. Şüphesiz yeni kabinenin en büyük vazifesi gerek dâhil gerekse
hariçteki sorunları düzeltmek, her tarafta merkezi hükümetin nüfuzunu hissettirmek ve
sulhun teminin çalışmak olacaktır” 1349 demekte ayrıca yeni kabinenin en dikkate değer
yönünü “azalarının şimdiye kadar alelade fırka ve zümre gürültülerine karışmış
şahsiyetler haricinde intihap edilmiş olması” şeklinde tanımlamakta, kabineyi teşkil
eden zevattan birçoğunun şimdiye kadar siyaset sahasında isimleri duyulmamış zevattan
mürekkep olduğunu bildirmektedir.1350 Yeni kabinenin İngiliz maksadının bir neticesi
olduğunu ifade eden Hâkimiyet-i Milliye’nin değerlendirmeleri ise şu yönde olmuştur:
“İngiltere, başında halife ve padişahımızın temsil ettiği hilafet ve saltanat olduğu
halde mevcudiyet-i istiklâlimiz ve milliyemizin bütün müessesatını bu suretle ele
geçirmekle tasavvur ettiği planı belki artık suhuletle tatbik edip gidebileceği, daha
doğrusu bizzat bizlere tatbik ettireceği zamanda bulunuyor. Filhakika İngiltere’yi
bu zannında takviye edecek bazı avamil ve deliller de yok değildi. Herkesçe malum
olmakla beraber daha iyi tespit etmiş olmak için şu İngiliz planının başlıca
noktalarına temas edelim:
Faik Ahmet, “Kabinenin Tebdili Münasebetiyle”, İstikbâl, 17 Nisan 1336, No. 130, s. 1.
“Yeni Kabine ve Matbuat”, Akşam, 6 Mayıs 1336, No. 556, s. 1.
1349
“Dördüncü Damat Ferit Paşa Kabinesi-Hatt-ı Hümayun Kıraatı”, Vakit, 6 Nisan 1336, No. 866, s. 1.
1350
“Yeni Kabine”, Vakit, 6 Nisan 1336, No. 866, s. 1; “Yeni Kabine”, Vakit, 7 Nisan 1336, No. 867, s.
1.
1347
1348
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1- Harb-i umumi sonunda bizimle mütarekename akdeden devlet İngiltere ve bu
mütarekename ahkâmını daha ilk günden itibaren ihlâl eden yine
İngiltere’dir.
2- İtilâfname ile Fransa’yı Adana’ya sokan ve daha ilerilere gitmeye teşvik ile
Maraş hadisesini ortaya çıkartan İngiltere’dir.
3- Yunanistan’ı İzmir’e yollayan İngiltere’dir, o kadar ki fecayi-i malumeye
müterafık olarak vuku bulan Yunan işgali, mütarekeyi akdeden İngiliz
Amirali Calthorpe’un nezaret ve himayesi altında cereyan etmiştir.
4- Son günlere kadar Yunanlar, İngiliz Generali Milne’in açık desteği ile
tutunagelmişlerdir.
5- İtalyanlara da bir nüfuz alanı vermekle memleketimizi taksim tehlikesi
muvacehesinde bulunduranlar İngilizlerdir.
6- Sulhumuzu her gün bir suretle karıştırarak Türkiye’yi hakk-ı hayatından
mahrum etmek isteyen İngiltere’dir.
7- Ve nihayet İstanbul’u işgal etmek sureti ile istiklâl ve hâkimiyetimizi hitama
çekmek isteyen melun el İngiliz elidir.
İngilizler, pek de hatta hiç de gizli olmayan bu maksat ve harekâtında neticeyi
kendi hesabına neticelendirmek için hain bir zümreye istinad ediyordu. Nitekim
gördük. İstanbul’un işgalinden sonra ilk iş olarak Damat Ferit Paşa’yı mevki-i
iktidara getirmişlerdir.”1351

Mustafa Kemal Paşa ise, düşman süngülerine dayanan Damat Ferit kabinesinin
tanınmadığı yönünde tamim yayınlarken1352 yeni hükümetin kuruluşu Kuvâ-yı Milliye
aleyhtarı çevrelerde ve İngilizler nezdinde büyük memnuniyet yaratmış1353, Anadolu
basını Damat Ferit Paşa’nın İngiliz eliyle yeniden sadarete getirilmesinin tüm vatanda
hali hazırda mevcut olan kini bir kat daha arttırdığı yorumunu yapmıştır.1354 Nitekim
İngiliz Yüksek Komiseri Richard Webb’in 22 Nisan 1920’de Curzon’a gönderdiği
raporda yer alan “Müttefiklere açıktan muhalefet eden hiçbir hükümet İstanbul’da
ayakta kalamaz ve işgalden sonra müttefiklere engel olamaz...” şeklindeki ifadeleri de
bu durumu göstermekte idi.1355
Hâkimiyet-i Milliye, mevcut durumu İngilizlerce hükümete getirilen, beyinsiz ve
vatansız zümreye başlık eden Damat Ferit’in hilafet ve saltanatın haysiyet, istiklâl ve
mevcudiyetini feda etmek pahasına dahi olsa iktidara uğursuzca geldiği, vatan ve
milletin mahvı ile müteselli olabilecek bir karaktere sahip olduğu1356 şeklinde

1351

“Vaziyetin Hakikati”, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Nisan 1336, No. 21, s. 1.
Jaeschke, a.g.e., I, s. 97.
1353
Akandere, a.g.m., s. 346; “Ferit Paşa Kabinesi Katiyen Teşekkül Etti-Kuvayı Milliye Âsidir”,
Alemdâr, 6 Nisan 1336, No. 475, s.1.
1354
İrâde-i Milliye, 12 Nisan 1336, No. 36, s. 4.
1355
Nurten Çetin, “Salih Paşa Hükümeti, Basın ve Siyasi Çevrelerin Hükümete Yaklaşımı”, Tarih Okulu
Dergisi, Mart 2016, Yıl: 9, S. XXV, s. 870.
1356
Çetin, a.g.t., s. 47.
1352
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yorumlarken Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi namına yayınladığı beyannamede şu değerlendirmelerde bulunmakta idi:
“Taht-ı esarette bulunan Salih Paşa Hükümeti milletin menafi-i hayatiyesi
aleyhinde ittihaz-ı mukarrerat için Düvel-i İtilâfiye tarafından vuku bulan tazyikat-ı
mütemadiyeye daha ziyade mümaşat edemeyerek istifaya mecbur kalmış ve yerine
Damat Ferit Paşa tayin edilmiştir. Sulh mukarreratı arifesinde düşmanlarımızın en
çok muvaffakiyet ümit ettikleri cihet milletimizin menafi- hayatiyesini idrak
edemeyerek münafıklara kapılacağı hakkındaki zandır. Payitahtın işgalinden beri
Anadolu’da milletimizin hiçbir fırka ve cemiyet farkı gözetmeksizin bil-ittifak
istiklâl-i milli için izhar ettiği aşk-ı vahdetle bütün anasır-ı vatana siyyanen şamil
olan nifak tarikında milletin müsteidd-i iğfal olmadığını izhar etmiştir. Maahaza
Damat Ferit Paşa’nın tayin ettirilmesi gösteriyor ki ilgâ-yı nifak ile istihsal-ı
maksat mümkün olduğunu Düvel-i İtilâfiye’ye zannettirenler henüz mevcuttur.
Tahhattur olunur ki Damat Ferit Paşa’nın evvelki memuriyeti zamanında Aydın
Vilayeti Yunanistan’a teslim olunmuş, kasten ve emirle katliama maruz bırakılan
Müslüman ahali, müdafaa-i nefs hakkından mahrum ve en mühim vesait-i
müdafaadan tecrit edilmiştir ve Damat Ferit Paşa Hükümeti mütarekename
ahkâmından ecnebiler gibi istifade ederek Vilayat-ı Şarkiyemizde bulunan en
mükemmel asayişi inkâr ile Düvel-i İtilâfiye’yi işgal-i askeriyeye davet eylemişti.
Millet, bugünkü emarat-ı kat’iye karşısında Damat Ferit Paşa’dan itimadı nez’
etmekle beraber celadet-i milliyenin bütün safahatını iraeye âzim olduğunu izhar
ederek Damat Ferit Paşa ile rüfekasını ıskat eylemişti. Damat Ferit Paşa’nın yeni
vazifesi Müslümanları birbirine düşürerek memleketi dâhilen parçalamak ve bu
suretle kolayca ve yeniden Yunanlara ve Ermenilere çiğnetmek olacaktır. Fakat
milletimiz bu sefer daha ziyade azim ve celâdet ve bahusus esaslı tecrübe ile
mücehhez bulunuyor. Bu hususta efkâr-ı âmmeyi tatmin ile beraber istiklâl-i
milliyi temin için bahusus dâhili teşebbüsat-ı nifak-cûyaniyeye karşı kat’i karar ve
kat’i tedabir ittihaz edilmiş olduğu ve hıyanet-i vataniyesi sabit olan ve düşman
süngüsüyle tavzif edilen Damat Ferit Paşa ve heyetinin hiçbir suretle
tanınmayacağını ilân eyleriz.”1357

İrâde-i Milliye ise aynı hususu “Ferit Paşa Kabinesi”1358 başlıklı uzun yazı ile
sütunlarına taşımış, ilgili yazıda milletin arzusu ile iktidara gelen Salih Paşa
Kabinesi’nin İngilizler’in tazyiki ile cebren istifa ettirildiği, Ferit Paşa’nın kendi
milletini ve devletini eliyle yıkacak kadar kötü nam sahibi olduğu ifade edilmek sureti
ile bundan önceki sadaretleri dönemi uzun bir şekilde değerlendirilmiştir.1359

İrâde-i Milliye, 8 Nisan 1336, No. 35, s. 4.
Bkz. EK 8
1359
“Ferit Paşa Kabinesi, İrâde-i Milliye, 19 Nisan 1336, No. 37, s. 1; İrâde-i Milliye, 19 Nisan 1336,
No. 37, s. 3. İlgili yazının tam metni hakkında Bkz. EK 28.
1357
1358
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6.1.2. Kabinenin Harekât-ı Milliye Karşıtı İcraatları
Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kuruluş gayesi, bizatihi Padişahın 5 Nisan tarihli Hatt-ı
Hümayunu’nda1360 da açık olarak belirtilmişti. Padişah ehliyet ve rü’yeti dolayısıyla
sadrazamlığa tayin ettiği Damat Ferit’ten milliyet namı altında ika edilen iğtişaşatı
önlemesini,

bu

karışıklığı

yaratanlar

hakkında

gerekli

kanuni

yaptırımların

uygulanmasını ve ülkede asayiş ve huzurun yeniden sağlanmasını istiyordu. Böylece
Padişah, Kuvâ-yı Milliye’ye karşı yürütülecek politikalar için Hükümet’e destek
olacağını da ortaya koyuyordu.1361 Nitekim Evkâf Nazırı Osman Rıfat ile Nafia Nazırı
Cemil Paşalar da gazetecilere vermiş oldukları beyanatta hükümetin, hatt-ı hümayun
dairesinde hareket edeceğini ifade ediyorlardı.1362
Yenigün, imzasız başyazısında Ferit Paşa’nın ilk iş olarak Padişah fermanı gereğince
bastırma hareketine girişeceğini belirterek “Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını ihsan
buyursun” demiştir.1363 Zira Hükümet, yayınlamış olduğu beyannamede de şu ifadeleri
kullanmıştır:
“…Mütareke ile galip devletlere arz-ı teslimiyet edilmişti. Artık bu elemli
neticeden ibret alarak bundan sonra olsun akla ve hale uygun bir selamet yolu
tutulmalıydı. Fakat bu hakikat de layık-ı vech ile anlaşılamadı. Bir takım kesanın
yalnız hırs ve menfaat sevkiyle ‘Kuva-yı Milliye’ namı altında meydana
çıkardıkları fitne ve fesat bir taraftan vaziyet-i siyasiyemizi son derece tehlikeli bir
hale getirdi… Nihayet yine bu ahvâl tesiratıyla Düvel-i Muazzama, mütareke
ahkâmını İstanbul’u muvakkaten işgal-i askerî altına almak suretiyle de tatbik
ettiler. Buna karşı erbab-ı isyanın payitaht ile Anadolu arasındaki muhabere ve
muvaredeyi kat’a teşebbüs etmesi ise en büyük bir harekât-ı bağıyane hem
Ferit Paşa’nın sadarete atanması ile ilgili Hattı Hümayun şu şekildedir: “Vezir-i mealisemirim Ferit
Paşa, selefiniz Salih Paşa’nın vuku-i istifası ciheti ile mesned-i sadaret derkâr olan ehliyet ve
reviyyetinize binaen uhdenize tevcih kılınmış ve Meşihat-i İslâmiye dahi Dürrizâde Abdullah Bey
uhdesine ihale edilmiştir. Kanun-i Esasi’nin 27. Maddesi mucibince teşkil eylediğiniz Heyet-i Cedidei Vükela tasdikimize iktiran etmiştir. Mütarekenin akdinden büd ile bittedriç nokta-i salaha takarrüp
eden vaziyet-i siyasiyemizi millet namı altında ikâ edilen iğtişaşat vahim bir hale getirmiş ve buna
karşı şimdiye kadar ittihazına çalışan tedabir-i muslihane faidesiz kalmıştır. Ahiren tebarüz eden
vekayie göre bu hal-i isyanın maazallah-i Tealâ daha vahim ahvale mastar olabileceğinden iğtişaşat-ı
vakıanın malum olan mürettiğ ve müşevvikleri haklarında ahkâm-ı kanuniyenin icrası ve fakat muğfil
olarak bu kıyama iltihak ve iştirak etmiş olanlar hakkında aff-ı umumi ilânı ve bütün memalik-i
şâhanemizde asayiş ve intizamın iade ve teyidi tedabirinin kemal-i sürat ve kat’iyetle ittihaz ve ikmali
ve bilumum tebaa-i sadıkamızın bu suretle makam-ı hilâfet ve saltanata muhakkak olan merbutiyet-i
tegayyür nâpezirinin teşyidi ve bu cümle ile beraber Düvel-i Muazzama-i Mutelife ile samimi revabıtı itminankârane tesisine ve menafi-i devlet ve milletin hak ve adalet esasına istinaden müdafaasına
ihtimam olunarak şerait-i sulhiyenin kesb-i itidal etmesine ve sulhun bir an evvel akdine sarf-ı
makderet edilmesi ve o zaman kadar her türlü tedabir-i maliye ve iktisadiyeye tevessül edilerek
müzayaka-i ammenin mehmaemken tehvini kat’iyen matlubumuzdur. Cenab-ı Hak tevfikat-i
itahiyesine mazhar buyursun.” Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 307-308.
1361
Akandere, a.g.m., s. 348.
1362
“Yeni Hükümetin Nokta-i Nazarı”, Vakit, 7 Nisan 1336, No. 867, s. 1.
1363
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 471.
1360
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Anadolu’yu korkunç bir istilaya uğratmak hem de devletin başını gövdesinden
ayırmak felâketini hazırlıyor… Bu cihetle hükümet, vâsıl olmak istediği maksad-ı
hayr ve salaha kan dökmeden vusulü tervih etmekle beraber devletin ve milletin
hakikaten tehlike içinde bulunan hayatını ve selâmetini kurtarmak için yola
gelmeyenleri şer’i şeref ve kanun-i münif mucibince ve hatt-ı hümayunla tebliğ
olunan irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenahiye imtisalen tedip etmekte tereddüt
etmeyecektir…”1364

Alemdâr, Ferit Paşa’nın riyasetindeki hükümet ile birlikte her şeyden evvel eşkıyayı
takip etmesi gerektiği, zira memleketi İttihatçıların şerrinden ancak Ferit Paşa’nın
koruyabileceği1365 yorumunu yaparken Damat Ferit Paşa, bu yorumu boş çıkarmamış ve
iktidarının daha ilk günlerinde yani 8 Nisan’da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de
Robeck’le görüşmüş, Anadolu’daki millî hareketi yok etmek istediğini söyleyerek1366,
İngilizlerin onaylayacağı bir şekilde çalışmaya söz vermiş ve yapacakları için ondan
yardım istemişti. Bu görüşmede; Milliyetçilerin aleyhinde ferman, beyanname ve
fetvaların yayınlanacağı ve bunların uçaklarla Anadolu’ya dağıttırılması için yardımcı
olunması, Anzavur’un kumandasında oluşturulacak ve millî hareketi bastıracak olan
kuvvetler için silah verilmesi1367, İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya ajanlar
gönderileceği ve bazı siyasi düşmanlarının tutuklanması gibi konular ele alınmıştı.1368
Zira Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit Paşa, Anadolu’daki hareket için
çareler düşünmekte idiler. Bu kapsamda Saray’ın ve İngilizlerin tam desteğini alan
Damat Ferit Paşa, plan ve programının gereği olan faaliyet ve uygulamalarına vakit
kaybetmeden başlamış ve Milli Mücadelecileri ve çabalarını ortadan kaldırmak amacı
ile ilk olarak 8 Nisan 1920’de Adıyaman’da Hacı Mehmet Ali Efendi ile Kâhtalı Hacı
Bekir ve Canik Aşireti reisi Abuzerağazâde Şükrü ağalara verildiği ilân edildi ve

Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 312-313.
Refi Cevad “ Hatt-ı Hümayün ve Yeni Kabine”, Alemdâr, 6 Nisan 1336, No.475, s.1.
1366
Nitekim Damat Ferit Paşa’nın yalısında yapmış olduğu toplantılarda da bu fikirleri öne sürmekte
ayrıca bu toplantılarda kabinenin kararları, Kuva-yi İnzibatiyeye ait bütün askeri malumat ve Kuva-yı
Milliye’ye karşı girişilmesi takarrür eden planlardan da bahsedilmekte idi. Hüsamettin Ertürk’ün
naklettiği üzere bu bilgilerin ele geçirilmesi Galip Vardar sayesinde olmuş, aynı zamanda bu şahıs
Meşihat Dairesi’nin de istihbaratını yapmıştır. Ertürk, a.g.e., s. 250.
1367
İngilizler, Ahmet Anzavur’un emrine istediği kadar para ve istediği adamları vererek ve sergüzeşt
arayan zabitlerle onun birliklerini takviye ederek ortaya hatırı sayılır bir kuvvet çıkarmışlardır.
Anzavur’un emrinde üç sınıf kuvvet bulunmakta idi (Piyade-Süvari-Topçu). O tarihlerde İstanbul’da
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Harekât Şubesi reisi bulunan Erkân-ı Harp Miralayı Ömer Lütfi
Bey ile aynı dairede çalışan Binbaşı Cevat ve Binbaşı Cemal Beyler Anzavur’un emrindeki birliklere
göndermek zorunda kaldıkları siah ve cephanelerin en kötülerini ve bozulmuşlarını seçmişler ve
yollamışlardır. Bu suretle elindeki kötü malzemeyi kullanamayan Anzavur’un işi bir müddet
aksamıştır. Ertürk, a.g.e., s. 423.
1368
Akandere, a.g.m., s. 348.
1364
1365
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Bandırma’ya girmiş olan eski İzmit Mutasarrıfı Ahmet Anzavur’a1369 paşalık rütbesi
verilerek Balıkesir Mutasarrıflığı’na atandı.1370 Bu durumu “Anzavur’un Paşalığı”
başlıklı yazısında eleştiren Hâkimiyet-i Milliye, “İstanbul’un işgali sonrasında İngiltere
siyasetinden yeni bir perde daha açıldı” diyerek başladığı yazısına şu yönde
değerlendirmelerde bulunmkata idi:
“İstanbul’da Kuva-yı devlet ve hükümetin hâkimi mevkiinde bulunan İngilizler,
Biga ve havalisinde ihanetkâr bir şekavetle düşman amaline hizmet eden Ahmet
Anzavur’u dağlarda ve köylerde bir eşkıya çetesi halinde gezmekte ve milletin
Yunan gibi bir düşmana karşı korumaya çalıştığı kuva-yı müdafaadan kuvvetler
tarafından takip edilmekte bulunduğu halde Bâb-ı Âli’nin velev ki İngiliz cebr ve
tehdidi altında olsa dahi bu alet-i şer ve hıyaneti milletin başına bir taraftan paşa,
diğer taraftan mutasarrıf tayin etmesi kadar müstekreh bir şey olamaz.
Bâb-ı Âli’nin İngiliz emir ve iradesi ile kabul ettiği bu tarz-ı hareket kağıt üstünde
ve gazete sütunlarında kalmaya mahkûm bir keyfiyet olsa dahi herhalde tarihin
hayret ve ibretle anılacak nadir olaylarından birini teşkil edeceği şüphesizdir. Zaten
ihtirasat-ı mecnunanesi sebebi ile İngiliz emellerine hizmette İngilizlerden geri
kalmayan Damat Ferit Paşa’nın bu meseledeki vaziyeti ise elbette İngilizlerden kat
kat fazladır.
Ahmet Anzavur’un paşalığı, bu adamın İzmir ve havalisini müdafaa eden Kuva-yı
Milliye’ye karşı ilk harekete geldiği günden itibaren nelere ve kimlere hizmet
etmekte olduğunu artık en mütereddit kimseler için de pek açık olarak meydana
çıkarmıştır. Mezalim ve fecayi ile dolu Yunan işgaline karşı memleketimizi ve
milletimizi müdafaa eden Kuva-yı Milliye’yi arkadan vurmaya çalışmaktaki şenâat
zaten meydanda idi.”1371

Anzavur’a paşalık rütbesinin verilmesinin ardından 10 Nisan’da Bursa eski valisi1372
olan Nemrut Mustafa Paşa da tehcir ve taktil davalarının görüldüğü İstanbul’daki
Divan-ı Harb-i Örfi1373 Başkanlığı’na getirildi.1374 Damat Ferit Paşa’nın Kuvâ-yı

Damat Ferit Paşa, 8 Nisan 1920’de İngiliz Yüksek Komiseri Robeck ile yaptığı görüşmede Anadolu
harekâtına karşı Anzavur’dan başka İzmit, Bolu, Trabzon, Kayseri, Harput taraflarına da bazı kişilerin
sevk edileceğini, paşalığa yükselttikleri Anzavur için İngilizlerden silah, milliyetçiler aleyhinde
yayınlanacak ferman ve fetvaları Anadolu’ya dağıtmak için uçak istemiş, İngilizlerin onaylayacağı bir
biçimde çalışmaya söz vermiştir. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 26-29.
1370
“Ahmet Anzavur”, Alemdâr, 7 Nisan 1336, No. 476, s.1; “Ahmet Anzavur Bey”, Alemdâr, 8 Nisan
1336, No. 477, s.1; “Ahmet Anzavur Paşa Balıkesir yolunda”, Alemdâr, 10 Nisan 1336, No. 479, s.1.
1371
“Anzavurun Paşalığı”, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Nisan 1336, No. 21, s. 2.
1372
Mustafa Paşa’nın Bursa valiliği çok kısa sürmüştür. Bunun sebebi, onun hükümet dairesinde yapmış
olduğu bir konuşmadır. Bu konuşma, Mustafa Paşa’nın hem bölücü düşünce yapısını ortaya koymuş
hem de şhri çabucak ter etmesinin gerekçesi olmuştur. İlgili konuşmada I. Dünya Savaşı’nın meşru
olmadığını, savaş meydanlarında ölen er ve subayların bırakın şehit olmayı köpek ölüsünden farkları
bulunmadığı gibi bir ifade kullanmıştır. Bu sözler bir anda şehre yayılmış, Kuva-yı Milliyeci bazı
aydın ve subaylar Vali Kürt Mustafa Paşa’ya karşı şiddetli bir öfkeye kapılarak hemen şehirden
uzaklaştırılmasını kararlaştırmışlardır. 25 Eylül’de ataması yapılan, 3 Ekim’de kovulan Mustafa
Paşa’nın valiliği 7-8 gün sürmüştür. Ferudun Ata, Süleymaniyeli Nemrut Mustafa Paşa, Bir
İşbirlikçinin Portresi, Temel Yayınları, İstanbul, 2009, s. 45-47.
1373
Sıkıyönetim Harp Divânları kuran geçici yasanın bazı maddeleri şe şekildedir:
1369
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Milliye’ye karşı uygulamaya koyduğu plan ve programın esası olan karar ve
uygulamalar 11 Nisan tarihli Takvim-i Vekâyi’de yayınlandı. Takvim-i Vekâyi’de
yayınlanan kararların ilki Meclis-i Mebûsan’ın kapatılması ile ilgili iradeydi. 11 Nisan
tarihli bu irade1375 ile Padişah, Anayasa’nın 7. maddesinin kendisine verdiği bir hak
olarak dört ay zarfında yeniden toplanmak üzere Meclis-i Mebûsan’ı fesh etti.1376
Böylece Padişah ve Damat Ferit Paşa, Kuvâ-yı Milliye hareketine yönelik karar ve
uygulamalarında kendileri için bir engel olarak gördükleri Meclis’ten kurtulmaya ve
Ankara’da toplanacağı açıklanan Meclisin açılmasını önlemeye çalışmışlardı.1377
Meclisin1378 feshi ile millet ile hükümet arasında derin bir uçurumun açıldığını1379 beyan
eden İstikbâl’in sütunlarında yer aldığı üzere İstanbul Muhafızı, yanına İngilizlerin de
aralarında bulunduğu muhtelif bir kuvvet alarak Meclis-i Mebûsanâ gitmiş ve orada
tesadüf ettiği 5 ilâ 10 mebusa meclisin fesh olunduğunu beyan ile kendilerini dışarı
atmışlardır.1380 Mebûsan’ın layık olduğu akıbete uğradığını söyleyen Alemdâr, ise “sopa
ile tehdit ile sırf Kuva-yı Gayr-i Milliye çetelerinin tazyiki altında toplanan ve kendisine
hissi olarak milletvekilleri meclisi unvanı veren cemiyet nihayet layık ve müstehak
olduğu akıbete uğramış ve dün fesh edilmiştir. Bu meclisin feshi esasen Hükümet-i
Meşrua-i Hazıra’nın res-i kâra gelmesi tasavvur olunduğu zaman derpiş edilmiş ve
Madde 3: Sıkıyönetim Harp Divânları göçe zorlama, cinayet, vurgunculuk, ayaklanma, alenen gasp ve
yağma, kentleri tahrip suçlarını işlemiş ve Osmanlı Devleti’nin iç ve dış güvenliğini bozmuş bulunan
bütün suçluları yargılayarak temyiz yolu kapalı olmak üzer hüküm verir.
Madde 4: Harp Divanları’nın yargılamaları açık olmayacağı gibi, yargılama sırasında vekil ve avukat
da bulundurulmaz.
Madde 5: Sıkıyönetim Harp Divânları, idam cezasına oy birliği ya da oyların üçte iki çoğunluğu ile ve
öbür cezalara çoğunlukla karar verir.
Madde 6: Sıkıyönetim Harp Divânları, hükümetçe uygun görülen her yerde kurulur.
Madde 7: Harp Divânları, bulundukları yerlerdeki askeri hükümetçe kendilerine kanıtlayıcı belgelerle
teslim olunan sanıkları yargılar.
Madde 8: Ağır suçu olanların sıfatları, resmi ve özel onurları bir çeşit bağışıklık ve ayrıcalık
sağlamaz.” Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye Nazırı, s. 28-29.
1374
Açıksöz, 9 Mayıs 1336, No. 46, s. 2.
1375
“İrade-i Seniyye Sureti”, Alemdâr, 13 Nisan 1336, No.482, s.1.
1376
“Meclis-i Mebusan’ın Feshi”, Vakit, 13 Nisan 1336, No. 873, s. 1.
1377
Akandere, a.g.m., s. 358-359; Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 151; Türkgeldi, Görüp İşittiklerim,
s. 263.
1378
Toplandığı ilk günden itibaren yerli ve yabancı herkesin dikkatini üzerine çekmiş bulunan Meclis-i
Mebûsan’a karşı her şeyden önce padişahın bir sempatisi yoktu. Çünkü O, seçimlerde İttihatçıların
kazandığını görerek bu meclisin açılmasını dahi istememişti. Sadrazam ise öteden beri seçimlerde
yolsuzluklar yapıldığını iddia etmekte ve bu seçimlere anasır-ı mutelifenin iştirak etmemesini doğru
bulmamakta idi. İtilâf Devletleri’ne gelince onların bu meclise hiç güveni yoktu. Zira kendi top, tüfek
ve süngülerinin hâkim olduğu bir yerde ve bir ortamda meclis, Misak-ı Milli’yi kabul edebilmişti.
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, III, s. 85-86.
1379
Faik Ahmet, “Kabinenin Tebdili Münasebetiyle”, İstikbâl, 17 Nisan 1336, No. 130, s. 1.
1380
“Meclis-i Mebûsan’ın Feshi”, İstikbâl, 17 Nisan 1336, No. 130, s. 1; “Meclis-i Mebusan’ın Feshi”,
Vakit, 13 Nisan 1336, No. 873, s. 1.
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buna müteallik olan irade-i seniyye de dün akşam şeref sâdır olmuştur”1381 yorumunu
yapmıştır. Anadolu basının konu hakkındaki yorumu ise; “İngiliz emir ve iradesiyle
iktidara gelen Ferit Paşa Hükümeti, İngilizvari hareketle evvelki gün güya İstanbul’daki
Meclis-i Mebûsan’a gitmiş ve orada tesadüf ettiği beş-on mebusa meclisin bâ-irade-i
seniyye fesh olduğunu bil-beyan kendilerini dışarıya atmıştır. Zaten İngiliz tahakküm ve
tasallutu tahakkuk ettikten sonra İstanbul’da meclis kapanmamış idi. Mamafih öyle de
olsa Ferit Paşa Hükümeti, şu tarz fesh ile ne kadar oyuncak olduğunun yeni ve iğrenç
bir delilini daha vermiş oluyor”1382 şeklinde olmuştur.
Bu süreçte vatanperver İstanbul matbuatı kendilerinin cebr altında bulunduklarını ifade
ile bu hususun millet tarafından hatırda tutulmasını istemekte1383, aynı haber İstikbâl
sütunlarına “Pek büyük tazyik altında bulunuyoruz. Milleti nifak ve kıtale sürüklemek
için her türlü tebligat ve teşebbüsat yaptırılıyor. İstanbul matbuatı ve alel umum
İstanbul tebligatı cebir altındadır. Milletin bu tazyikatı daima hatırında bulundurmasını
İstanbul’da bulunan bütün vatanperverler ve bütün rical-i âliyye rica ediyorlar”1384
şeklinde yer almakta iken sütunlarında hükümetin politikası doğrultusunda yazılara yer
veren Alemdâr bu süreçte Ankara’daki bir okurundan geldiğini ifade ettiği ve Harekât-ı
Milliye’nin Ankara’daki durumu ve Ankara halkının tutumu hakkında bilgi verdiği şu
mektubu sütunlarına taşımakta idi:
“Kemal çetesinin sönmez ihtirası milletin en son lokmasına varıncaya kadar kendi
emellerine tahsis etmek gayesine matuf bulunuyor. Şimdiye kadar hükümet namına
toplanan vergilere İzmir müdafaiyeti namına alınan harp vergileri yetişmiyormuş
gibi zavallı yoksul halka yeni vergiler tarha teşebbüs ediliyor. Ezcümle Ayaş,
Beypazarı, Mihalıççık, zaferinde bu defada 120 bin lira isteniyor... Mustafa Kemal
ve Ali Fuat arasında büyük bir muhalefet hüküm sürüyordu ve bu sebeple Mustafa
Kemal, Diyarbakır’a hareketini emretti. İstanbul’dan firar eden Celaleddin Arif,
Rauf Ahmet, Halide Edip ve hempaları buraya geldiler...
Mustafa Kemal, son günlerde ahalinin hakikati kısmen anlaması ve tahammül
göstermemesi dolayısıyla inkisara uğrayan nüfuzunu takviye için Enver’e müracaat
etmiş ise de Enver, verdiği cevapta ‘benim Devlet-i Osmaniye ile alakam yok,
biraderim ve amcamla kendi hesabıma çalışıyorum’ demiştir.
Ankara ve Anadolu köylüleri katiyen harbe girmeyeceklerdir. Mustafa Kemal’in
maiyeti birçoklarının söylediği gibi değil büyük bir yekûna baliğ olmak hatta 2-3
bin kişiye tecavüz edememektedir. Kuva-yı Milliye rüesasından acemi Sadık
Paşa’nın Mustafa Kemal ile Ali Fuat arasındaki ihtilafın bi-taraf olmasına matuf
mesaisi tamamıyla sakim kalındı. Mihalıççık kazasında tarh edilen 60 bin lira
vergiye halk namına itiraz eden Hacı Hüseyin Ağa, çete efradının tecavüzüne
1381

“Mebusan Layık Olduğu Akıbete Uğradı”, Alemdâr, 13 Nisan 1336, No.482, s.1.
İrâde-i Milliye, 19 Nisan 1336, No. 37, s. 3.
1383
İrâde-i Milliye, 19 Nisan 1336, No. 37, s. 2.
1384
“İstanbul’da Tazyik”, İstikbâl, 17 Nisan 1336, No. 130, s. 1.
1382
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uğramış ise de kendisinin birçok mahiyeti bulunduğundan dolayı bir şey
yapamamışlardır.
Ankara ahalisi iki fırkaya ayrılmıştır. Küçük bir kısım menfaati için Mustafa
Kemal’e iltizam etmekle beraber halkın kısm-ı azamı merkuma tamamıyla aleyhtar
bulunmaktadır. Bu husus için dün çete bir toplantı yapmıştır... Halk, İstanbul ve
padişahın Kemal çetesine muzahir olmadığını tahmin etmekle beraber bu husus
henüz suret-i katiyede bilinmediğinden ve diğer tarafın propagandaları kendilerini
mütereddit bir vaziyete koyduğundan Mustafa Kemal ve maiyetine silahla
mukabelede tereddüt ediyor. Halk, hükümet-i merkeziyenin bunlar aleyhinde
bulunduğuna muttali’ olduğu dakikada Kemalin çetesi aleyhine harekete
başlayacaktır. Buna katiyen emin olabilirsiniz.”1385

Öte yandan bu süreçte Milli Mücadelecileri İslâm halifesine karşı ayaklanmış kimseler
yani din düşmanı sayan, şahıslara karşı savaşmayı ve onları öldürmeyi din emri olarak
gösteren, onlara karşı çarpışırken ölenlerin şehit olacağını bildiren Fetva-yı Şerife1386
çıkarılmış1387 ve bu Fetva-yı Şerife1388 bir hükümet bildirisi1389 ile halka
duyurulmuştur.1390 İlgili beyanname, fetvanın gerekçelerini açıklıyor, Mondros’u
padişahın onayından bahsetmeden o zamanki hükümetin imzaladığı teziyle başlayan
metin şöyle devam ediyordu:
“Artık bu elemli neticeden ibret alarak bundan sonra olsun akla ve hale uygun bir
selamet yolu tutulmalı idi. Fakat bu hakikat de layık-ı vech ile anlaşılamadı.
Birtakım kişilerin yalnız hırs ve menfaat sevkiyle Teşkilat-ı Milliye unvanı altında
meydana çıkardıkları fitne ve fesat, vaziyet-i siyasiyemizi son derece tehlikeli bir
hale getirdi. Diğer taraftan muharebede uğradığımız zayiattan hususiyle harp
senelerinde yapılan türlü su-i istimal ve cinayetlerden dolayı derin bir surette yaralı
olan vatan-ı mukaddesemizde yeniden yeniye yaralar açıldı.
Birtakım çirkin hadiselerle Avrupa ve Amerika efkâr-ı umumiyesinde aleyhimizde
şiddetli bir fikir ve cereyan peyda etti ve sulh şartlarının bir kat daha
şiddetlendirilmesi tehlikesini meydan getirdi.
Nihayet yine bu durumun tesiriyle Büyük Devletler, mütareke hükümlerini
İstanbul’u muvakkaten askeri işgal altına almak suretiyle de uyguladılar. Buna
karşı isyan erbabının, başkent ile Anadolu’nun haberleşmeyi ve gidip gelişi kesme
1385

“Kuva-yı Milliye’nin(!) Marifetleri”, Alemdâr, 16 Mart 1336, No. 484, s. 1.
“Fetva-yı Şerife Sureti”, Alemdâr, 11 Nisan 1336, No. 480, s.1; “Fetva-yı Şerife Sureti”, Vakit, 11
Nisan 1336, No. 871, s. 1.
1387
Osmanlı tarihinde görülenlerin sonuncusu olan ve çok sert hükümleri ihtiva eden fetva, hükümet
üyeleri arasında çok tartışılmış ve meydana getireceği sakıncalar üzerinde durulmuştur. Ancak Damat
Ferit Paşa, bu mesele üzerinde İngilizler’in ısrar ettiklerini ve bu ısrar karşısında kendisinin daha fazla
direnemeyerek fetvaların ilan edilmesine söz verdiğini, bu yoldan dönmenin mümkün olmadığını,
dönüldüğü takdirde kabinenin İtilâf Devletleri katındaki güven ve itibarını kaybedeceğini söylemesi,
muhalifleri susturmuştur. Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, III, s. 88.
1388
Bu fetvaların çıkarılmasının ardından asi olarak ilân edilen Mustafa Kemal Paşa’dan ‘Paşa’ olarak
bahsetmek şiddetle yasaklanmıştır. Padişaha isyan etmiş bir kimseye ‘Paşa’ sıfatını layık görmeyen
Damat Ferit Paşa Kabinesi, bu mthiş suçu (!) işleyen gazeteye en hafif ceza olarak kapatma hükmünü
veriyor, sonra da muharrirlerini yerden yere vuruyordu. İşte böyle hengâmeli günlerden bir gün,
Alemdâr’ın yazı işleri müdürü Emin Lâmi, Alemdâr’da ‘Paşa’ tabirini kullanmış ve gazete kapatılmak
cezasına çarptırılmıştır. Saraçoğlu, a.g.e., s. 256.
1389
“Hükümetin Beyannamesi”, Vakit, 11 Nisan 1336, No. 871, s. 1.
1390
Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 151.
1386
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girişimi en büyük ihanet-i vataniyedir. Bu halde Teşkilat-i Milliye denilen harekât-ı
bagiyane, hem anadolu’yu korkunç bir istilaya uğratmak hem de devletin başını
gövdesinden ayırmak felaketini hazırlıyor. Bugün, millet-i Osmaniyenin en büyük
düşmanları, yalancı milliyet davasıyla şahsi ihtiraslarına vatan ve milleti feda
edenlerdir. Bunların öyle felaketli bir akıbeti hazırlamak için buldukları çare ise
ağır bir cinayetler silsilesidir: Kanun-i Esasi’yi ve devletin kanunlarını ayaklar
altına alarak ahaliden zorla para toplamak, zorla askere almak, köyleri basmak,
öldürmek... Hükümetimizin vasıl olmak istediği maksat, kurtuluşa kan dökmeden
varmayı tercih etmek kadar devletin ve milletin hakikaten tehlike içinde bulunan
hayatını ve selametini kurtarmak için yola gelmeyenleri şer-i şerif ve yüce kanun
ve hatt-ı hümayun ile tebliğ olunan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahiye
dayanarak cezalandırmaktır... Bir hafta içinde padişahımıza sadakat arz edenler
affedilecek, aksi davrananlar şiddetle cezalandırılacaktır.”1391

Söz konusu fetva ve beyanname neşredilmeden evvel hakiki ve saf Türklerin Mustafa
Kemal zorbasıyla hempalarını lanetlemek ve beğenmemek noktasında hemfikir
bulunduklarını Ferda gazetesinin bir makalesine atıf yamak sureti ile yinelediğini
gördüğümüz1392 Alemdâr, “Hükümetin Pek Mühim Ve Tarihi Beyannamesi” başlıklı
yazı ile sütunlarına taşıdığı konu hakkında şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Fetva-yı Şerife ve Hattı Hümayun hükümlerince asi ad edilen Kuva-yı Gayr-i
Milliyeciler, takibat-ı şedideye duçar edilecektirler. Devlet-i Osmaniye bugün misli
görülmemiş bir muhatara içindedir. En hakiki manasıyla vatan tehlikededir. Millet
bilmeyerek istemeyerek sürüklendiği o dehşetli muharebede malen ve canen en
büyük fedakârlıklara katlandığı halde nihayet katiyen mağlup olmaktan
kurtulamamış ve o zamanki hükümet tarafından akd olunan mütareke ile galip
devletlere arzı teslimiyet edilmişti. Bu elemli neticeden ibret alarak bundan sonra
olsun akla ve hale uygun bir selamet yolu tutulmalı idi. Fakat bu hakikatte layık-ı
vech ile anlaşılmadı. Birtakım kimsenin yalnız hırs ve menfaat şevkiyle Teşkilat-ı
Milliye unvanı altında meydana çıkardıkları fitne ve fesat vaziyet-i siyasiyemizi
son derece tehlikeli bir hale getirdi...”1393

Bir başka sayısında ise fetva ve beyannamenin yayınlanmasının ardından oluşan
duruma dair yorum yapan Alemdâr, “şimdiye kadar padişaha isnat ederek halkı iğfal ve
ıslah eylemekte bulunan Kemal çeteleri pek müşkül bir vaziyete düşmüşlerdir” demiş ve
halkın Harekât-ı Milliye’ye karşı büyük bir hiss-i galeyen göstermekte olduğunu,
Ankara’da bu yönde başlayan galeyan sonucunda Heyet-i Temsiliye ile Mustafa
Kemal’in şehri terk edip Sivas’a çekilmekte olduğu ancak Sivas halkının da Heyet-i
Temsiliye’yi yani Ankara firarilerini memleketlerine sokmamaya ve icap ederse bu
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Koloğlu, Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, s. 142-143.
“Mustafa Kemal İsyanı ve Anadolu”, Alemdâr, 12 Nisan 1336, No. 481, s.1.
1393
“Hükümetin Pek Mühim ve Tarihi Beyannamesi”, Alemdâr, 11 Nisan 1336, No. 480, s.1.
1392
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uğurda müsellahan mukavemete karar vermiş bulunduklarını1394 ifade etmiş ve fetvanın
Ankara ve Adapazarı’ndaki yankıları hakkında şu haberleri vermiştir:
“Hatt-ı Hümayun ve Fetva-yı Şerife sureti Ankara’ya vasıl olduğu zaman halk,
büyük kitleler halinde sokaklara dökülmüşler ve tekbirlerle nümayişler yaparak,
halifeye karşı isyan edenlere ıslah-ı müzahir olmayacaklarını ve icap ederse bu
gayeleri fiilen tenkile iştirak eyleyeceklerini yâd etmişlerdir. Mustafa Kemal ve
hepalarının Ankara’dan firarını bu nümayişler tacil eylemiştir. İstihbarat-ı
mevsukamıza nazaran Adapazarı ahalisi de emir ve ferman hazret-i hilafetpenahiye
matlu’ olur olmaz derhal Kuva-yı Milliye rüesasını ve efradını şehirlerini terk ve
tahliyeye icbar etmişler ve bu suretle o havaliyi de Kemalilerin fesatından tathîr
eylemişlerdir.”1395

İlerleyen süreçte fetvanın etkilerine yönelik Adliye Nazırı Ali Rüştü Bey, Akşam
gazetesi

muharririne

vermiş

olduğu

beyanatta

şu

yönde

değerlendirmelerde

bulunmuştur:
“Anadolu’daki iğtişaşat üzerine neşredilen Fetva-yı şerifenin icra-yı tesir ettiği
görülmektedir. Kuva-yı Milliye namı altındaki oluşumlara katılan bagilerin
zamanında tuttukları işin çıkar bir yol olmadığını göreceklerini ifade eden nazır
“zaten bu Kuva-yı Milliye’nin teşekkül sebebi ne idi, sonra ne oldu? Güya İzmir’in
Yunanlar tarafından işgali üzerine doğmuş olduğu ifade edilen bu harekâtı Sivas’ta
da vücuda getirmeye neden lüzum görüldü?... Anadolu’ya padişah fermanını tebliğ
etmek üzere bir heyet gönderilmesi mutasavver idi fakat bilahare bundan sarf-ı
nazar edinilmiştir. Neşredilen fetva-yı şerife ve beyannamelerin Anadolu’nun
muhtelif yerlerine dağıtılması için sizin söylediğiniz vasıtalara müracaat hakkında
bize bir teklif geldi, ancak biz buna lüzum görmedik. Anadolu’dan buraya gelen ve
giden eksik olmuyor. Bu beyannameleri peyderpey göndermek kabil olmaktadır.
Bunları tevzi’ için memurin-i mahsusa da tayin edilmiştir. Adliye tatbikatı
hakkında gazeteler birbirini tekzip eden haberler yayınlıyorlar. Bunlar doğru
değildir. Hükümet, her şeyden evvel Anadolu ahvali ile meşgul olmaktadır. Ümit
ettiğimiz gibi oralarda ahval düzeldikten sonra meseleler hakkında da faaliyetlerde
bulunmak kabil olur”1396

Dâhiliye Nazırı Reşit Bey ise gazetecilere verdiği beyanında hükümetin Anadolu’daki
harekâtı teskin için neşretmiş olduğu beyannamede asiler ile onlarla birlikte isyana
iştirak etmiş olanlara hükümete arz-ı dehalet etmeleri hususunda verilen bir haftalık
müddetin uzak mahaller için tebliğin ilgili mahallere ulaşma tarihinden itibaren
başlayabileceğini bildirmiş1397, Vakit gazetesi muhabirlerinden birine dâhili meseleler
hakkında vermiş olduğu beyanatta ise Anadolu ile olan ilişkiler hakkında şu
açıklamaları yapmıştır:

“Kuva-yı Gayr-i Milliye’nin İnhidamına Doğru”, Alemdâr, 15 Nisan 1336, No. 483.
“Anadolu Uyanıyor-Adapazarı’ndan Çetelerin Tardı”, Alemdâr, 15 Nisan 1336, No. 483.
1396
“Vaziyet-i Dâhiliyemiz”, Akşam, 14 Nisan 1336, No. 563, s. 3.
1397
“Anadolu Ahvali”, Vakit, 20 Nisan 1336, No. 878, s. 2.
1394
1395
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“Anadolu’da hükümetin beyannamesinin hüsn-ü tesir husule getirmekte olduğu
anlaşılmaktadır. Halk, hükümete itaat göstermekte ve her vesile ile sadakatini
göstermektedir. Bazı uzak mahallerden henüz haber alamadığımız için oraların
vaziyeti hakkında malumatımız yoktur. Hükümetin nüfuzu şimdiye kadar birçok
yerlerde kendini göstermekte olduğundan netice hakkında hükümet ümitvardır.
Yalnız ahval-i hazıranın nezaketi dolayısı ile neticenin birden bire elde edilmesi
bittabi kabil değildir. Anadolu ahalisi ara sıra İstanbul’a gönderdikleri heyetler
vasıtası ile makam-ı hilafet ve hükümete karşı sadakatlerini sunmuşlardır. Öteden
beriden gelen muhtıralar da aynı hali teyit etmektedir. Ahalinin bu suretle sadakat
göstermesi ve merbutiyet etmesi, netice hakkında bizi pek ziyade ümitvar etmekte
ve isyan harekâtına ahalinin rabt-ı kalp etmediğini ispat etmektedir. Fakat şimdiye
kadar resmen ilan-ı isyan etmiş olanlardan henüz hükümete dehalet etmiş olan
mevcut değildir.”1398

Aynı tarihlerde Padişah’ın Anadolu hareketi aleyhinde yeniden yayınlanan fermanı da
Anadolu’da meclisin açılmasını önleme çabasının bir ürününü teşkil etmiş idi.1399 Bu
süreçte Mustafa Kemal, İstanbul’da düşman elinde ve emrinde bulunan matbuatın ciddi
bir kontrole tabi tutulması yönünde gerekli yerlere emir vermiş1400, ancak Hükümetin
yayınladığı beyanname ve özellikle Şeyhülislâm Dürrizade’nin çıkarmış olduğu ve
başta İngiliz uçakları olmak üzere her türlü vasıta ve yollarla ülkenin içlerine sokulmaya
çalışılan fetvalar1401, Anadolu’da Kuvâ-yı Milliye hareketine karşı büyük bir olumsuz
hava yaratmıştı. Bu fetvalarda Anadolu Harekâtı, Padişah’a karşı bir ayaklanma
sayılıyor, milli kuvvetlere Kuvâ-yı Bağiye adı verilerek Padişah’ın sadık tebasına zulüm
edenlerin katledilmeleri gerektiği ileri sürülüyor, hilafet makamına karşı gelenlerin
dinden ve imandan çıkacakları ve bu şakilerin öldürülmelerinin caiz olduğu
açıklanıyordu. Özellikle bu fetvaların ve beyannamelerin Anadolu’da yayılmasının
hemen akabinde birçok bölgede Kuvâ-yı Milliye’ye karşı ayaklanmalar çıkmış, Millî
Mücadele’ye karşı çıkan bu isyanlardan Haçin, Pontus, Ali Batı ve Koçgiri dışındaki
diğer isyanların hepsinde din, hilâfet ve Padişah birer propaganda aracı olarak
kullanılmış, halkı kandırmak için istismar edilmiştir. Bilhassa Bolu, Düzce ve Hendek

1398

“Dâhiliye Nazırının Beyanatı”, Vakit, 23 Nisan 1336, No. 881, s. 1.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, II, s. 477.
1400
HTVD, Vesika: 483.
1401
İngiliz Yüksek Komiseri Robeck, Dışişleri Bakanı Curzon’a hükümetin ilgili bildirisi ve
Şeyhülislam’ın fetvasını haber vererek metinleri kurye ile gönderilecek bu belgelerin etkilerinin
büyük olabileceği, Meclis’in 12 Nisan’da olaysız feshedildiği, yeni seçimlerin vaad edildiği,
Anzavur’un ilerlediği, milliyetçilerden ise iyi haber alınmadığını bildirmiştir. Şimşir, İngiliz
Belgelerinde Atatürk, C. II, s. 42.
1399
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bölgesindeki isyan hareketleri ile Konya İsyanı’nda Hükümetin beyannamesi ile
şeyhülislamın fetvaları oldukça etkili olmuştur.1402
Bu beyanname ve fetvalardan azami ölçüde istifade edenlerden birisi de Anzavur
Ahmet Paşadır. Damat Ferit Paşa Hükümeti ve İngilizler tarafından Kuvâ-yı Milliye
hareketini yok etmek için silahlandırılan Ahmet Anzavur1403, halife ve din adına hareket
ettiğini her fırsatta halka göstermeye, onları etkilemeye ve iğfal etmeye çalışmıştır.
Nitekim emrindeki kuvvetleri “Kuvâ-yı Muhammediye” olarak adlandırmış, amacının
Hilâfeti korumak olduğunu ve Halife adına hareket ettiğini gittiği her yerde söyleyerek,
Kuvâyı Milliye’nin ülkeyi bölmeye yönelik bir hareket olduğu, bunların din, devlet ve
Padişah düşmanı olduklarını, kendisinin Kuvâ-yı Milliye hareketini yok etmeye yemin
ettiğini anlatmaya çalışmıştır. 1404
Ferit Paşa Kabinesi’nin hazırlamış olduğu bu fetvaya karşı Ankara Hükümeti de karşı
bir fetva hazırlamış, Ankara müftü ve ulemasından alınmış olan bu fetva, 16 Nisan
1920’de bütün müftülüklere tebliğ edilmiştir. Bu fetvada özet olarak meşru haklarına
tecavüz edilen bir memleketi düşmandan temizlemek için kavgaya girişen
Müslümanların “baği” değil aksine düşmanlarla yaptıkları savaşlarda ölenlerin şehit,
kalanların ise gazi olacağı, İtilâf Devletleri’nin zoruyla ve gerçeklere aykırı olarak
İstanbul Hükümetince çıkarılmış olan fetvalara uymanın da caiz olmadığı ifade
edilmiştir.1405
Anadolu’daki milli hareketi ancak kuvvet yolu ile yıkabileceğini düşünen Damat Ferit
Paşa, “Hilâfet Ordusu” namıyla bir ordu tesisine ve adına da “Kuvâ-yı İnzibatiye”1406

1402

Belen, a.g.e., s. 162; Akandere, a.g.m., s. 361-362.
16 Nisan’da Kuva-yı Takibiye Ekrem Bey’den alınan telgrafa göre Susgırlı civarında Anzavur
idaresindeki asilerle Kuva-yı Milliye arasında başlayan çatışma, gece boyu aralıklarla devam etmiş,
şafakla beraber Kuva-yı Milliye’nin taarruzu ile yedi saat süren şiddetli çatışma neticesinde asiler
perişan bir halde dağılmışlardır. Kuva-yı Milliye birlikleri 60 esirle 2 esir ele geçirmiş, kaçan asiler
süvarilerce takibe alınmıştır. İrâde-i Milliye, 22 Nisan 1336, No. 38, s. 2.
1404
Akandere, a.g.m., s. 362.
1405
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, III, s. 90.
1406
Kuva-yı İnzibatiye’nin bir başarı elde edememesi, Nemrut Mustafa Paşa Divânında yargılanmış olan
Ebubekir Hazım Bey’e yöneltilen suçlamalardan birini teşkil etmekte ve şu ifadeler kullanılmakta idi:
“… Kararlaştırılmış olduğu üzere ayaklanmaya ve karışıklıklara karşı alınmasına başlanılan iyileştirici
önlemlerin başarısız kalmasına yol açan davranışlara…” Ebubekir Hazım Bey’in kendisine isnad
edilen bu suçlamaya yönelik yorumu ise şu şekilde olmuştur: “Ortaya sürülen şeyler suç olsa bile
gerçekleştikleri zamandan sonraki iyileştirici önlemleri nasıl başarısızlığa uğratacakları bir türlü
anlaşılamaz. Bu önlemler nedir? Kimin tarafından, ne zaman ortaya konmuş? Ben, o önlemleri
düşünülmediklerinden ve uygulanmadıklarından önce nasıl kaldırmışım? Damat Ferit Paşa’nın, Kuvayı Milliye’yi tepelemesi için Kuva-yı İnzibatiye adı ile gönderdiği ücretli sürülerin savaşmadan
dağılması ya da Anadolu güçlerine katılması ile iflas etmesi benim üzerime atılıyorsa bu pek gülünç
1403
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denilmesine karar vermiş1407 ve bu ordunun kurulmasıyla ilgili kararname 18
Nisan’da1408 Hükümet tarafından çıkarılmıştır.1409 “Kuva-yı İnzibatiye’nin esas vazifesi,
Kuva-yı Milliye namı altında bozgunculuk yapan üserayı derdest ve tenkilden
ibarettir”1410 şeklinde kuruluş amacı açıklanan kararnamede “Kuva-yı İnzibatiye,
Osmanlı Devleti’nin gezici askeri bölümüdür. Zabt ve rabt ve iaşe hususatı jandarma
nizamatına tabi olup vezaif-i mahsusasının icrası itibariyle doğrudan doğruya Harbiye
ve Dâhiliye nezaretlerine merbuttur” denilmekte, Kuva-yı İnzibatiye’ye bağlı olan
bölüklerin mevcudu ve komuta idaresi hakkında bilgi verildikten sonra birliğe
gönüllülük esasına dayalı olarak nefer alınacağı ve bunların devlet tarafından terhis
edilmedikleri müddetçe altı ay zorunlu olarak hizmet edecekleri ifade edilmekte idi.1411
Ancak bu kararname ile beklenilen katılım sağlanamamış, Hilâfet Ordusu’nun temeli
Milli Mücadele’ye muhalif kalmış olan Nigehban-ı Askerî Cemiyeti, Kızıl Hançer
Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti mensuplarıyla İzmit ve havalisinde padişaha sadık
kalmış Çerkezlerden teşkil edilen efrat ile atılmış ve böylece bir fırka meydana
getirilerek maaş ve ücretleri İngilizlerden verilmek sureti ile ortaya çıkmıştı.1412 Yine bu
kararname ile Kuvâ-yı İnzibatiye’nin1413 emrine “tahsisat-ı fevkalade” olarak 1.250.830
lira

para

tahsis

edilmişti.

Diğer

taraftan

29

Nisan’da

Kuvâ-yı

İnzibatiye

Kumandanlığı’na Ordu Kumandanı yetkisiyle, Süleyman Şefik Paşa getirildi1414 ve
kendisine ayrıca “İzmit ve Havâlisi fevkâlade Kumandanlığı” unvanı da verildi.1415
Kuvâ-yı İnzibatiye’nin asker ihtiyacını karşılamak için Sadrazam ve Hariciye Nazırı ve
Harbiye Nazırı Vekili Damat Ferit Paşa 23 Nisan’da bir beyanname yayınlayarak
“İstanbul’da görevde ve açıkta bulunan bütün subayların Harbiye Nezâretine gelerek,
bir iftira olur. Çünkü o zaman ben, hapishanede idim.” Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye
Nazırı, s. 128.
1407
Ertürk, a.g.e., s. 406.
1408
Takvim-i Vekayi, 18 Nisan 1336, No. 3835.
1409
“Kuva-yı İnzibatiye’ye Kayıt ve Kabul Hakkında”, Alemdâr, 8 Mayıs 1336, No. 506, s. 2; “Kuva-yı
İnzibatiye Kararnamesi”, Akşam, 24 Nisan 1336, No. 573, s. 1.
1410
“Kuva-yı İnzibatiye Kararnamesi”, Akşam, 24 Nisan 1336, No. 573, s. 1.
1411
“Kuva-yı İnzibatiye Kararnamesi”, Akşam, 24 Nisan 1336, No. 573, s. 1.
1412
Ertürk, a.g.e., s. 407.
1413
“Kuva-yı İnzibatiye”, Vakit, 23 Nisan 1336, No. 881, s. 1.
1414
Hüsamettin Ertürk, Kuva-yi İnzibatiye’nin teşkili ile ilgili olarak şu bilgileri aktarmaktadır: “O
günlerde Harbiye Nezareti’nin ağaçsız, düz meydanlarından geçenler, etrafta portatif çadırların
kurulmuş olduğunu, yeni elbiseler dağıtılmış fakat hali, tavrı bir külhanbeyinden farklı olmayan
İstanbul’da işsiz güçsüz, macera arayan bir takım delikanlıların öteye beriye gidip geldiğini mutlaka
görecekti. İşte bu kalabalığın adı Kuva-yi İnzibatiye, hedefi Anadolu’da yer yer teşekkül etmiş
vatanperverlerin bir araya geldiği Kuva-yi Milliye’yi vurmaktı.” Ertürk, a.g.e., s. 372.
1415
Akandere, a.g.m., s. 364; “Süleyman Şefik Paşa ve Maiyeti”, Akşam, 1 Mayıs 1336, No. 580, s. 3.
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yoklama yaptırmaları, gelmeyenlerin askerlikle ilgili her türlü ilişkilerinin kesileceği ve
seferberlikten kaçmış sayılarak Divan-ı Harbe” verileceklerini duyurdu.1416 Bu durum
Anadolu basınına İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’ya karşı icra-yı harekât için insan ve
para tedarik etmeye çalıştığı, Damat Ferit Paşa’nın bu harekât için birkaç milyon liraya
ihtiyaç olduğunu İngiliz hamilerine bildirdiği1417 şeklinde yansıdı.1418 Fakat bu padişah
alayları, İzmit’e1419 varıp harekâta bilfiil karıştıkları zaman Ali Fuad Paşa emrindeki
birliklerle bu kuvveti bozguna uğratmıştır. Bu hali haber alınca İşgal Orduları
Başkumandanı General Harington, bizzat Sultan Vahdettin’in huzuruna çıkarak: “Zât-ı
haşmetpenahilerine şunu esefle arz etmek isterim ki bizim ve sizin bunca emek ve
masraf mukabili meydana getirdiğimiz bu alaylar, hepimizi fena halde aldatmış
bulunuyor. Buna, Düvel-i İtilâfiye namına teessüf ve teessürlerimizi bildirmek isterim”
demiştir.1420 Öte yandan Aznavurun takip ve imhasına memur edilen Bursa Kuva-yi
Milliye efradı, Kirmastı’ya ulaşmıştır. Anzavur, Kirmastı ve Karacabey’i yağma ederek
kaçmıştır.1421

1416

Akandere, a.g.m., s. 364.
İrâde-i Milliye, 24 Mayıs 1336, S. 41, s. 4.
1418
Tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra Damat Ferit Paşa Hükümeti pek çok kişiyi idama mahkûm etmiştir.
Bunlardan biri olan Ebubekir Hazım Bey, hatıratında kazdıkları kuyuya uzak ya da yakın gelecekte
kendilerinin de düşebilecekleri ihtimaline karşılık olarak hükümetin bir takım kararlar almak sureti ile
kendi geleceklerini sağlamlaştırdıklarını ifade etmektedir. İlgili kararlar şu şekildedir:
“1- Askeriye yönünde miralaydan müşirlere, ilmiye yönünde Haremeyn rütbelilerden kadıasker,
mülkiye yönünden de nezaret müdürlerinden seçkin nazırlara kadar yeni ve eski memurların harp
divanlarınca tutuksuz sorgulanıp, bunlardan tutuklanması gerekenler olduğu halde asker yönetiminin
başkanı olan harbiye nazırı tarafından sadrazamlık makamına yazıp izin alarak padişah buyruğu
üzerine tutuklanmaları,
2- Vekillik hizmetinde bulunmuş olan kişilerle vezirle ve müşirler, ferik, mirliva ve paşaların yazılı
yanıt vermede özgür olmaları,
3- Taşrada aynı derecede görevde bulunanların da mülkiye ya da ilmiyeden iseler validen, askeriyeden
iseler komutandan alınan izinle tutuklanmaları vekiller meclisince kararlaştırılmış ve durum arz
olunduğu üzere ve işlemi yerine getirmeye hilafet dayanağı olan padişahın buyruğu ile yüksek
sadrazamlık makamından ilgili dairelere bildirilmiştir.” Sarayın İdama Mahkûm Ettiği Dâhiliye
Nazırı, s. 142.
1419
Yahya Kemal, Damat Ferit Paşa’nın İzmit’e sevkedilmekte olan Kuva-yı İnzibatiye birliklerini teftiş
için debdebeli ve tantanalı yola çıkışını hicveden bir yazı kaleme almış ve bu yazı İleri gazetesinde
yayınlanmıştır. Sadrazam, ilgili yazıyı okuyunca küplere binmiş, İleri’nin kapatılmasını, bütün gazete
mensuplarının İdvân-ı Harbe verilmesini emir buyurmuş hatta muharrirlerinin bir ibret örneği olarak
asılmasını isteyenlerde olmuştur. Yahya Kemal ise makalesini gazeteye verikten sonra ya Sofya’ya
gitmiş yahut bir yerlere gizlenmiş ve kendisini bulamayan tahriri memurları gazetenin mesul müdürü,
tahrir müdürü ve gazetenin mütercimini Nemrut Mustafa Paşa Divânı’na sevketmişlerdir. Ahmet
Saraçoğlu, a.g.e., s. 100-103.
1420
Ertürk, a.g.e., s. 373, 409.
1421
İrâde-i Milliye, 19 Nisan 1336, No. 37, s. 3.
1417
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6.1.3. Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
Büyük Millet Meclisi’nin açılışına giden süreçte Anadolu basını bir yandan Anzavur
ayaklanması ile ilgili bilgileri sütunlarına taşırken diğer taraftan da Ankara’da açılmak
üzere olan meclisin durumu hakkındaki bilgilere yer vermekte idi.1422
Makam-ı hilafet ve saltanatın masuniyet-i istiklâlini, milli istiklale ve milli hudutlar
dâhilinde hayat imkânı bahşedecek bir sulhu temin edecek tedbirleri tatbik etmek üzere
millet tarafından salahiyet-i fevkalâdeye haiz bir meclisin Ankara’da toplanması
lüzumuna milletin dikkatini celp etmek hususunda vazife-i milliye ve vataniyenin ifa
edildiğini bildiren1423 Mustafa Kemal, 22 Nisan’da1424 yayınladığı bildiride 23
Nisan’dan başlayarak bütün milletin emir alacağı en yüksek makamın Büyük Millet
Meclisi olacağını1425 açıklamıştır.1426
23 Nisan 1920’de “Makamı muallay-yı hilafet ve saltanatı ve memalik-i mahrusa-i
şahaneyi yed-i ecanipden tahlis ve taarruzatı def’ maksadına matuf olarak teşekkül
eden…”1427 Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının1428 basında1429 geniş yankı bulduğunu
görmekteyiz.1430 “BMM’nin Osmanlı Devleti enkazından yeni bir Türkiye Devleti

İrâde-i Milliye, 22 Nisan 1336, No. 38, s. 2.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 58.
1424
Aynı gün 24. Tümen ile Düzce’yi ele geçirmiş bulunan Çerkezler arasında çatışma çıkmış, tümen
bozguna uğramış ve Birinci Düzce Ayaklanması bu şekilde başlamıştır. Goloğlu, Üçüncü
Meşrutiyet, s. 192.
1425
Ankara’da Milli Hükümet’in kurulması ile Türkiye’de iki hükümetli bir sürece girilmiş oldu. Bu
sürçte Fransız kamuoyu, her geçen gün Türkiye’yi Ankara Hükümeti’nin temsil ettiğine daha çok
inanmaktaydı. Aynı zamanda iç isyanların da sonuç vermemesi, Ankara Hükümeti ve Milli Meclis’in
prestijini arttıran bir diğer unsur olmuşlardı. Meclis’in açılışının ardından Trakya’daki Türk
ordusunun da Milli Hareket’e katılması üzerine L’Humanité, 22 Temmuz 1920 tarihli sayısında:
“Şimdiki Sultan, son Bizans İmparatoru’na benziyor. Elinde yalnızca başkenti kaldı” yorumunu
yapmıştır. Akyüz, a.g.e., s. 103.
1426
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 3.
1427
Yaşar Özüçetin-İsmail Filiz, “Meclis Zabıtlarına Göre Milli Mücadele’de İstanbul Hükümeti’nin
Tutumuna Karşı Tepkiler ve Yorumlar”, TÜBAR, S. XXXIV, Güz 2013, s. 281-282.
1428
Birinci Büyük Millet Meclisi Mebuslar listesi hakkında Bkz. Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 347386.
1429
Açıksöz, 25 Nisan 1336, No. 44, s. 1.
1430
TBMM’nin açılması ile birlikte Ankara Hükümeti’nin İstanbul’un etkisini pasifize eden bir güç
olarak ortaya çıkmasından sonra başta İstanbul olmak üzere ülkenin her tarafındaki gizli direniş
gruplarının tek bir merkezden, Ankara’dan yönetilmesi, artık bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır.
Böylece Anadolu’ya subay, silah, cephane, malzeme göndermek ve istihbarat yapmak amacı ile
Erkân-ı Harbiye Umumiye Riyaseti’ne bağlı olarak 20 Eylül 1920’de Felah Grubu’nun “Moltke”
isminden sonraki ilk oluşumu olarak İstanbul’da “Hamza Grubu” kurulmuştur. Hamza Grubu,
Ankara’nın olurunu alarak kurulan ve desteklenen İstanbul’daki ilk istihbarat grubudur. Moltke
ismiyle tarih sahnesine çıkan bu grup sırasıyla Hamza, Mücahit, Muharip ve nihayetinde Felah Grubu
ismiyle faaliyetlerine devam etmiştir. Hamza grubunun son adı olan felah, değiştirilmeden Milli
Mücadele’nin sonuna kadar kullanılmıştır. Felah gurubunun çalışmaları neticesinde İstanbul’da büyük
1422
1423
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yaratmakta olduğunu hala fark edemeyenlere ve meclisin ilmi e içtimai kudretinden,
tarihi vazifesinden hala iman selameti temenni etmekten başka elimizden ne gelir?”
diyen Tevhid-i Efkâr, BMM’ne karşı halkın büyük bir itimadının olduğu, zira şimdiye
kadar Türkiye’de gelip geçen hükümetlerin hiçbirinin anlamaya ve tatbik etmeye
muvaffak olamadığı ruh-i idare esaslarını BMM’nin milletin maneviyatında bulduğunu
ve bu esaslardan memleketin kurtuluşu yönünde istifade ettiğini belirtiyordu.1431
“Büyük Millet Meclisi Bugün Açılıyor”1432, diyen Hâkimiyet-i Milliye ise bu gelişmeyi
“Tarihi Bir Vaka: Büyük Millet Meclisi” başlıklı yazısında şu satırlarla okuyucularına
duyuruyordu:
“Bugün Ankara, hakikaten tarihi bir vakaya şahit oluyor. Tehlikede olan
mukadderatını selamete çıkarmak endişe ve azmi ile milletin her taraftan ve pek az
bir müddet zarfında intihap ettiği mebuslar burada büyük bir millet meclisi halinde
içtima ediyorlar. Bu vaka, harikalarla dolu olan tarihimizde milletin yaşamak
kabiliyetini ispat edeceği delillerin belki en yükseğini teşkil eder denilse hata
olmaz.”1433

İrâde-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye Mustafa Kemal Paşa’nın meclisteki
konuşması1434 ile Büyük Millet Meclisi’nce kabul olunan teklif metnine1435, Büyük
Millet Meclisi İcra Vekilleri listesi1436 ile Büyük Millet Meclisi Riyaseti’nden padişaha
gönderilen telgraf suretine1437 yer verirken Albayrak, Müştak Sıtkı imzalı “İkinci Millet
Meclisi” başmakalesinden bu haberi duyurmakta idi. İlgili yazıda Müştak Sıtkı Bey,
medeni ve insani yolların rehberi olduklarını ilân edenlerin mütarekeden bu yana
uygulamakta oldukları faaliyetler neticesinde Türk’ün terk-i mevcudiyet etmeyi değil
daha kavi bir imanla hakk-ı hayatını müdafaayı düşündüğünü, İstanbul surları arasına
münevverlerini toplamakla lisan-ı müdafaasını kuruttuğunu zannedenlere Ankara’da
topladığı ikinci Millet Meclisi ile cevap verdiğini dile getirmiştir.1438 “Büyük Millet
Meclisi’nin Memlekete Beyannamesi” başlığı ile Hâkimiyet-i Milliye’nin sütunlarına

postanenin bodrum katında gizli bir telgraf merkezi oluşturulmuştur. Yurtsever, a.g.e., s. 127-128,
131, 157.
1431
Tevhid-i Efkâr, 3 Şubat 1338, No. 3263-235.
1432
“Büyük Millet Meclisi Bugün Açılıyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 23 Nisan 1336, No. 24, s. 3.
1433
“Tarihi Bir Vaka: Büyük Millet Meclisi”, Hâkimiyet-i Milliye, 23 Nisan 1336, No. 24, s. 1.
1434
“Mustafa Kemal Paşa’nın Nutku”, Hâkimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1336, No. 25, s. 3.
1435
İrâde-i Milliye, 6 Mayıs 1336, No. 39, s. 2; “Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Millet Meclisi’ne
Teklifinin Metni”, Hâkimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1336, No. 25, s. 2.
1436
İrâde-i Milliye, 6 Mayıs 1336, No. 39, s. 3.
1437
İrâde-i Milliye, 6 Mayıs 1336, No. 39, s. 4; “Zişan Halifemiz Efendimize Milletin Sadakati”,
Hâkimiyet-i Milliye, 1 Mayıs 1336, No. 26, s. 1.
1438
Albayrak, 26 Nisan 1336, No. 87, s. 1.
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taşıdığı, Büyük Millet Meclisi Emriyle Reis Mustafa Kemal imzalı yazının içeriği ise şu
şekilde idi:
“Anadolu’nun her köşesinden gelen vekillerinizin teşkil ettiği Büyük Millet
Meclisi, olanı biteni dinleyip anladıktan sonra millete hakikati söylemeye lüzum
gördü. İngilizler tarafından satın alınan ve milleti birbirine düşürmek maksadını
güden bazı hainler sizi aldatmak için türlü türlü yalanlar söylüyorlar. İzmir
Vilâyeti’nin, Antalya’nın, Adana’nın, Antep ve Maraş ve Urfa havalisinin
düşmanlar tarafından işgali üzerine silahına sarılan millettaş ve dindaşlarınızı yine
size mahvettirmek için padişah ve halifeye isyan sözünü ortaya atıyorlar. Miller
Meclisi, halife ve padişahımızı düşman tazyikinden kurtarmak, Anadolu’nun parça
parça şunun bunun eline kalmasına mani olmak, payitahtımızı yine anavatana
bağlamak için çalışıyor. Biz vekilleriniz, Cenab-ı Hak ve Resulü Ekrem namına
yemin ederiz ki padişaha, halife isyan sözü bir yalandan ibarettir ve bundan maksat
vatanı müdafaa eden kuvvetleri, aldatılan Müslümanların elleriyle mahvetmek ve
memleketi sahipsiz, müdafaasız bırakarak elde etmektir. Mübarek vatanımızı
kurtarmak için İngiliz casuslarının sizi aldatmak üzere uydurdukları yalana
inanmayınız. İzmir’ini, Adana’sını, Urfa ve Maraş’ını velhasıl vatanın düşman
istilasına uğramış kısımlarını müdafaa edenlerini din ve milletlerinin şerefi için kan
döken kardeşlerinizi arkadan size vurdurmak isteyen alçakları dinlemeyin ve onları
Millet Meclisi’nin kararı üzerine cezalandıracak olanlara yardım edin. Ta ki din
son yurdunu kaybetmesin, ta ki milletimiz köle olmasın. Biz birlik oldukça düşman
üzerimize gelemeyeceğini resmen ilan etti. Onun candan özlediği, aramızda nifak
ve şikaktır. Allah’ın laneti düşmana yardım eden hainlerin üzerine olsun ve rahmet,
halife ve padişahı, millet ve vatanı kurtarmak için çalışanların üzerinden eksik
olmasın. Büyük Millet Meclisi Emriyle Reis Mustafa Kemal”1439

TBMM’nin1440 açılması1441 ile birlikte ortaya ciddi bir anayasa sorunu çıkmış,
olağanüstü şartlarda kurulmuş olan meclisin1442 1876 Kanun-ı Esasi hükümlerine göre
işlemesi mümkün olmamıştır. Kanun-ı Esasi, 1909’da uğradığı pek çok değişiklikten
sonra dahi padişahın özellikle yürütme alanında hala önemli yetkileri bulunmakta idi.
1439

“Büyük Millet Meclisi’nin Memlekete Beyannamesi”, Hâkimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1336, No. 25,
s. 1.
1440
TBMM’nin açılışı ve Milli Hükümet’in kuruluşu hakkında İngiliz Yüksek Komiserliği raporunun
ayrıntıları için Bkz. Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 197-200.
1441
Mustafa Kemal, 1923’te İzmit’te gazetecilerle yapmış olduğu görüşme sırasında meclisin açılmasına
verdiği önemi şöyle izah etmiştir: “İstanbul’daki meclis duçar-ı taarruz olurken benim Ankara’da
düşündüğüm şey, milleti behamehâl bir noktaya raptederek faaliyetini idame etmek oldu. Fakat o
noktanın bir veya birkaç şahıstan ibaret küçük bir heyet olmasını hafif bir teşebbüs buldum. Onun için
büyük bir meclis olsun dedim. Ve ne kadar büyük olursa o kadar çok millete emniyet bahş olur. Ve
aynı zamanda bu meclisin kendisi gibi salahiyeti de büyük olsun dedim ve teşrii ve icrai salahiyeti
haiz olarak gelmelerini düşündüm.” Demirel, a.g.e., s. 75.
1442
2 Mayıs 1920’de “BMM Bakanlarına Dair Kanun”un kabul edilmiş ve 3 Mayıs 1920’de yapılan
bakan seçimi sonucunda ilk BMM Hükümeti şu şekilde kurulmuştur: Bakanlar Kurulu Başkanı,
Mustafa Kemal Paşa (Ankara); Dâhiliye Vekili, Cami Bey (Aydın); Adalet Vekili, Celâlettin Arif Bey
(Erzurum); Nafia Vekili, İsmail Fazıl Paşa (Yozgat); Hariciye Vekili, Bekir Sami Bey (Amasya);
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili, Adnan Bey (İstanbul); İktisat Vekili, Yusuf Kemal Bey
(Kastamonu); Maliye Vekili, Hakkı Behiç Bey (Denizli); Maarif Vekili, Dr. Rıza Nur (Sinop);
Müdafaa-i Milliye Vekili, Fevzi Paşa (Kozan); Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili, İsmet Bey
(Edirne); Şer’iye Vekili, Mustafa Fehmi Efendi (Bursa). Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 181;
Demirel, a.g.e., s. 104.
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Bunlar arasında sadrazam ve şeyhülislâmın intihap ve tayini ile sadrazamın teşkil ve arz
edeceği vükelanın tasdik edilmesi, icabında vükelanın azli, kanunların onaylanması ve
yayınlanması, tüzüklerin düzenlenmesi gibi yetkiler de bulunuyordu. Bu nedenle
meclisin karşılaştığı ilk sorun, Kanun-i Esasi hükümlerinden bağımsız olacak şekilde bir
yürütme gücü oluşturmaktı.1443 Mustafa Kemal Paşa, 24 Nisan tarihinde mecliste
yapmış olduğu konuşmada bu konunun önemine değinmiş1444 ve aynı gün yapılan ilk
gizli oturumda da merkezle anlaşmak hususunda “merkez demek yani makarrı saltanat
ve hilafet olan İstanbul demektir”.Bugün İstanbul demekle Londra demek arasında
hiçbir fark yoktur” diyerek, İstanbul’un fiilen düşmanın işgalinde ve ne denli tehlikeli
bir bölge olduğunu belirtmekte, iç siyasî ortamda İstanbul ile irtibata geçilemeyeceği
geçilse de pek fayda sağlanamayacağını ifade etmiştir.1445
TBMM’nin açılışı ve Hükümet’in oluşturulmasıyla birlikte, ülke “hükümet” olarak
resmen iki hükümetli bir yapıya kavuşmuş olarak karşımıza çıkmıştır. Bunlardan ilki
Damat Ferit Paşa Hükümeti’dir ki; bu Hükümet, gücünü halk desteğinden almamakta
doğrudan doğruya Padişah’a dayandırmaktadır. Zira Padişah tarafından atama usulüyle
işbaşına gelmiştir. İkincisi olan Birinci TBMM Hükümeti, Millî iradenin tecelli
etmesini sağlayan bir yöntem olan seçimle1446 işbaşına gelen vekillerden oluşmuş olan
bir Hükümet’tir: Dolayısıyla gücünü doğrudan doğruya Türk Milleti’nden almıştır.
Millî iradenin tecellisi anlamına gelen seçimle işbaşına gelen Birinci TBMM ve
TBMM’nin seçtiği İcra Vekillerinden oluşan Birinci TBMM Hükümeti’nin memleketin
kaderine yön vermek için yaptığı çalışmalar, atama usulü ile işbaşına gelen bir hükümet
olan Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından engellenmeye çalışılmıştır. 1447
İki hükümet arasında bu gelişmeler yaşanırken 26 Nisan’da San-Remo Konferansı sona
ermiş1448, müttefikler Türkiye’yi aralarında paylaştıkları anlaşmayı imza ederken1449
1443

Hükümetin teşkili ile beraber geçici bir anayasa hazırlamak için çalışmalara başlanmış, 18 Ağustos
1920’de Hukuk-u Esasiye Encümeni tarafından hazırlanan ve Büyük Millet Meclisi’nin Şekil ve
Mahiyetine Dair Mevad-ı Kanuniye adını taşıyan tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye
başlanmıştır. Bunun ardından 13 Eylül 1920’de İcra Vekilleri Heyeti, TBMM’ne 31 maddelik bir
anayasa tasarısı sunmuştur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Lahiyası adını taşıyan bu tasarı, yeni anayasaya
giden ilk adım olmuş, 20 Ocak 1921’de yeni anayasa kabul edilmiştir. Mehmet Okur, “Milli
Egemenlik ve Teşkilât-ı Esasiye Kanunu”, Atatürk Dergisi, C. III, S. 1, s. 294-295; Düstur, Üçüncü
Tertip, C. I (23 Nisan 1336-28 Şubat 1337), s. 196-199.
1444
Okur, “Milli Egemenlik ve Teşkilât-ı Esasiye Kanunu”, s. 296-297.
1445
Özüçetin-Filiz, a.g.m., s. 183.
1446
“Meclis-i Fevkalâde İntihabatı Münasebetiyle”, İstikbâl, 9 Nisan 1336, No. 127, s. 1.
1447
Akandere, “İdama Mahkûm Edilen Bir Hükümet”, s. 207.
1448
“San-Remo Konferansı Toplanıyor”, Vakit, 14 Nisan 1336, No. 874, s. 1; “San-Remo Konferansı
Dün İlk İçtimaını Akdetti”, Vakit, 20 Nisan 1336, No. 878, s. 1.
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Türk heyetini de konferansa davet etmişlerdir.1450 Akşam gazetesi Türkiye meselesi
hakkında San-Remo’da bir karara bağlanan hususları; Boğazların tarz-ı idaresi,
İstanbul’un tarz-ı idaresi, Türkiye maliyesinin murakabesi ve Osmanlı Duyun-u
Umumiyesi’nin suret-i tevzi’i, Filistin meselesi, İzmir’in tarz-ı idaresi şeklinde
sıralarken Türkiye muahedesinin ne suretle icraya konulacağını tetkik eden Tan
gazetesi, Trakya, Boğazlar ve İstanbul’un istilası gibi konularda Fransız askerlerinin
hiçbir şeye karışmayacağı ümidini izhar ediyor ve esasen İtalya askerlerinin de
Fransızlar gibi bu havalide başka vazifeleri olduğunu kaydediyordu.1451 “Konferansa
Davetimiz” başlıklı haberinde Akşam gazetesi Sulh Konferansı’na resmen davet üzerine
murahhasların hangi zevattan ibaret olacağı hususunun günün en mühim meselesini
teşkil ettiğini ifade ederek Paris’e evvela Tevfik Paşa’nın riyasetinde Dâhiliye Nazırı
Reşit, Maarif Nazırı Fahrettin ve Nafia Nazırı Cemil Paşalardan mürekkep bir heyet
giderek sulh muahedenamemizin münakaşası esnasında hazır bulunacaklarını, ardından
Sadrazam Damat Ferit Paşa muahedenameyi imzalamak üzere Paris’e gideceğini,
İsviçre’de bulunan Hariciye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa’nın da askeri murahhas sıfatı
ile murahhaslarımıza iltihak edeceğini ve Bern Sefiri Reşat Halis Bey’in Sadrazam
Paşanın refakatinde müşavir-i siyasi olarak hareketi ihtimali de varid olduğunu
yazmakta idi.1452 Nitekim 25 Nisan tarihli gazetelerde yayınlanan Matbuat
Müdüriyetinin resmi tebliğinde de konferans heyetinin bu isimlerden oluştuğu
doğrulanmış1453 ve heyetin 1 Mayıs’ta yola çıkacağı bildirilmiştir.1454
25 Nisan tarihli Tan gazetesi, Trakya’yı Türklerden ayırmak, İzmir’de bir milyon İslâm
ahaliyi Yunan tabiiyetine vermek isteyen sulh muahedenamesinin tatbikinde Türklerin
müşkülat ve mukavemet göstereceklerinin kat’i bulunduğunu ve veliahdın sarayında
abluka, nüfuz sahibi münevveranı Malta’ya göndererek1455 Damat Ferit Paşa’yı mevki-i
“Konferans İstanbul ve Boğazlar Hakkında Kat’i Kararını Verdi”, Vakit, 23 Nisan 1336, No. 881, s. 1.
“Sulh Konferansı’na Davet Edildik”, Vakit, 22 Nisan 1336, No. 880, s. 1; “Sulh Murahhaslarımız
Tekrar Ediyor”, Vakit, 23 Nisan 1336, No. 881, s. 1; “Murahhaslarımız Ay Sonunda Gidiyor”,
Akşam, 6 Mayıs 1336, No. 556, s. 1; “Türkiye Müzakeratına Başladılar”, Akşam, 21 Nisan 1336, No.
570, s. 1; “Konferans Hakkımızda Kat’i Kararlarını Veriyor”, Akşam, 22 Nisan 1336, No. 571, s. 1;
“Türkiye Sulhunun Kat’i Günleri Geliyor”, Akşam, 22 Nisan 1336, No. 571, s. 1; “Konferansa
Davetimiz”, Akşam, 22 Nisan 1336, No. 571, s. 1.
1451
“Muahedemizin Tafsilatı”, Akşam, 27 Nisan 1336, No. 576, s. 1.
1452
“Konferansa Davetimiz”, Akşam, 24 Nisan 1336, No. 573, s. 1.
1453
“Murahhaslarımız Hakkında Resmi Tebligat”, Akşam, 25 Nisan 1336, No. 574, s. 1; “Matbuat
Müdüriyeti’nin Tebliği”, Akşam, 25 Nisan 1336, No. 574, s. 1.
1454
“Murahhaslarımız 1 Mayıs’ta Gidiyor”, Akşam, 26 Nisan 1336, No. 5745, s. 1.
1455
İstanbul’un işgalinin ardından işgale direnebilecek, örgütlü bir direnişi başlatabilecek olanlar İngiliz
sömürgesi olan Malta adasına sürülmesi başlandılar. Mart 1919’da Ali İhsan Sabis Paşa’nın
1449
1450
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hükümete getirmekle Türk muammasını hallettiklerini zanneden İstanbul’da paşa ismi
takılarak Anadolu’ya gönderilen Anzavur’un teşebbüs ettiği hareketin akim kaldığını
görerek ne derece aldandıklarını pekâlâ anlamış olmaları lazım geldiğini yazmakta
iken1456 hala Kuvâ-yı İnzibatiye birliklerinin, Kuvâ-yı Milliye’ye karşı yürüteceği askerî
harekâtın başarılı olacağından emin olan Damat Ferit Paşa Hükümeti, Anadolu’da
kaybolan nüfuzunu ve otoritesini kuvvetlendirmek amacıyla Anadolu Fevkalâde
Müfettişliği1457 adıyla bir de müfettişlik kurmuştur.1458 28 Nisan tarihinde kurulan bu
müfettişliğin başına da Müşir Zeki Paşa tayin olunmuştur.1459 Basında yer aldığı üzere
söz konusu müfettişliğe birer adliye ve mülkiye heyetlerinin de refakat etmesi
kararlaştırılmış1460, bu süreçte basına demeç veren Zeki Paşa, halkı makam-ı hilafet
etrafında ittihada davet etmiştir.1461
Büyük Millet Meclisi’nin 29 Nisan tarihli içtimaında birçok mebus Ferit Paşa
Hükümeti’nin ittihaz edeceği her nev’i tedabir ve muamelat ve akd edeceği bilcümle
uhud ve İtilâfatın keenne-yekûn addedilmesi lüzumu talep edilmiştir ve bu takrirler
meclisçe kabul edilmiştir.1462 Aynı gün TBMM’de Meclis’e karşı ayaklanmaya sebep
olabilecek söz, yazı ve davranışlar için ölüm cezasını öngören Hıyanet-i Vataniye
Kanunu kabul edilerek1463 İstanbul Hükümeti’nin 16 Mart 1920’de itibaren yapmış
olduğu ve yapacağı anlaşmaların hükümsüz sayılmasını öngören tasarılar verilmiştir.1464

tutuklanması ile başlayan bu uygulama Ekim 1920 tarihine kadar sürmüş ve 145 aydın, devlet adamı
ve asker Malta adasında tutuklu kalmıştır. Tutuklananlar, 1922 yılı içerisinde serbest kalmıştır.
Sürgünlerin bir diğer özelliği, sürgün cezalarına aynı zamanda Ermeni tehciri ile ilgili konuların da
eklenmesi olmuştur. Sürgün edilenlerin bir kısmı Ermeni kıyımı ile ilişkilendirilmiş ve sürgün
gerekçeleri bu yolla meşrulaştırılmak istenmiştir. Ancak İngilizler tüm çabalarına karşın onları
yargılayıp mahkûm olmalarını sağlayacak kanıt bulamamışlardır. Sabahattin Özel-Işıl Çakan
Hacıibrahimoğlu, Osmanlı’dan Milli Mücadele’ye Seçilmiş Mülakatlar, İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 83.
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Albayrak, 31 Mayıs 1336, No. 94, s. 1.
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“Anadolu Fevkalâde Müfettişliği”, Alemdâr, 9 Mayıs 1336, No. 507, s. 1.
1458
“Anadolu’da Islahat”, Alemdâr, 4 Mayıs 1336, No. 502, s. 1.
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Akandere, a.g.m., s. 365; “Anadolu Islahatı Etrafında”, Alemdâr, 5 Mayıs 1336, No. 503, s. 1;
“İrâde-i Seniyye”, Akşam, 29 Nisan 1336, No. 578, s. 1; “Zeki Paşa”, Akşam, 3 Mayıs 1336, No.
582, s. 3.
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“Anadolu Islahatı”, Alemdâr, 6 Mayıs 1336, No. 504, s. 1.
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“Zeki Paşa’nın Hitabı”, Akşam, 5 Mayıs 1336, No. 584, s. 1.
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İrâde-i Milliye, 6 Mayıs 1336, No. 39, s. 4.
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Düstur, Üçüncü Tertip, C. I (23 Nisan 1336-28 Şubat 1337), Milliyet Matbaası, İstanbul, 1929, s.
4; “Hıyanet-i Vataniye Kanunu”, Hâkimiyet-i Milliye, 1 Mayıs 1336, No. 26, s. 1-2.
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Düstur, Üçüncü Tertip, C. I (23 Nisan 1336-28 Şubat 1337), s. 16.
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Böylesi bir süreçte İstanbul matbuatındaki bir takım gazetelerin tutumları, Anadolu
teessürle karşılanıyordu. Nitekim bu gazetelerin başında gelen Alemdâr1465, “Kuva-yı
Gayr-i Milliye Suya Düştükten Sonra” adlı bir yazısında şu yorumları yapıyordu:
“Hakkın azimeti önünde zalimin topunun, gerillasının hiçbir kıymet-i ehemmiyeti
olmadığını son vukuat ispat eder. Mustafa Kemal Paşası, Rauf Beyi, bilmem hangi
ağası ile yine bu millet-i mazlumeyi musallat olmuştu...
Ankara mülhakatında esnaf kızgın saçlara oturtularak işkence ediliyor, çetenin
emrine uyarak para vermeyen ahali günlerce hapis ediliyor. Vatan bitiyor,
mahvoluyordu ve bütün hadisat çetenin lehindeydi. Üseraya mukavemet edebilecek
yegâne rical-i devlet, Damat Ferit Paşa, ıskat edilmişi.
Elde hamiyyet ve vatanperverlik gibi sermayesi bu gibi ağızlarda laf ebeliğinden
ibaret olan vesait iğfale vardı. Zavallı efkâr-ı umumiye bu heriflerin ne olduklarını
ne bilsin. Hepsi birden elden giden ülkelerimizin hasretiyle yanıp tutuşurlardı. Bu
vatan için feda-i hayat edenler solda sıfır kalmıştır. On senedir vatanı kurt gibi
yeyip bitirenler, milletin gözü önünde kürsülere çıkıp: Ah Vatan!” diye
bağırmaktan hayâ etmiyorlar, utanmıyorlardı...
Gazetelere gelince koskoca heyet-i matbuatın ekseriyetini onlar almışlardı. Dün
İttihat ve Terakki’nin vasıta-i neşr ve efkârı olan gazeteler derhal onun yavrusuna
da taraftar olmuşlardı. Bu gazeteler, mensubiyetini fazla mükâfata da nail
oluyorlardı. Bu heyet içinde bir Peyam ile bir Alemdâr kalmıştı.
Bittabi bu gazeteler, çetenin kuvvetini kırmamak için bütün gayretlerini sarf
ediyorlar ve onu kesr edecek şahsiyetlere mütemadiyen hücum ediyorlardı. Tabi bu
şahsiyetlerin sadır-ı cedid hazretlerinin isimleri sadır-ı sakıt idi. O Tasvirlerin, o
Yenigünlerin, o Vakitlerin hala İleri’nin sadır-ı cedid hazretlerine makam-ı
sadaretten çekildikten sonra ettikleri hücum-u taarruz tasvir edilemeyecek derecede
idi.
Acaba Damat Ferit Paşa Hazretleri’nin yerinde İttihat ve Terakki Hükümeti olsa idi
kendilerine bu derece değil büyük milyonda biri kadar hücum eden bir gazeteye
neler yapmazlardı?... Bugün görüyoruz ki Mustafa Kemal ve rüfekası çadırlarını
bağladılar, çenberlerini, merdivenlerini, kıskaçlarını, kızgın saclarını toplarlar.”1466

Bu gibi yayınlara karşı Ordu Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Heyet-i Temsiliye
Reisi Muhyeddin Bey’in telgrafında şu tespitlerde bulunulmuştur:
“Millet ve vatanın tayin-i mukadderatı zamanının tekarrüp ettiği şu sırada İstanbul
matbuatının adab-ı münazara ve neşriyata muhalif makalat ve şuun ile mâlî olduğu
nazar-ı millette kemal-i teessürle görülmektedir. Matbuat, her memlekette milletin
tercüman-ı efkârı addolunmasına göre bizim matbuatın takip etmekte olduğu
meslek-i sakim burada işâ-yı vatanı dilhun ediyor. Tarz-ı neşriyat, milletin nokta-i
nazarına kat’iyen muhaliftir. Çünkü bidayet-i inkılabımızdan bugüne kadar milletin
Benzer yazılarından bir diğerinde de Yenigün, Vakit ve Tasvir-i Efkâr’ı İttihatçı yandaşı olarak
nitelendiren Alemdâr’ın şu söylemlerde bulunuyordu: “Vazifesi memlekete hizmet olan matbuatımız
zavallı vatana ne büyük fenalıklar yaptığını bundan evvel sırası geldikçe izah eyliyorduk. Bugün yine
tekrara mecburiyet hâsıl oldu. Matbuat kuvvettir, hidmeti ifa etmek şartıyla. Hâlbuki matbuatımız
arasında hidmetini layıkıyla ifa etmiş birkaç gazete sayabiliriz. Geriye kalan ekseriyet hidmet ifa
etmek değil mazarrat yapmışlar, cinayetler ibka eylemişlerdir... Vakit “Vakit” sırf “İkdam” ederek her
“Yenigün”de “Akşam” tasavvur ve “Tasvir” edilemeyecek derecede feci cinayetleri alkışlayan bu
paçavraları matbuattan addetmek doğru değildir.” Refi Cevad “Yılın Hışırtısı”, Alemdâr, 13 Nisan
1336, No. 482, s.1.
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“Kuva-yı Gayr-i Milliye Suya Düştükten Sonra”, Alemdâr, 2 Mayıs 1336, No. 500, s. 1.
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ve memleketin uğradığı bela ve mesaibin ekserisi vakit vakit matbuatımızın sevk-i
ihtiras ve ittihaz ile takip ettiği meslekten inbiaz etmiştir. Bazı gazeteler de şuun
doldurmak ve haysiyet ve namusa taarruz etmek gibi adi ve şahsi emellerin
hâkimiyeti görülmektedir. Artık şu hal-i mevcudiyetimizi sarsacak mühlik bir şekil
almıştır. Her kelimesi agarr tarafından tetkik ve bedhevahane tamim edilen
neşriyatın vatana iras edeceği felaketi biz de burada takdir ederek inzibata lüzum
görürsek Mebûsan kadar milletin mutemedi olması lazım gelen erbab-ı matbuat
için nasıl telakki edilir. Âlem-i İslâm’a, Türklüğe, Osmanlılığa ve bütün hakikatle
dini ve milli varlığımıza kundak hidmeti gören İstanbul muhiti haricinde mensur ve
iğrenç bir telakkiye uğradığını temin ve tekrara lüzum görürüz. Binaenaleyh takibi
iddia edilen selamet-i vatan ve millet, matlup ve her şeyden ziyade bu gaye mergub
ise matbuatın umumen bir mütareke-i kalemiye akd ederek gaye-i milliyeye azim
ve irade-i milliyeye hadim biz vazı’ iştirak zamanı hulul ve hatta mürur etmiştir.
Zannederiz İstanbul gazetelerine umumen teklif ve talebimizin kabulünü rica
eyleriz. Aksi halde hayatımız ve malımız ve kanımızla hilafet ve saltanatı ve
Osmanlılığı yaşatmaya azmeden ve daima vazifesini bilen ve seven bütün
muhitimize bu kabil gazeteleri her ne suretle olursa olsun sokmamayı bir vazife-i
ataniye telakki edeceğimizi kemal-i teessürle ihbar ve tashihi mesleğe ve ricamızın
kabulüne delalet edecek asar-ı salih ve ittifakın hususuna bilâşek intizar
eyleriz.”1467

Damat Ferit Paşa’nın Kuvâ-yı Milliye hareketine ve bu hareketin lider kadrosuna
yönelik bir diğer teşebbüsü ise Kuvâ-yı Milliye hareketine sıcak bakan ve
destekleyenlerin

tutuklanmalarını

ve

İngilizler

tarafından

Malta’ya

sürgüne

gönderilmelerini sağlamak oluşturuyordu. Sadaretinin ilk günlerinde İngiliz Amirali de
Robeck’le yaptığı görüşmede milli hareketi bastırmak programıyla başa geçtiğini
belirterek bu hareket liderlerine karşı Padişah’ın manevi nüfuzu dışında başka silahlar
kullanmak yönündeki kararını açıklamış, Bandırma bölgesinde Anzavur’dan başka
İzmit, Bolu, Trabzon, Kayseri ve Harput taraflarında da bazı kişilerin milliyetçilere
karşı sevk edileceğini bildiren Ferit Paşa, Ayyıldız Cemiyeti Üyelerine karşı ortaklaşa
tedbirler almak amacıyla bu kimselerin adlarını da gizlice İngilizlere bildirileceğini
ifade etmişti. Ayrıca Ferit Paşa, tutuklanarak Malta’ya gönderilmelerini talep ettiği
kişilerle ilgili hazırlamış olduğu listeyi İstanbul’daki Yüksek Komiser Vekili Amiral
Webb’e vermiş, Webb de bu listeyi General Milne’e bildirmişti. Damat Ferit’in, bu
kişilerin İtilâf Devletlerince tutuklanmalarını ve Malta’ya sürülmelerini tercih ettiği
listedeki kişilerin bir kısmının İtilâf Devletleri’nin ulaşamayacakları bölgelerde
bulundukları, ötekilerinin ise Türk makamlarınca tutuklanmalarının uygun olacağı, eski
sadrazam İzzet Paşa’nın ise tutuklanmasının uygun olmayacağını ifade ettiği de aynı
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Albayrak, 6 Mayıs 1336, No. 89, s. 1.
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raporda belirtilmiştir.1468 Damat Ferit Paşa’nın tutuklanmasını istediği kişilere dair
vermiş olduğu listede şu isimler yer almakta idi: Kâzım Paşa, Remzi Paşa, Ali Fuat
Paşa, Abdülkerim Paşa, Nihat Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Hasan
Rıza Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Hüsnü Paşa, İsmail Fazıl Paşa, Cafer Tayyar Bey, Behiç
Bey, Mehmet Selahattin Bey, Kolordu Komutanı Hüseyin Selahattin Bey, Selahattin
Adil Bey, Ömer Lütfi Bey, Kâzım Bey, İsmet Bey, Galip Paşa, Hayri Bey, Salih Bey,
Ahmet Rıza Bey1469, Seyit Bey, Yakup Şevki Paşa.1470
Damat Ferit Paşa kabinesinin bu tutumuna karşısında “Müşterek Tevkifat” başlıklı
yazısında Damat Ferit Paşa sadaret mevkiine getirildikten sonra takibat ve tevkifata iki
taraftan devam edilmeye başlandığını, İngilizler her gün beş-on ev basarken Damat Ferit
Paşa Hükümeti’nin de takibat ve tevkifatı istihdaf etmek üzere yeniden yeniye teşkilat
ve tertibat almakta olduğunu, takibat ve tevkifatında İngilizlerle Ferit Paşa
Hükümeti’nin icraatı arasında netice itibari ile hemen hiç fark bulunmadığını ve mevcut
hükümetin tutumunun İstanbul’un üzerine çöken İngiliz işgaline karşı milletin lisan ve
vicdanını boğmaktan ibaret olduğunu1471 ifade ederek takip ve tevkif olunacak kişilerin
listelerinin kahvelerde Ermeni ve Rumlar tarafından tanzim olunduğuna yönelik
İstanbul’dan alınan istihbarata1472 sütunlarında yer veren Hâkimiyet-i Milliye bir başka
yazısında ise şu değerlendirmelerde bulunacaktır:
“İstanbul’da İngiliz işgali pek tabii bir netice olarak ortaya çıkardığı Ferit Paşa
Hükümeti ile el ele vererek daha doğrusu Ferit Paşa ve yarânının ihtirasatında
kendisine çok fazla ileri giden bir yardımcı bularak programını tatbik edip gidiyor.
Ferit Paşa iktidara getirildikten sonra dahi bu paşa ile onun yarânı el altından
hizmette kusur etmiyorlardı. Damat Ferit Paşa, İngilizlerin eliyle sadarete
çıkarılmazdan evvel İngilizlerce yapılan tevkifatın listelerindeki birçok isimler dahi
şahsi garez ve menfaatlerini bu suretle tatmine yol bulan bir takım vatansızlar
tarafından verilmiş idi. Hatta tevkifata Hürriyet ve İtilâf mensupları gibi Ferit
Paşa’nın ismi etrafında toplanan sefil mahlûklar delalet ediyorlar, evleri ve hatta
şahısları göstermekle vatan ve milletlerine ihanet ediyorlardı.”1473

Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 26-29, 92.
Ali Kemal, 5 Mayıs’ta Ahmet Rıza Bey hakkında bir makale kaleme almıştır. Refi Cevat ise ilgili
mkalede Ali Kemal’in fikirlerine karşı çıkarak: “Kemal Bey’in İttihat ve Terakki’nin fikir babası
mevkiinde bulunan Ahmet Rıza Bey hakkındaki fikirlerine maalesef iştirak edemeyeceğiz. Çünkü biz,
suret-i haktan ve hüsn-i niyet erbabından görünüp de bu zavallı memleketin başını dertten derde
sokan cemiyetin mahiyet-i hakikiyelerini acı tecrübelerle öğrenmiş Osmanlı halkı, artık zevahire
aldanmamaya azim etmiş bulunuyor” demiştir. Refi Cevad, “Ahmet Rıza Bey”, Alemdâr, 6 Mayıs
1336, No. 504, s. 1.
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Öte yandan yine bu süreçte basında yer aldığı üzere de Damat Ferit Paşa, İstanbul’da
bilumum zabitanın muamelat-ı zatiyeye müracaat etmedikleri takdirde haklarında
harpten firar edenlere mahsus ceza tatbik edilmek üzere Divân-ı Harb’e verileceklerini
beyan ediyor, bu suretle milliyetperver zabitanın muamelat-ı zatiyece tanzim ettirilen
defter mucibince bir kışlada hapsedilecekleri haber veriliyordu.1474 Alemdâr ve Akşam
gazeteleri ise 1 Mayıs’ta Damat Ferit Hükümeti’nin Anadolu’da Kuva-yı Milliye’ye
yardım etmiş olanların dahi bu teşkilatın memleketi felakete sürüklediğini anlayarak
dönüş yapmakta olduğuna dair iddiaların yer aldığı açıklamasına yer vermekte idi. İlgili
açıklama karşısında Açıksöz, bu türden haberler karşısında İngiliz parasıyla hareket eden
İstanbul Hükümeti’nin hiçbir tebliğine inanılmayacağını belirterek halkın Kuva-yı
Milliye’ye karşı olduğu yönündeki söylentilerini yalanlamıştır.1475
Mayıs ayı başlarında Londra Konferansı ile ilgili basına yansıyan haberlere
baktığımızda Albayrak, İngilizlerin Sulh Konferansı’nda Boğazların kontrolünü
müstakilen kendilerinin deruhte ve ifa etmek ve Gelibolu’yu da beynelmilel bırakmak
esasını terviç ettirmeye çalıştıklarını, Lloyd George’un Türkiye meselesinde
Amerika’nın görüşlerini kabul etmeyeceğini, sulh şeraitini tebliğ etmek üzere Damat
Ferit Paşa tarafından gönderilen Heyet-i Murahhasa’nın1476 6 Mayıs 1920’de Versay’a
ulaştığını bildiriyordu.1477 Aynı gün Ankara Hükümeti’nin 6 Mayıs 1920 tarihli ve 2
sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi1478 ile İstanbul’la her türlü haberleşmeye sansür
konuldu.1479 Kararnamenin 1. Maddesinde: İstanbul ile her nevi haberleşmenin
yasaklandığı, sahildeki ilk sansür merkezlerinde İstanbul’dan gelen muharrerat-ı
resmiyyenin tevkif ve mahalline iade kılınacağı belirtilmekte, 2. Maddede “İstanbul
gazetelerinin duhulü memnudur. Bilhassa İstanbul ceraid-i sahil sansür merkezlerinden
mahallerine iade olunacaktır” denildikten sonra bu türden resmi evrakları kabul eden
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1478
Kararnamenin tüm maddeleri için Bkz. Koloğlu, Havas-Reuter’den Anadolu Ajansı’na, s. 57-58.
1479
Aynı yılın 23 Mart’ında Mustafa Kemal, Ankara’dan kolordular ile Refet Bey’e çektiği ve
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veya iade etmeyen memurların Hıyanet-i Vataniye Kanunu mucibince yargılanacakları
belirtilmekte, 3. Maddede ise posta ve telgraf muhaberatının hususi ve ticari olan
kısmının muayyen merkezlerde sansüre tabi olmak şartıyla serbest olacağı karara
bağlanmakta idi.1480 İstanbul’dan gelecek yayınlara yönelik önlem niteliğindeki
kararnamenin uygulanmasına ilişkin bir yönetmelik hazırlandı. Ankara, Sivas,
Diyarbakır, Konya, Kastamonu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Erzurum, Van,
Salihli, Akhisar, Milas ve Muğla ile kıyı kentlerinden Antalya, Fethiye, Marmaris,
Bodrum, Kuşadası, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Giresun, Bandırma ve Biga’da
sansür merkezleri kurulmuştur.1481 Ankara’nın koyduğu bu sansür, Anadolu’daki gazete
ve dergileri kapsayan geniş anlamda bir sansür değil, yalnız İstanbul’dan gelecek
yayınlara yönelik bir önlem niteliğinde idi.

6.1.4. San-Remo Konferansı Kararları ve Basına Yansıması
Müttefikler, I. Dünya Harbi’nin sona ermesiyle birlikte İttifak Devletleri ile yapılacak
olan antlaşmaların taslağını hazırlamak için yoğun girişimlere başlamışlardı. Ancak
İtilâf Devletleri’nin kendi aralarında yaşadıkları fikir ayrılıkları, menfaat çatışmaları ve
ABD’nin Ermenistan mandaterliği teklifine temkinli yaklaşması gibi hususlar Osmanlı
Devleti ile savaşı bitirecek olan antlaşma metninin hazırlanmasını dolayısıyla da
imzalanmasını geciktirmiş, Türk tarafına sunulacak barış teklifi, Şubat 1920’de toplanan
Londra Konferansı’ndaki oturumlarda da hazırlanamadığı için 18-26 Nisan tarihleri
arasında ilgili devletler San-Remo’da yeniden bir araya gelmişlerdir.1482 Konferansı’nda
kabul edilen muahede metninin 10 Mayıs’ta Osmanlı Heyeti’ne tebliğ edileceğini
bildiren İstanbul basınında sulh şartları hakkında henüz hiçbir haber neşredilememiş
olduğuna, Petit Parisien gazetesinin haberine nazaran muahedenin âtiye müteallik
mevad ile müttefiklerin nezareti altında azınlıkların himayesi ve Türk maliyesinin
idaresi olmak üzere iki kısımdan oluşacağına yönelik bilgiler yer alıyordu. Yine bu
haberde Türk murahhaslarına muahedeyi kabul için ne kadar süre tanınacağı yönünde
kesin bir bilgi bulunmasa da en az yirmi günden aşağı olmayacağı, Türklerin sulh
şartlarını kabule mecbur olacakları, icap ederse anlaşmanın ikinci derecedeki mevadı
1480

“Sansür Talimatı”, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Mayıs 1336, No. 31, s. 2.
Koloğlu, Türk Basını, Kuvayi Milliye’den Günümüze, s. 32.
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Mehmet Sait Dilek-Evren Küçük, “San-Remo Konferansı’nda İngiltere’nin Ermeni Politikası (18-26
Nisan 1920), Turkish Studies, Vol: 3, Summer 2012, s. 960.
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hakkında bazı itirazlarda bulunabilecekleri ve itirazlar muhakkak görüldüğü takdirde
anlaşmada tadilat yapılabileceği de ekleniyordu.1483 The Times gazetesi ise SanRemo’da alınan kararları bozmak gibi müthiş bir mesuliyeti yüklenecek bir tek
kimsenin bile mevcut olacağına ihtimal vermediğini yazarken Morning Post, Lloyd
George’un tutumuna yönelik endişelerini dile getirmekte Daily Telegraph ise San-Remo
kararlarını müttefikler arasındaki gerginliğe hitam vermiş olması açısından önemli
addetmektedir.1484 İstanbul basını bu süreçte muahedenin tebliğine odaklanmış durumda
idi ve yayınlanan haberlerde muahedenin sade bir merasimle Türk murahhaslarına tevdi
edileceği bildiriliyor1485, Akşam gazetesi “11 Mayıs Osmanlı Tarihine Karışıyor”
başlıklı yazısında Türklerin sulh nokta-i nazarını Anadolu’da vahdet-i siyasiye ve
kabiliyet-i hayatiyeyi haiz Türkiye olarak ifade ediyordu.1486
Daha önce basında yer aldığı üzere Konferans, Mayıs’ın 11. günü İstanbul Hükümeti
murahhaslarına sulh şartlarını tebliğ etmiş1487, “Devlet-i Osmaniye’nin murahhası olan
efendiler, Müttefik Devletler sulh şartlarını havi bu projeyi sizlere vererek tarafınızdan
imza edilmesini istediklerini tebliğe beni memur ettiler. Bu devreler müzakeratın tahriri
olmasını kararlaştırdıklarından fikirlerinizin lütfen tahriri olarak bildirilmesi
meşruttur. Mütalaalarınıza tarafımızdan da tahriri olarak cevap verilecektir”1488
diyerek sözE başlayan konferans reisi, sulhun tasdiki için bir ay mühlet verildiğini
beyan etmiştir.1489
“Dün Muahedeyi Tebliğ Ettiler” başlığı ile bu gelişmeyi aktartan Akşam gazetesi:
“Muahede

metni

murahhaslarımıza

tebliğ

edilir

edilmez

Tevfik

Paşa

ile

murahhaslarımızdan Cemil Paşa, muahedeyi hamilen İstanbul’a gelecekler ve diğer
murahhaslarımız Paris’te mühlet hitamına kadar İstanbul’dan gelecek cevaba intizar

1483
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1336, No. 587, s. 1.
1486
“11 Mayıs Osmanlı Tarihine Karışıyor”, Akşam, 10 Mayıs 1336, No. 589, s. 1.
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edeceklerdir. Verilecek cevabın konferansa iblağı veya imza merasimi vazifesi dahi
şimdiki heyet-i murahhasamız tarafından ifa olunacağı da ayrıca haber alınmıştır”1490
demekte, Hâkimiyet-i Milliye ise İzmir’de çıkan Yunan gazetelerinden alıntıladığı “Sulh
Konferansı’nın verdiği karara göre İzmir hâkimiyet-i Osmaniye altında kalarak Yunan
idaresine bırakılmıştır. İzmir’in kendisine mahsus bir meclis-i Mebûsanı olacak, iki
veya

beş

sene

sonra

rey-i

umuma

müracaatla

şehrin

aidiyet-i

kat’iyesi

kararlaştırılacaktır”1491 yönündeki haberi okuyucularına duyurmakta, Akşam1492
gazetesi “Muahedemizin Hulasası”1493 başlıklı yazısında 16 madde halinde şartları
değerlendirirken İleri gazetesinin aynı içerikli haberini alıntılayan ve ekler hariç 433
maddeden ibaret olan muahedenin1494 evvelce gazetelerde yer alan malumatla uyumlu
olmadığının teyit edildiğini ifade eden1495 Hâkimiyet-i Milliye de1496 diğer pek çok
gazete gibi sütunlarında muahedenin metnini neşredilmekte idi.
Sulh şartlarını Tan gazetesi: “Bu muahede, Türkiye’ye yaşamak imkânı bırakan bir
muahede değildir. Bu sözü söyleyen, muahedeyi hazırlayan devletlerden birinin resmi
lisanıdır. Eğer bu yalnız bizim iddiamız olsa idi denilebilirdi ki elimize verilen fena bir
muahede üzerinde pazarlık etmek içindir ki böyle söylüyorsunuz. Hâlbuki öyle değil. Bu
samimi ve açık itiraf, bizzat muahedeyi yapanların sözüdür. Almanya’ya, Avusturya’ya,
Macaristan ve Bulgaristan’a da galipler pek ağır şartlar yüklediler. Ancak bu milletleri
toptan bir mahva mahkûm edecek derecede ağır değildi”1497 yönünde yorumlarken
Açıksöz, “Düşmanın Teklif Ettiği Sulh”1498 başlıklı yazısında 433 maddelik sulh
anlaşmasının metnini1499 yayınlıyor, bu sulhtan kim kazançlı çıkacak1500 diyen ve sulh
şartlarını pek ağır olarak niteleyen Alemdâr, müzakerat kapısının açık olduğunu ve
Tevfik Paşa’nın sulh şartlarını istiklâl, hatta devlet mefhumuyla gayr-i kabil

1490
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addeylediğini bildiriyordu.1501 Bu süreçte Ali Kemal sulh şartlarının ağırlığını Kuva-yı
Milliye’ye bağlıyor, Damat Ferit Paşa’nın son dakika da olsa iktidara gelmiş olmasının
memleket için bir nimet olduğunu ifade ediyor1502,Refi Cevat ise “hakikaten sulh şeraiti
son derece elim ve ağır şartlar ihtiva ediyor. Bu memlekette bu şartları kabul edecek
kimse mevcut olamaz. Bu teklif edilen şerait bir sulh şeraiti değil, olsa olsa perişan ve
bedbaht vatanın mahkûmiyet, daha doğrusu idam kararıdır” şeklinde yorum yapıyor,
sulh kelimesinin içeriği ile taban tabana zıt olarak nitelendirdiği bu garip şartlarla ne
yapacağız diyor1503, teklif edilen anlaşma metninin tüm maddelerini okuyucularına
ulaştıran Açıksöz de ve bunu bir idam kararı olarak nitelendiriyordu.1504 “Öldürücü
Muahede Hakkında” başlığını atan Hâkimiyet-i Milliye de Tan gazetesinin mühim
olarak nitelendirdiği aşağıdaki tercümesini okuyucularına aktarıyordu: “Harb-i
Umumi’ye nihayet veren bütün muahedeler arasında yalnız Türk sulh muahedesi
Paris’te yazılmadı. Kezalik yalnız Türk muahedesidir ki Amerika hükümetmüttehidesinin iştiraki olmaksızın yazıldı. Bu iki dikkate değer nokta tetkike şayandır.
San-Remo’dan gelen haberler, Türk muahedesinin derdest hitam olduğunu bildiriyor.
Artık bu muahedenin ne suretle icra ve tatbik kılınacağı kalıyor... Başlıca müşkülat,
Türklerin

gösterecekleri

mukavemettir.”1505

Aynı

gazete,

“Sulh

Muahedesi

Muvacehesinde Biz ve Damat Ferit Kabinesi” başlıklı bir diğer yazısında ise Hâkimiyeti Milliye şu yönde değerlendirmede bulunuyordu:
“İtilâf Devletleri tarafından hakkımızda evvela Londra ve Paris’te sonra SanRemo’da uzun müzakere ve münakaşalarla hazırlanan sulh muahedesi nihayet
Paris’te Türkiye’nin değil Damat Ferit’in sulh murahhaslarına tebliğ edildi. Bu
muahedenin içeriği henüz harfiyen malumumuz değilse de gerek Anadolu Ajansı
ile gerekse gazetemizle neşredilen hülasası kâfi fikir verebilir. Bu muahedeye
nazaran Rumeli de artık bir karış Türk toprağı bırakılmıyor. Nihayet Türkler
Avrupa’dan Asya’ya tard programını son noktasına kadar kararını veriyorlar.
İngilizler, müttefiklerinden ayrılıp ortaya açıkça çıkamadığı için Yunan’ı ileri
sürüyor, Çatalca ve Trakya Yunanistan’a terk ediliyor.”1506

Nitekim Tevfik Paşa, muahede maddelerine hakkında Paris’ten Damat Ferit Paşa’ya
çekmiş olduğu telgrafta “mezkûr muahede metninin istiklâl ve devlet mefhumu ile
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katiyen kabil-i telif olmadığını” beyan etmiş1507, barış antlaşması olarak teklif edilen
şartların devleti çökerttiğini ve Müttefik Devletler’in ortak hâkimiyeti altına
koyduğunu,

değiştirilmediği

takdirde

imzalanmasının

mümkün

olmadığını

bildirmiştir.1508 Tevfik Paşa’nın sulh anlaşmasını imzalamak istememesi üzerine yerine
Sadrazam Damat Ferit Paşa bu işi yapacağını bildirmiştir.1509 Damat Ferit Paşa’nın
tutumunu milleti İngiliz himayesine vermek arzusunda bulunmak şeklinde nitelendiren
Açıksöz, sulhu akdetmesi gerekenin millet olduğunu belirtiyorken1510 İzmir’e Doğru
gazetesi yazarlarından Vasıf Çınar, “Artık hiçbir millet esir yaşayamaz. Anadolu’nun
bütünlüğü esasına uymayan kararları Türkler kabul edemez. Anadolu, Damat Ferit
Hükümeti’ni gayr-i meşru ve hain olarak nitelemektedir. Kuva-yı Milliye’ye
dayanmayan bir hükümet, hiçbir barış anlaşması yapamaz” yorumunu yapıyor1511,
Hâkimiyet-i Milliye “Anadolu’nun her tarafında sulh muahedesinin neşri sonrasında
Türk ve Müslüman kalplerini azap etmiştir. Her taraftan gelen pek ateşli telgrafnameler
de mezkûr muahede ahkâmına karşı galeyanlı bir lisanla protesto olunuyor ve onu
parçalamak için ne lazımsa hemen yapılması temenni ediliyor”

1512

ve “Sulh

muahedesinin İstanbul Hükümeti murahhaslarına tebliğ edilen şekli, bütün Türk ve
İslâm âleminde gittikçe derinleşen bir galeyan doğurmaktadır. Her gün Anadolu’nun
muhtelif muhitlerinde halk kitleleri fevç fevç toplanmakta, artık en son maskesini de atıp
cihanda mazlum milletin yaşamak hakkını bırakmadığını vesikasıyla göstermekten
çekinmeyen zalim kararlara karşı protesto etmekte, mitingler akdetmektedir”1513
yönündeki haberler ile muahede maddelerine yönelik tepkilere yer verirken Sultanahmet
Meydanı’nda düzenlenen mitingde yüz binlerce kişi bir içtima akdederek adalet ve hak
için tezahüratta bulunuyordu.1514 Türkiye sulhunun şartlarından memnuniyet duyan
Venizelos’un, şartların Yunanistan ile ilgili maddelerine dair mecliste yapmış olduğu
konuşmanın içeriği ise basına: “Efendiler! Muahede-i sulhiyenin bir hulasasını size arz
etmekten dolayı mesut ve bahtiyarım. Muahede-i Sulhiye şeraiti mucibince Yunanistan,
Karadeniz’e kadar vasi olmaktadır. Bütün Trakya Yunanistan’a verilmiştir. Marmara
1507
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Denizi’ne vasıl oluyoruz... Marmara’daki Yunan savahili 15 km derinliğinde bi taraf
mıntıka addedilmektedir. Kezalik Marmara’nın Asya savahiri de 100 km derinliğinde bi
taraf hale konmuştur. İstanbul, anlaşma şartlarına kati suretle riayet etmek şartıyla
Türkiye’ye bırakılmıştır. Muahede şartlarının infaz ve tatbiki için en mükemmel teminat
alınmıştır. Muahede-i Sulhiye mucibince İzmir ve havalisinde ayrı bir Yunan devleti
ihdas olunmaktadır. Muahedenin 2. Maddesi, İzmir’in hududunu 3. Maddede
Türkiye’den nez’ edilmiş olan İzmir’in arazisini çizmektedir. 4. Madde de Türkiye’nin
İzmir üzerindeki hukukunu Yunanistan’a devr ve İzmir üzerinde ancak bir hâkimiyet-i
itibariye muhafaza eylemekte bulunduğu beyan edilmektedir. 5. Madde mucibince
Yunanistan, İzmir’in emr-i idaresi mesuliyetini deruhte ediyor. 6. Maddede
Yunanistan’ın İzmir’de asayişin temin ve muhafazası için iktiza eden askeri
bulunduracağını söylüyor. İzmir’de bir meclis tesis olunacak ve Yunanistan, bu babdaki
nizamnameyi Cemiyet-i Akvam’ın nazar-ı tasvibine arz edecektir...”1515 şeklinde
yansımış, Patrikhane de kendince sulh mukarreratını tatbike başlamış, asırlardan beri
yalnız ruhani bir vazife ifa eden İstanbul Rum Patrikhanesi ahiren yeni bir şekle
girdiğini kendi kendine ilân etmiş ve siyasi bir istiklâl ilân ederek siyasi müşavirliğine
de esbak Londra sefirinin oğlunu tayin etmiştir.1516

6.1.5. İstanbul-Ankara Hükümetleri İlişkileri
Gerek ülke dâhilinde gerekse dışında sulh şartları üzerinde yapılan değerlendirmeler bu
şekilde olurken Ankara Hükümeti evvelce verilmiş bir takrir üzerine cereyan eden
müzakerat neticesinde Damat Ferit Paşa’nın memlekete ettiği fenalıklara binaen
vatandaşlık hukukundan tecrit ve ıskatına ve kendisi ile yarânı haklarında takibat-ı
kanuniye icrasına karar verilmiştir. Hâkimiyet-i Milliye, “Milletin, kendisine fenalık
edenlere artık müsamaha ile bakmayacağını ve kendi namına İstanbul’da güya icra-i
hükümete çalışanların artık ne kadar zelil bir mevkide bulunduklarını hakkıyla gösteren
bu kararı alkışlarız. Hainlere lanet!”1517 diyerek haberi duyurmuştur. Öte yandan
Müttefik Devletler tarafından sulh muahedesine cevap için İstanbul Hükümeti’ne 15
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gün mühlet verilmiş1518, İstanbul Hükümeti ise sulh muahedesine verilecek cevap için
verilen mühletin 2 Temmuz’a kadar uzatılmasını talep etmiştir.1519 Basın, verilen
müddet içerisinde değil muahedeye cevap vermek, şartlarının dahi layıkıyla
okunamayacağı yorumunu yaparken1520, Kuva-yı Milliye’nin faaliyetler sebebi ile
müddetin uzatılması talebine olumlu bakılmamasının muhtemel olduğu düşüncesi de
satırlarda yer almıştır.1521
Bu süreçte Peyam-ı Sabah gazetesi, İstanbul Hükümetince vaziyet-i siyasiye-i hariciye
dolayısıyla Kuva-yı Milliye aleyhinde yapılacak te’dibattan sarf-ı nazar edildiği ve bu
işin sulhun akdinden sonraya bırakıldığını1522 yazıyor olsa da gerek basına yansıyan
“İstanbul Hükümeti, vermiş olduğu bir kararla Anadolu’ya serum ihracını men
etmiştir.1523 İstanbul Hükümeti bu hareketle ne harp kanunlarını ne de alelade insaniyet
hislerini dikkate almayarak Anadolu’yu hastalıklarla mücadeleden men ediyor. Demek
ki Damat Ferit Hükümeti, Anadolu Türklerine bir İngiliz’den bir Yunandan daha fazla
düşmandır. Bu düşünce, akılları durdurmaya kâfidir”1524 yönündeki haberden gerekse
de 26 Mayıs’ta İngiliz Yüksek Komiserliği’ne giderek Milliyetçileri suçlamak
konusunda kendisinin Yüksek Komiserlerin tüm isteklerine uyduğunu belirten ve
Anzavur’un yerine şahsen bir hareket teşkilatlandırmak istediğini ifade ederek bu
amaçla 10 bin kişilik bir kuvvet kurup silahlandırılmasına müsaade isteyen ve İzmit’i bu
hareketin üssü haline getirip üç hafta içinde Anadolu’ya boyun eğdirebileceğini
söyleyen1525 Damat Ferit Paşa’nın ifadelerinden ilgili gazete haberinin gerçeği
yansıtmadığı görülecektir. Aynı görüşmede ayrıca barış şartlarının çok ağır olduğunu,
anlaşma bu haliyle imza edilirse hükümetin ve padişahın çok zor durumda kalacağını da
belirten Damat Ferit Paşa, Paris’e gönderilmiş olan delegeler devletin hukukunu
muhafazaya kadir değilmiş ve kendi bulunursa temin-i maksat muhakkak imiş gibi

1518

Refi Cevad, “Onbeş Gün Mühlet”, Alemdâr, 11 Haziran 1336, No. 538, s. 1; “Muahedemizin
Tadiline Doğru”, Alemdâr, 21 Haziran 1336, No. 546, s. 1; “Muahede-i Sulhiyemizin Tadiline
Doğru”, Alemdâr, 23 Haziran 1336, No. 548, s. 1.
1519
Albayrak, 14 Haziran 1336, No. 96, s. 2; “Sulh Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 14 Haziran 1336,
No. 38, s. 3.
1520
Refi Cevad, “On Beş Gün Mühlet”, Alemdâr, 11 Haziran 1336, No. 538, s. 1.
1521
“Sulh Muahedenamemiz Müddetinin Temdidi Meselesi”, Alemdâr, 24 Haziran 1336, No. 547, s. 1.
1522
Hâkimiyet-i Milliye, 3 Haziran 1336, No. 35, s. 4.
1523
İstanbul Hükümeti’nin bu kararı üzerine Anadolu, kendi serum ihtiyacını yer yer tesisine başladığı
laboratuvarlarda temine başlayacaktır. “Anadolu’da Serum İstihsalatı”, Hâkimiyet-i Milliye, 1
Temmuz 1336, No. 42, s. 3.
1524
“İstanbul Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 28 Haziran 1336, No.41, s. 1.
1525
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 117-118; Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 150.
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kendisini de delege tayin ettirmiştir.1526 İlgili sürece yönelik Hâkimiyet-i Milliye:
“İstanbul Hükümeti’nin acz-i perişaniyesi her gün bu suretle tecelli etmektedir. Damat
Ferit Kabinesinin düştüğü levs çukurunun içinde boğulması uzak değildir. Hainlerin
mumu yatsıya kadar yanar”1527 yorumunu yaparken Times gazetesine bu haberin
yansıması şu şekilde olmuştur:
“Damat Ferit, Trakya ve İzmir’in terki suretiyle tekrar edilecek bir sulh
muahedesini kabul ve imza edemeyeceğini İtilâf Devletleri’nin İstanbul
Komiserlerine tebliğ etmiştir. İtilâf kaynaklarından intişar eden beyanından
anlaşıldığına göre Ferit Paşa’nın mevkiinde kalabilmesine yardım için İngilizler
muahedede bazı tadilat yapılmasını düşünüyorlarsa da bu tadilatın ciddi şeyler
olmayacağı muhakkaktır.”1528

Aynı ay içerisindeki bir diğer önemli gelişme ise İstanbul Birinci İdare-i Örfiye Divan-ı
Harbi’nin Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını 11 Mayıs 1920’de idama mahkûm
etmesi olmuştur.1529 Bu karar, 13 Mayıs tarihli Peyam-ı Sabah gazetesinde “Divan-ı
Harbi Örfi Riyasetinden” başlıklı haberde yer almış ve “İdam Kararı-Mustafa Kemal ve
Arkadaşlarının İdamı” başlığıyla da mahkemenin verdiği hüküm mazbatasının yani
karar tutanağının tamamı verilmiştir. Altı kişiye yönelik verilen bu ilk idam kararı,
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Vekili olan Damat Ferit Paşa tarafından 16 Mayıs’ta
Padişah’a sunulmuş ve nihayet 24 Mayıs 1920’de Padişah tarafından onaylanmak
suretiyle yürürlüğe girmiştir. 24 Mayıs’ta onaylanan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları
hakkındaki idam kararına ilişkin “İrade-i Seniyye” ise 27 Mayıs’ta Takvim-i Vekâyi’de
yayınlanmıştır.1530
Bu karar basında geniş yankı bulurken durumu “Bir Cinayet Kararı” başlıklı makale
sütunlarına taşıyan Albayrak’ın; “Uğradığı müsibetlerin sebeb-i yegânesi irfanca kıtlığı
olan bir memlekette bu haberi alıp kalbin en ince noktasından sarsılmamak kabil
midir?” sözleriyle başlayan yazısı şu şekilde devam ediyordu:
“… İstanbul Hükümeti velev gıyaben olsun bu kararı verirken vicdanında bir ukdei küfr ve hıyanetin turladığını acaba hissetmedi mi? Daha dün harp faciasının
ciğerimizden kopardığı ilim ordusu ağır matemiyle cevf-i dimağımızda sallanıp
dururken tâli’i memleket üstünde yeni sehpaların hazırlanmasını görmek kadar
elim bir hâl olur mu? Bilhassa bu sehpalar bir melike-i irfan için ihzar edilirse
kesafet-i faciası altında ezilmemek kabil midir?

1526

Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, III, s. 168-169.
Hâkimiyet-i Milliye, 3 Haziran 1336, No. 35, s. 4.
1528
“Menhus Muahedeye Dair”, Hâkimiyet-i Milliye, 14 Haziran 1336, No. 38, s. 3.
1529
Kocatürk, a.g.e., s. 163.
1530
Akandere, “İdama Mahkûm Edilen Bir Hükümet”, s. 211, 214.
1527
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Herhalde İstanbul’un bunak paşaları bu hareketleriyle süslü üniformalarının
gölgeleri altında gizledikleri kuş kafalarına memleketi nazire yapmak istiyorlar ve
şüphesiz bunda aldanmıyorlar. Zira kör ve enker kalplerinin bugünkü kabarışında
nasıl bir düşman ağzının üfürükleri varsa istiyorlar ki yarınki amir hayatının
ebediyetini temin edecek memlekette bir irfan kâhtı olsun ve bu suretle kala-yı
memleket ağa babalarının kefaret-i zünubu şerefine istediklerine peşkeş çekilsin.
Fakat hayır! Apoletlerinde fakir bir milletin hazineleri sallanan paşalar hayır artık
son tecrübelerin ağır ıstırapları altında bulunan Anadolu, hakiki çevrenizi ve
oradaki hıyanetkâr hatveti görmüştür. Bugün nasıl güzide kadınını sehpanıza teslim
etmiyorsa yarın da mukadderatını tevdide o kadar kıskanç davranacaktır. O güzide
kadın ki vatan, bütün ıstırabıyla onun kalbinde o bütün meziyetleriyle vatanın
ruhundadır. Bu sıkı rabıta arasından siz onu hangi kuvvetle çözmek istiyorsunuz?
Bir dakikalık ömrü asırdide hayatınıza muadil olan Halide, Türk’ün bu aziz
mucahidesi hiç şüphesiz şu dakika burc-u irfandan haziz-i mezelletinizi tezyifle
seyrediyor. Tarihin bu hususta kirlenmiş bazı sayfaları vardır. Birisi de şudur:
‘uzak bir mazide İngilizler, Fransa’yı işgal ederken vatanının ıstıraplarına
tahammüşl edemeyen bir kadı ı yakmışlardı. Vurulan bakiresi germi tesmiye edilen
bu kadın, Jan Dark namında mücahide idi.
İste size bugün aynı maziyi ettirmek isteyen kuvvet yine odur. Yine bir vatan harap
ediyor. Saltanat ve tahakküm isteyen ruhu, tahtlar himaye etmiş bir milletin
esaretini diliyor. Göğsünde salib var. Hilâlin üfûlüne vakf-ı âmel etmiş.
Bunların içinde siz de mümessil-i hıyanet…! İnsaf ediniz. Kadını aziz tanıyan
Türk’ün centilmen hissini de mi kaybettiniz? Vatansız paşalar! Acaba bu
kararınızla vatani bir harekette bulunduğunuza mı kani oldunuz. Şayet böyle ise
vatanın bihâk emini olduğunuza iman ediniz. Yalnız bu zebun-ı millinizi
affettirecek bir şey var ki tatbik-i misli asırlarca görülmemiş bir hayır olacaktır.
Halide’ye ihzar ettiğiniz idam sehpasında kuruyası nefeslerinizin son damlasını
dökmek. Ce hiç değil bu suretle Allah’ın huzurunda vatani günahlarınızın fevk-i
siyahını son hareketiniz küçük meşalesi altında biraz tenvir etmiş olursunuz. Hem
mademki artık Anadolu sizi yarın uzlet köşelerinizde de beslemeyecektir. Mademki
bugün doğduğunuz bu vatan mazarratına, ümerasına hidmet ettiğiniz devletlerin
siyasi salonlarında kapıcılık edecek kadar meziyete haiz değilsiniz, gidiniz paşalar.
Halide’ye verdiğiniz sehpayı kendi boynunuza çevirin ve bu suretle bir tek olsun
hayır işlemiş olun!”1531

Haziran ayına gelindiğinde ise basınını dikkatinin iki olay üzerine yoğunlaştığını
görmekteyiz. Bunlardan biri Ferit Paşa’ya suikast teşebbüssü1532 idi ki 1 Haziran günü
başlayan davada suçlu bulunan dört kişinin1533 idamına karar verilmişti.1534 Peyam-ı
1531

Albayrak, 14 Haziran 1336, No. 96, s. 1.
Ahmet İzzet Paşa’nın olayla ilgili değerlendirmesi şu yönde olmuştur: “... İstanbul’dan hareket
ederken de vücuduna suikast edecekler boş vehmi, daha çok da ortalığa dehşet salmak maksadıyla
dört masumu kurban ettirdi. Hem de ortada ne bir teşebbüs ne de bir alçak polis komiserinin
jurnainden başka bir delil bulunuyor! Bu biçarelerin idam hükmünü onaylayan padişah irades de bu
deli sadrazama müthiş bir yetki veriyor ve ‘müşir-i maa’s-semir’ hitabıyla yüceltiliyordu! Böyle bir
silah arkadaşıyla biz askerler ne kadar iftihar etsek yeridir!” Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., II, s. 83.
1533
Saraçoğlu, olayın iç yüzünü şu şekilde anlatmaktadır: “Harp Divânı Tahkik Heyeti’nin iddiasına göre
suikastçıların başında Dramalı Rıza Bey diye bir zat varmış. Diğerleri de Üsküdar Belediye
Dairesi’nin Doğramacılar mevkii memuru Yüzbaşı Halil İbrahim ve Maliye Nezareti Muhassasat-ı
Zatiye Kalemi Birinci Mümeyyizi Tevfk Sükûti Beylerdi. Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin iddiasına
göre Sadrazama, eski Dâhili Nazırı Ali Kemal Bey’e, Adliye Müsteşarı ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti
1532
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Sabah ve Vakit gazeteleri suikastin Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşalar tarafından
hazırlanmış olduğuna yönelik bir haber yayınlarken Refi Cevat, düşmana karşı
kayıtsızlık devam ettiği sürece bu türden suikastların ve cinayetlerin ardı arkasının
kesilmeyeceğini ifade etmiştir.1535 Bu olaya yönelik Hâkimiyet-i Milliye sütunlarına
yansıyan değerlendirme şu şekilde olmuştur:
“... Son günlerde Damat Ferit aleyhinde bir suikast bahanesi ile pek çok zevat
tevkif edilmiştir. Malta’ya gönderilenler ve İngilizler tarafından tutuklu bulunanlar
müstesna olmak üzere bütün tevkifhaneler doludur. Bir zamandan beri mevkufları
doğrudan doğruya mehterhaneye atıyorlar. Kanun ve nizam, hafyelerin
jurnallerinden ibaret olmuştur. İstanbul Hükümeti tarafından sebepsiz olarak tevkif
edilenler ailelerinden mürekkep bir kadın kafilesi geçen gün İstanbul Polis
Müdüriyeti’ne ve Dâhiliye Nezareti’ne giderek haksız yere tevkif edilen ailelerinin
tahliyesini şiddetle talep etmişlerdir. Bu müracaattan telaşa düşen hükümet,
İstanbul’un neşrettiği fetvaların gayr-i meşru olduğunu söylediklerinden dolayı
tevkif edilmiş olan bir hayli masumu tahliye etmiştir. Her gün gelen haberden
İstanbul Hükümeti’nin rastgele tevkifata devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır.
Öteden beri Hürriyet ve İtilâf’ın bazı erkânı İstanbul’da Türkiye’yi Mısır ve
Hindistan gibi İngiliz himayesine sokmak için gizli gizli propagandalar
yapıyorlardı. Son günlerde bunlar artık bu propagandayı açığa vurmuşlardır. Bu
maksatla Hoca Sabri ve Rıza Tevfik tarafından tertip edildiğini evvelce de haber
verdiğimiz duruma dair alınan yeni ortaya attıkları fikrin ekseri savunanı Rum ve
Ermenilerden ibaret imiş”1536

Aynı haberde şu önemli bilgilere de yer verilmekte idi:
“İstanbul Hükümeti, büyük bir perişanlık ve müşkülat-ı maliye içindedir. Damat
Ferit kabinesinin kısa bir zaman zarfında pek çok israfatı neticesinde hazine
boşalmıştır. Bunun en bariz delilini Ziraat Bankası’nın şiddetli muhalefetine
rağmen 500 bin liranın Maliye emrine verilmesi hakkında kabinenin ahiren
neşretmiş olduğu kararname teşkil ediyor. Başlangıçta hazinede hayli para
bulunmasına rağmen hükümetin böyle bir tedbire müracaat etmiş bulunması,
milyonlara varan gümrük vergilerini elinde tutan İstanbul’un ne derecelerde israf
yaptığını kat’iyetle meydana koyuyor. Damat Ferit Paşa ve avanesi,
memuriyetlerine gidemeyeceklerini bildikleri halde vilayete her gün vali,
mutasarrıf, kumandan vesaire gibi birçok memurlar tayin ediyorlar ve bunlar
yerlerinden kımıldamadıkları halde maaş ve harcırahlarını alıyorlar.
İstanbul’da hükümetin mevkii günden güne sarsılmaktadır. Anzavur faaliyetinin
manen ve madden bir rezalet ile neticelenmiş bulunması, Damat Ferit ve
avanesinin her türlü yerli istinatgâhtan mahrum kalmasına sebep olmuştur. Bilhassa
Adapazarı, Düzce çapulculuğunu Halife Ordusu namı altında idare eden
serkerdelerden birinin sadece şirin ismiyle yâd olunduğu halde asıl ismi Kaptan
Şirinyan olan bir Ermeni komite reisi olduğu ve Kuva-yı Milliye tarafından idam
Başkanı Sait Molla’ya suikast tertibi, hakikatte ise Anadolu’da Yunan sürülerini durdurmak, onları
vatan topraklarından kovmak gibi imrenilecek yüksek bir vatan vazifesi başarmaya çalışan Türk
çocuklarına silah, cephane kaçırmak suçundan tutulmuşlardır. Saraçoğlu, a.g.e., s. 494-495.
1534
Albayrak, 21 Haziran 1336, S. 97, s. 2; “Suikast Mürettiplerinin Tevkifi”, Alemdâr, 1 Haziran 1336,
No. 528, s. 1; “Suikast Meselesi Tafsilatı ve Tefriatı”, Alemdâr, 2 Haziran 1336, No. 529, s. 1.
1535
“Suikast Hakkında”, Alemdâr, 3 Haziran 1336, No. 530, s. 1.
1536
“İstanbul Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Haziran 1336, No. 37, s. 2.
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edildiği İstanbul’da öğrenildiği zaman herkes Damat Ferit’e lanet okumuştur.
Hükümet, bütün efkârın fevkalâde aleyhine döndüğünü ve halkın hissiyatında her
gün artan bir galeyan mevcut olduğunu görerek hafiye teşkilatını pek ziyade
arttırmıştır. İstanbul’da elyevm iki türlü hafiye teşkilatı vardır. Biri, doğrudan
doğruya İngilizler tarafından idare ediliyor. Diğeri, polis müdüriyetinin emri
altında sevk olunuyor.
Her hareketten şüphe edilmekte ve en küçük şüphe üzerine en sakin insanlar
hakkında yapılmadık zulüm bırakılmamaktadır. Bunun büyük bir delili de evvelce
Hürriyet ve İtilâf Merkez-i Umumisi azasından olduğu için büyük bir emniyet ve
itimatla polis müdüriyetine getirilmiş ve bilahare geçenlerde azledilmiş olan
Nurettin Bey’in İngilizler tarafından son günlerde tevkif edilmiş olmasıdır.”1537

Hâkimiyet-i Milliye, son günlerde tevkif edilenler arasında Falih Rıfkı’nın da
bulunduğunu bildirdikten sonra Kuva-yı İnzibatiye hakkındaki son gelişmelere yönelik
olarak ise şu haberleri sütunlarına taşımıştır:
“Kuva-yı İnzibatiye teşkilatı hakkında alınan son haberlere göre Damat Ferit ile
İngilizlerin büyük ümitler beslediği bu teşebbüs, pek gülünç bir neticeye vasıl
olmuştur. Şimdiye kadar üç alay teşkiline teşebbüs edilmiştir ki bunlardan en
kuvvetli olan birincisi beş yüz mevcudiyetle İzmit’e geldikten sonra silahtan
tecridine lüzum görülmüş ve tefricen efrad ve zabitanın ekserisi dağılarak kısmen
Kuva-yı Milliye’ye iltihak etmişti. İkinci alay, İstanbul’dadır. Silahsız dört yüz
kadar serseri ile rütbeleri terfi edilmiş bir hayli zabitten mürekkeptir. Bu zabitan,
ekseri ihtiyar mütekaitlerle Divân-ı Harp mahkûmlarından ve Damat Ferit
bendegân ve mensubinindendir. Kuva-yı Milliye’ye iltihak fikri İstanbul’da o kadar
intişar etmiştir ki ekseriyeti serserilerden olan dört yüz kişiye silah vermeye cesaret
edemiyorlar. Başkaca üçüncü bir alay teşkiline teşebbüs edilmişse de bu alay için
aynı tarzda bir hayli zabit tayin edildiği halde henüz hiçbir nefer
bulunmamıştır.”1538

Aynı ayın sonlarında ise Damat Ferit Paşa’nın Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na
dayanılarak vatan haini ilân edilmesinin1539 başlangıcı teşkil eden1540, Ankara Bidayet
Mahkemesi’nce Damat Ferit, Dâhiliye Nazırı Reşit, Şeyhülislâm Haydarizâde Adliye
Nazırı Rüştü, Müsteşar Said, Bahriye Nazırı Kara Said, Kiraz Hamdi demekle maruf
Hamdi Paşa, Nafia Nazırı Cemil, Ticaret Nazırı Remzi, Divân-ı Harp Reisi Mustafa,
Mustafa Natık Paşa, Süleyman Şefik, Ahmet Anzavur, Maliye Nazırı Reşat, Maarif
Nazırı Fahrettin, Ali Kemal, Refi Cevat, Pehlivan demekle maruf Kadri Bey vesair
1537

“İstanbul Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Haziran 1336, No. 37, s. 2.
“İstanbul Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 14 Haziran 1336, No. 38, s. 2.
1539
13 Mayıs 1920’de Kâtip Muhittin Baha Bey, Hamdi Bey ve on beş arkadaşı tarafından Damat Ferit
Paşa Kabinesi’nin Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na bağlı olarak gıyaben muhakemesinin yapılmasına
dair verilen takrir Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Hamdi Bey (İzmit) ve arkadaşlarının teklifi
ve Meclis’te yapılan müzakerelerin akabinde 17 Mayıs’ta alınan kararla Damat Ferit Paşa’nın önce
vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verildi. 19 Mayıs’ta ise Hamdi Bey ve arkadaşlarının 13 Mayıs
tarihli önergesi, Adalet Komisyonu’nca da uygun görüldü. Böylece Damat Ferit Paşa’nın “vatan
haini” olduğuna karar verilmiştir. Özüçetin-Filiz, a.g.m., s. 190, 193-194.
1540
Demirel, a.g.e., s. 109.
1538
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zevat hıyanet-i vataniye cürmüyle muhakeme edilmek üzere Temmuz’un üçüncü
Cumartesi günü için mahkemeye davet edildiklerine1541 dair haberlerin Anadolu
basınında yer aldığını görmekteyiz.

6.1.6. Yunan Taarruzu (I. İnönü Muharebesi)
İki hükümet arasında bu gelişmeler yaşanmakta iken Albayrak, İstanbul’da Yunanların
İzmir Cephesi için toplamakta oldukları gönüllülerin sayısının beş gün içinde beş yüze
ulaştığını, kendilerine izci süsü vererek İstanbul’dan çıkan bu gruplara karşı herhangi
bir tedbir almak lüzumu görmediğini yazıyordu.1542 Dahası eski Taksim Kışlası
talimhanesinde Haziran’ın 20. günü Rum ve Ermeni izciler büyük bir resmigeçit
düzenlemişler, İstanbul’daki ecnebi matbuat Rum ve ermeni gençlerinin bayraklar ve
mızıkalar eşliğinde Taksim’de resmigeçit icrasından sonra Beyoğlu’nda bir kalabalıkla
nümayiş yaparak resmigeçide Rum ve Ermeni kızlarının da iştirak ettiklerini yazmakta
idi.1543
22 Haziran 1920’ye gelindiğinde ise Yunan ordusu Milne Hattı’nı aşarak saldırıya
geçmiş1544, San-Remo Konferansı neticelenmeden vuku bulan bu hareket, Müttefiklerin
ve Yunanların Türkiye’yi dize getirmek için yapılan dört tazyik teşebbüsünden
sonuncusu ve en önemlisi telakki edilmiştir. Zira bu tarihte Anadolu’daki Türk
kuvvetleri çok zayıftı ve ayrıca bu kuvvetlerden bir kısmı iç ayaklanmaları bastırmak
üzere cephelerden ayrılmış bulunuyordu.1545
Yunanların yeniden taarruza geçmesi üzerine Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi
adına bir beyanname yayınlamış1546, İstanbul basınında Yunan taarruzunun başlamasına
ve sürecine yönelik haberler1547 yayınlanırken “İstanbul Hükümeti, memleket namına
irtikâp ettiği hıyanetlere iştirak etmediği için üzerine kuvvet sevk ettiği Anadolu’ya karşı
şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemiş hasımlıkla düşman kuvvetlerini Anadolu üzerine
1541
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tahrik ediyor”1548 diyen Hâkimiyet-i Milliye, “Yunan Taarruzları” başlıklı yazısında
olayın arka planına yönelik şu önemli değerlendirmelerde bulunuyor ve yeni taarruzla
ilgili İstanbul Hükümeti’ne yönelik şu tespitleri öne sürüyordu:
“Yeni bir ittifak karşısındayız: Yunanistan, İngiltere, İstanbul Hükümeti. Bu üç
müttefik, müttehiden Anadolu Türklerini mahvetmeye karar vermiş görünüyorlar.
İngiltere’nin maksadı malum, Yunanistan’ınki aşikâr. Ancak derin bir acı ile
vicdanlarımız sızlayarak gördüğümüz bir hal vardır ki o da İstanbul Hükümeti’nin
bu iki hain düşmanla ittifak etmiş olmasıdır. Filhakika Damat Ferit’in Venizelos ile
mülakatını talip eden günlerden sonra İstanbul matbuatının hükümetle
münasebettar olan kısmında şayan-ı dikkat neşriyata tesadüf etmeye başlamıştık.
Dillerin altında bir şey sakladıklarını, gizli ve mühim bir şeyden haberdar
olduklarını tarz-ı ifadeleri ile hissettiren bu gazeteciler, gizli bir memnuniyet içinde
‘yakında görecekler’ demek istiyorlardı. Yunan taarruzunun başladığı ilk gün Ali
Kemal, Anadolu’da bütün aşklarıyla millet için çalışanlar hakkında bir sürü atıp
tuttuktan sonra makalesini bitirirken netice ister hayır olsun ister şer olsun yakında
görecekler! diyordu. Şu halde bizce muhakkaktır ki İstanbul, Yunan taarruzunu
evvelden biliyordu ve hatta bunu memnuniyetle bekliyordu. Ali Kemal, başka bir
makalesinde Filistin seferinden beri kaçmaya pek alışanların pek yakın bir
zamanda pılı pırtıyı toplayacaklarını söylüyordu... İngiliz ve Yunan himayesine
güvendiği için kalpleri kan ağlayan İstanbul Türklerine karşı böyle adi bir lisanla
hakaret etmekten korkmayan bir muharrir, Anadolu’daki millet kuvvetlerinin
uğrayacağı müşkülattan dolayı sevinç duyarken İstanbul Hükümeti de Yunanlarla
beraber çalışmak için gelenlerle Anzavur’u Çanakkale’ye göndermişti. Demek
oluyor ki İngiliz-Yunan ittifakının üçüncüsü de İstanbul Hükümetidir.”1549

6.1.7. Sulhun İmza Meselesi ve Kabinenin İstifası
Anadolu’da bu gelişmeler yaşanırken Türk murahhasları tarafından mühletin temdidi
için yapılan müracaata konferansın verdiği cevapta Müttefikler, İzmir ile Trakya
hakkındaki Türk talebini reddetmişler, Osmanlı Hükümeti’ne sulh muahedesini kabul
ettiğini ve imza niyetinde olup olmadığını suret-i kat’iyede bildirmesi için 27 Temmuz
gece yarısı hitam bulacak olan on günlük bir mühlet1550

vermişler1551 ve bunun

ardından Damat Ferit Paşa, İtilâf Devletleri’ne bir muhtıra1552 vermek sureti ile Paris’ten
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ayrılmıştır.1553 Gelişmeyi “Bilâ kayd-ı Şart İmza Talebi”1554 başlıklı yazı ile sütunlarına
taşıyan Akşam gazetesinin “On Gün Mühlet Nasıl Verildi?”, başlıklı bir diğer yazısında
Daily Telegraph gazetesi İstanbul muhabirinin Türkiye sulhuna dair makalesine yer
vermektedir. İlgili muhabir “Diğer mağlup milletlerin harekâtına bakıp da Türklerin
musalahaya imza edeceklerine inanmak doğru değildir” dedikten sonra Yunanistan’ın
toprak hırslarını Avrupa’da tatmin etmek, Asya’da yalnız bazı imtiyazat vermek lazım
geleceğinden bahisle ilave ediyor: “Muahede imza edilsin yahut edilmesin Türkiye’nin
izzet-i nefsi tatmin edilinceye kadar Anadolu harbi devam edecektir. Halkın reyine
müracaat usulünün beş sene sonra İzmir’in tamamen Yunan olması için konulduğu ve
bu suretle İzmir’in Türklere bırakılmayacağı İstanbul’da acı bir surette söyleniyor.”1555
Aynı gelişme ile ilgili olarak Dersaadet sütunlarında “Murahhaslarımızdan Fahrettin
Bey ile Cemil Paşa’nın sadrazam paşanın refakatinde gelecekleri ve Tevfik Paşa ile
Reşit Beyefendinin Paris’te kalacakları mevzubahis olmakta ise de bu hususta kat’i bir
malumat istihsali mümkün olmamıştır. Bu, ancak Ferit Paşa’nın gelmesinden sonra
kesin bir şekilde tayin edilecektir” denildikten sonra konu ile ilgili olarak Fransız
basınında yer alan haberlere nazaran Türkiye meselesinin hiçbir ta’dile uğramayacağı ve
Türkiye murahhaslarına imza ettirilecek muahedenamenin ihzar edilmiş olduğu
belirtiliyordu.1556
Öte yandan Türkiye’yi sulh şartlarını kabule zorlamak iddiası ile taarruz girişiminde
bulunan Yunanistan, Balıkesir, Bursa, Mudanya, Bandırma ve Nazilli’nin işgalinden
sonra taarruzu durdurma kararı almış, Venizelos da Spa’da bir gazeteciye vermiş olduğu
beyanatta: “Türk murahhaslarının cevabını bekliyoruz. Anadolu’daki harekât-ı askeriye
ta’til edilmiştir. Eğer Türkler, imzadan imtina ederlerse (bir satır tayy edilmiştir)
Türkiye bütün müttefiklerle muhasım olacaktır” şeklinde ifadeler kullanmış1557,
Hâkimiyet-i Milliye, bu konu hakkında “Venizelos’un beyanatına göre sulh
imzalanmazsa o zaman Yunan ordusu ileri harekâta devam edecekmiş. Hâlbuki
1553
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Venizelos, daha evvel Yunan ordusunun Anadolu içinde tehlikeli maceraya
atılamayacağını bildirmekte idi. Yunanların maksatları kuru tehditte ibaret midir değil
midir bunu zaman gösterecektir”1558 yönünde değerlendirmede bulunmuştur. Times
gazetesi “Sulhu Kabul Ettirmek İçin Türkiye’ye Tazyik” başlıklı haberinde Türkiye’yi
tazyik hususunda mandaterlik vazifesinin Yunanistan’a verilmiş olduğunu yazarken Tan
gazetesi ise Atina’daki muhabirinden aldığı bir telgrafa istinaden Yunan ordusunun
bütün Anadolu’yu işgale memur edildiğini1559 bildiriyor, “Muahede İmza Edilmezse
Türkiye’ye Karşı Harp İlanına Karar Vermişler”, başlığı ile Patris gazetesinin Paris’ten
aldığı malumatı okuyucularına duyuran Akşam gazetesinin haberinde ise: “Spa’daki
İngiliz mahafili, eğer Türkiye muahedeyi aynen imza etmekten kaçınırsa artık İstanbul
ve Ankara Hükümetleri arasında bir fark gözetilmeksizin Türkiye’ye karşı harp ilan
edileceği kararını ittihaz etmişlerdir”1560 şeklinde ifadeler yer alırken aynı tarihlerde
Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii önünde toplanan muazzam kalabalık varlık
mücahedesine devama yemin etmiştir.1561
Paris dönüşünde, 16 Temmuz’da Sadrazam Damat Ferit Paşa İngiliz Yüksek Komiseri
Robeck ile görüşmüş, Türkiye’nin pek sert bir barış antlaşması karşısında kaldığını,
bunun imzalanmasının tam bir yıkım olacağını ifade ettikten sonra antlaşmanın
imzalanmasına karşı direnen milliyetçilerin aleyhinde konuşmuş, milli hareketin
bastırılmasını savunmuş, esasında bu hareketin zayıf olduğunu ve Yunanlar Anadolu’ya
yürüdükleri takdirde Ankara’ya, Sivas’a ve hatta Erzurum’a kadar ciddi bir direnişle
karşılaşmadan ilerleyebileceklerini, onlar için bunun askeri bir gezinti olacağını ileri
sürmüştür. Sadrazam, aynı görüşmede barış antlaşmasının imzalanmasının ardından
Anadolu’da asayişi sağlamak için İngiltere’den yardım istemiş, bu yardım sağlanmadığı
takdirde makul insanların dahi antlaşmanın imzalanmasına karşı olacaklarını ifade
etmiştir.1562 İngiliz Yüksek Komiseri Robeck Curzon’a gönderdiği raporda bu görüşme
ile ilgili olarak Sadrazam Ferit Paşa’nın barış antlaşmasını imzalayıp uygulamayı görev
saydığı, fakat imzaladıktan sonra memlekette asayişi sağlamak için İngiliz yardımına
güvenip güvenemeyeceğini sorduğu, kendisine İngiltere’nin işbirliği yapacağı
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söylendiğinde Sadrazam’ın buna sevindiği, Ferit Paşa ile General Shuttleworth’un
Mustafa Kemal’e karşı gizli bir plan hazırladıkları, bu plana göre antlaşma imzalanır
imzalanmaz 15 bin kişilik bir padişah ordusunun ve ayrıca doğudan Kürtlerin Mustafa
Kemal’in üzerine saldırtılmak istendiğini bildirmiştir.1563 Bu görüşmeden bir gün sonra
Dâhiliye Nazırı Reşit tarafından Hariciye Nezareti’ne Osmanlı Hükümeti’nin sulh
şartlarına yönelik yapmış olduğu itiraza Müttefik Devletler tarafından verilmiş olan
cevaba dair bir telgraf gönderilecektir. Spa Konferansı’nın1564 sulh maddeleri
hakkındaki kararını içeren bu telgrafta aşağıda yer alan şekilde uzun gerekçeler
sıralanacak ve Osmanlı Hükümeti’nin itirazı reddedilecektir:
“Düvel-i Müttefika, Hükümet-i Osmaniye’den imza olunmasını talep eyledikleri
muahede-i sulhiye layihası hakkında hükümet müşarünileyhin mutalâatını her veçh
ile mesmul nazar-ı dikkat etmişlerdir. Hükümet-i Osmaniye Harb-i Umumi’deki
mesuliyetinin müttefiklerinin mesuliyetinden daha hafif olduğu fikrini perverde
ettiği anlaşılmaktadır. Müttefikler işbu iddiayı kabul edemezler. Bütün milletler
aleyhinde tertip edilen suikastın istihdaf eylediği maksat gaddarane âlem nazarında
en aşikâr bir surette tezahür ettiği bir zamanda Türkiye mezkûr suikasta iştirak
eylemiştir. Düvel-i Muazzama, Türkiye’nin bu suret-i hareketi ile yarım aşırı
mütecaviz bir zamandan beri kendisine birçok defalar dostluğunu ispat etmiş olan
devletlere karşı pek bariz bir hıyanet ile irtikâp cürüm etmiş olduğu
kanaatindedirler. Müttefikler kendilerine karşı hiçbir maksat-ı husumetkârane
beslememekte idiler. Türkiye harbin nihayetine değin bitaraflığını muhafaza
eylediği takdirde Memâlik-i Osmaniyenin temin-i tamamiyeti müttefiklerce
deruhte edildiği yolunda devletler tarafından kendisine 1914 senesi Ağustos’undan
beri tebligatta bulunulmuş idi. Ancak buna rağmen harbe iştirak etmesi temin-i
masuniyeti endişesi olmayıp ihtirastan ibaret olduğunu ispat etmiş idi. Heyet-i
Murahhasa-i Osmaniye, Devlet-i Âli’nin harbe dâhil olma keyfiyetinin âlem-i
insaniyete mal olduğu zayiatı ve fenalıkları tamamıyla takdir etmiyor gibi
görünüyor...”1565

İlgili cevaba yönelik “Muahede ne kadar caniyane ve zalimane ise İstanbul
Hükümeti’nin itirazına verilmiş olan cevap da o kadar ahlâksızca olmuştur” diyen
Hâkimiyet-i Milliye, “Bu cevabın bütün ruhunu üç kelime ile hülasa etmek kabildir:
İftira, Yalan, Hakaret”1566 şeklinde değerlendirmede bulunacaktır.
Anadolu basınında daha önce imza edilmesi için süre tanınan ve müddetin daha fazla
uzatılmayacağı tebliğ edilmiş olan sulhun imzalanması meselesinin son alınan haberlere
göre gayr-i muayyen bir zaman için tehir edilmiş olduğu bildirilmekte1567 ve Avrupa
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 241-243.
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basının Türkiye sulhu hakkındaki değerlendirmelerine yer verilmekte idi. İlgili habere
göre pek çok Avrupa gazetesi Türk sulhunun tatbikinin zalim bir karar olarak
nitelendirmekte idi. Örneğin Radikal gazetesi “İmza Edilmedi” başlıklı makalesinde:
“Bu, şüphesiz İngilizlerin İstanbul’da kendi arzuları doğrultusunda muahedeyi imza
etmekle mükellef bir hükümeti mevki-i iktidara getirmelerine rağmen hiçbir zaman kabil
olmayacaktır. Hakikatte bu muahede ister imza edilsin ister edilmesin pek az haiz-i
ehemmiyettir. Her iki ihtimalde de mücadele, esbabının izalesine kadar devam
edecektir” yorumunu yaparken “Titreyen Eller” başlıklı makalesinde La France Libre:
“Türklerin titrek ellere malik bulunmalarında birçok mazeretleri vardır. Türkiye’yi
taksim edecek olan bu sulhu tanzim edenlerle imza edecek olanların da aynı zamanda
ellerinin titrediğini hissetmelerinin sebepleri vardır. Bu muahede, müthiş bir müşkülatın
bir mukaddemesi olacaktır” diyecek1568 Times gazetesi ise “Osmanlı mahafil-i
resmiyesinde gittikçe muahedenin imzalanması lehinde bir fikir hâsıl olmaktadır”1569
şeklinde gelinen süreci yorumlayacaktır.
“San-Remo Konferansı, dünyaya maskara olmak için gelmişti. Ve hakikaten de öyle
oldu” diyen Hâkimiyet-i Milliye’nin konferans kararlarına yönelik değerlendirmesi ise:
“Arzın tanıdığı hiçbir muahede, hiçbir tarihi vesika yoktur ki bu derecelerde bedbaht
maksatlara sahip olsun. Daha dünyaya ayak basarken her taraftan hakaret ve istihza ile
karşılandı.

Muahedeye

imza

koyan

İtalyanlarla

Fransızlar,

muahede

henüz

neşredilmeden evvel onun şiddetle aleyhinde bulunmaya başlamışlardı. Pek kısa bir
zamanda görüldü ki bu maksatların hemen hemen hiç taraftarı yoktu. Yegâne babaları
olan İngilizler arasında bile büyük bir kitle bu gayr-i tabi cinayetin şiddetle aleyhinde
bulunmuştur”1570 şeklinde olmuştur. “Pek büyük hıyanetlerden sonra İstanbul,
Ankara’nın haklı olduğunu tasdike mecbur oldu” sözleriyle başlayan ve: “İtilâf
Devletleri tarafından musalaha mevadını kabul ve imza etmek üzere İstanbul
Hükümeti’ne verilmiş olan son 10 günlük müddet bitmiştir. Bu müddet zarfında İstanbul
Hükümeti, muahedeyi imza etmemiş, Büyük Millet Meclisi’nin nokta-i nazarı ile
İstanbul Hükümeti’nin nokta-i nazarı arasında bir vahdet hâsıl olmuştur. Aylarca
hakikati görmemek neticesi İstanbul Hükümeti Anadolu’da en hainane tahrikâta
tevessül etmiş ve beyhude yere bu kadar masum kardeşkanının akmasına sebep
1568
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olmuştur. Son defa Yunan harekâtı dolayısıyla uğradığımız musibette İstanbul
hükümetinin fesadından mütevellit meş’um tesirleri görmek mümkün değildir.
Cephelerin inhilaline hizmet etmekten, kardeşleri birbirine boğazlattırmaktan ve cihan
nazarında Türk Milleti’ni ikiye ayrılmış gösterdikten sonra nihayet İstanbul Hükümeti
de İtilâf Devletleri tarafından tertip edilmiş olan suikastın hakikatini idrak etmeye
mecbur olmuş ve bu suretle nihayet Anadolu ve Rumeli milli müdafaasının ruhunu
tasdik etmiştir”1571 şeklinde devam eden Hâkimiyet-i Milliye’nin bir diğer haberinin
aksine 22 Temmuz 1920’de Osmanlı Mebûsan Meclisi açık olmadığı ve toplanmasına
ne İngilizler ne de Padişah istekli olduğundan Sevr antlaşmasını onaylatmak1572 için 43
kişinin katılımı ile İkinci Saltanat Şurası toplanacaktır.1573 Şûra toplantısı1574 sürecinde
Osmanlı heyetinin murahhaslarından Reşit Mümtaz Bey, Hariciye Nezareti’ne çektiği
telgrafta bundan böyle Osmanlı Hükümeti’nin ancak Türk tabasına hükmedeceği
zikrolunmakta, Trakya ve İzmir işgalinin buralarda Türklerin ekalliyette olmasından
ileri geldiği beyan edilmekte1575 ve Osmanlı Devleti’nin itirazlarına birer birer cevap
verilerek İstanbul’un Türklerin bütün suçlarına rağmen payitaht olarak bırakıldığı
bildirilmektedir. Aynı gün Reşit Mümtaz Bey’den gelen ikinci bir telgrafta şayet
muahede imza edilmezse Müttefiklerin İstanbul’u Türklerden geri almak kararına

“San-Remo Sulhunu İstanbul Hükümeti De Tasdik Etmiyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Temmuz
1336, No. 48, s. 1.
1572
Sevr Antlaşması Türkiye’de onaylanıp yürürlüğe konamamıştır. Zira bu anlaşma yapılmadan önce
BMM, İstanbul Hükümeti’nin kendi başına yapacağı anlaşmaları kabullenmeyeceğini resmen ilân
etmiştir. Bu sebeple anlaşma metni resmen yayınlanmamış ve bugün elde bulunan Türkçe metin,
1920’de anlaşmayı yayınlamış olan Öğüt gazetesinden alınmış olan metindir. Prof. Nihat Erim
tarafından Meclis Kütüphanesi’ndeki Fransızca metin ile karşılaştırılıp kontrol edildikten sonra Hukuk
Fakültesi tarafından yayınlanmıştır. Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 246.
1573
Ertürk, a.g.e., s. 437; “Şûra-yı Saltanat”, Akşam, 14 Temmuz 1336, No. 650, s. 1; “Şûra-yı Saltanat
Akdi”, Akşam, 20 Temmuz 1336, No. 656, s. 1.
1574
Cavit Bey’in hatıralarında yer aldığı üzere Hüseyin Hilmi Paşa sulhun imzalanacağını, Saltanat
Şurası’nda Hükümetin; “Eğer sulhu imza etmezsek İstanbul’u da kaybedeceğiz. İstanbul gidince
hilafet ve devlet de kalmayacak. Anadolu, hain milliyetçilerin elinde olduğundan padişah oraya
gidemez. Esasen bu hain nasyonalistlerin maksatları cumhuriyet ilan etmektir. Sulhu imza edersek
yüzlerce camileri kilise olmaktan kurtaracağız, hüsn-ü hürmet ve itidalimizle devletlerin teveccühünü
celbeder ve onların muavenet-i askeriyesi ile milliyetçileri kahr ve tedmir eyleriz. Bu devletin başına
çok felaketler gelmiş ve kurtulmuştur. Allah’ın inayeti ile yine bundan da kurtulur” tarzında söylemde
bulunacağı ve iki kişinin bile itiraz etmeyeceğini söylemiştir. Maliye Nazırı Cavid Bey, Felâket
Günleri, Mütareke Devrinin Feci Tarihi, II, Yay. Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, Temel
Yayınların, İstanbul, 2000, s. 5.
1575
“San-Remo Muahedesi Güzel İzmir’i Bizden Nasıl Ayırıyor?”, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Temmuz
1336, No. 48, s. 2.
1571
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vardıkları bildirilmekte idi.1576 Şûra’da ilk sözü Sadrazam Damat Ferit Paşa alarak bu
vehim ve feci vaziyetin son on senelik iktidarın günahlarından tevellüt ettiğini,
padişahın siyaseti sayesinde yeni bir devrin başlayacağı ve bu musibetten sıyrılıp
çıkmanın muahedeyi imzadan başka bir şekilde halledilemeyeceği mütalaasında
bulunmuş, Şeyhülislâm Sabri Efendi de kendisini teyit etmiş ve ardından söz alan Müşir
Kâzım, Müşir Osman ve âyandan Rauf paşalar da muahedenin imzasından başka çare
olmadığını ifade etmişlerdir. Âyandan Abdurrahman Şeref Bey, şayet muahede
Anadolu’da tatbik edilmezse neticesi ne olacaktır şeklinde bir soru sorunca Sadrazam,
bu takdirde neticenin Osmanlı Devleti’nin sonu olacağını beyan etmiştir. Yalnızca
Topçu Feriki Rıza Paşa muahedenin imzasına aleyhtar olduğunu alenen ifade edip1577
çekimser yönde oy kullanırken 42 kişi1578 onay yönünde oy kullanmıştır.1579 Ahmet
Rıza Bey1580 ise Anadolu’da harb ederek iki sene kadar olsun dayanacak bir kuvvet
varsa veya hariçten kavi ve ciddi bir muavenet ümit ediliyorsa haksız bir sulhu kabul
etmemenin daha hayırlı olacağını düşünmekte idi.1581
Şûra’da alınan karar gereği anlaşmayı imzalamak1582 üzere Rıza Tevfik Bey ve Hadi
Paşa1583, İstanbul’dan Paris’e1584 hareket ederlerken1585 Damat Ferit Paşa kabinesinde

1576

“Verecekleri Cevabı Hazırlamışlar”, Akşam, 14 Temmuz 1336, No. 650, s. 1; “Kat’i Cevap
Cumartesi Verilecek” Akşam, 15 Temmuz 1336, No. 651, s. 1; “Murahhaslarımızın Cevabı”,
Dersaadet, 17 Temmuz 1336, No. 10, s. 2.
1577
Ertürk, a.g.e., s. 439.
1578
Âyan Reisi Tevfik Paşa ve birinci, ikinci reis vekilleri sadr-ı esbak İzzet ve Ali Rıza Paşalar, sadr-ı
esbak Salih Paşa, Müşir Zeki, Kâzım, Fevzi, Rauf paşalar, Mustafa Sabri Efendi, Ferik Süleyman
Paşa, Abdurrahman Şeref, Rıfat, Nuri Beyler, Hamdi Efendi, Mustafa Asım Efendi, Mavroyani Bey,
Bohur Efendi, Abdülhak Hamit Bey, Keçecizade İzzet Fuat Paşa, Azaryan ve Aram Efendiler,
Zeynelabidin Efendi, Kazasker Mehmet Nuri, Şer’iye Reisi Mehmet Tevfik Efendi, Erkân-ı Harbiye
Reisi Ferik Hamdi Paşa, Birinci Ferik Zeki Paşa, Ferik mütekaid Muhsin Paşa, Erkân-ı Harbiye
Divan-ı Askeri Temyiz Reisi Ferik Fuat Paşa, Topçu Feriki Fuat, Ali Rıza paşalar, mütekaid Ferit
Şakir ve Talip paşalar. Ertürk, a.g.e., s. 440.
1579
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 137.
1580
Cavid Bey, Ahmet Rıza Bey’e yazmış olduğu bir mektubunda; “Ferit Paşa’yı ıskat edecek bir kuvvet
İstanbul’da mevcut değildir. Bu adam, birtakım iktidarsız kimselerle memleketi idare ettiğine kanidir.
Padişah da taç ve tahtının tehlikeye düşeceğinden korkarak onu feda etmez. Ecnebilerin nüfuzu ile
ıskat mümkün müdür? Bunun için üç büyük devletin müttefik olması lazım. Hâlbuki bu keşmekeşin
devamından İngiltere memnun değil midir?” demektedir. Ahmet Rıza Bey ise Cavid Bey’e göndermiş
olduğu mektupta: “İstanbul’da iki fail-i müşterak var: Biri padişah, diğeri Ferit ve avanesi. Ferit fena
adamdır. Fakat ferîdir. Asilin elinde muzır bir alettir. Padişah, daima böylelerini vücuda
getirebilecektir. İttihat’a kin ve garezi olanlar hep etrafındadırlar. Hükümet azaları Sabriler, Cemaller,
Feritler ve sonra da fırka azaları Sabriler, Vasfiler birbirine girmişler. Bu adamlar memleket idare
etmek iddiasında bulunuyorlar! Sadrazam hepsinden hain belki, belki değil şüphesiz. Fakat hepsinden
kuvvetli. Padişahı ona, o padişahına bağlanmış memleketi uçurumun müntehasına götürüyorlar”
demiştir. Maliye Nazırı Cavid Bey, Felaket Günleri, II, s. 21-22, 29-30.
1581
Maliye Nazırı Cavid Bey, Felaket Günleri, II, s. 18.
1582
“İmza Kararı”, Akşam, 24 Temmuz 1336, No. 660, s. 1.
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anlaşmanın imzalanma kararına yönelik huzursuzluk baş göstermiş ve Albayrak’ın
verdiği habere göre Damat Ferit Paşa kabinesinden Maliye, Adliye, Ziraat ve Ticaret
nazırları Şûra-yı Devlet Reisi ve Şeyhülislâm Haydarizâde Abdullah Efendi istifa
etmişlerdir.1586

6.2. V. Damat Ferit Paşa Hükümeti (31 Temmuz - 17 Ekim 1920)
6.2.1.Kabinenin Teşkili ve Sevr Antlaşması’nın İmzalanması
Kabinede Sevr Anlaşmasının imza kararına karşı beliren hoşnutsuzluk üzerine istifa
ederek1587 Meclis-i Vükela’yı tasfiye eden Damat Ferit Paşa, anlaşma konusunda sorun
yaratmayacak üyelerden yeni bir kabine teşkil etmiş1588 ve bir bildiri yayınlayarak
anlaşmayı imza edeceğini açıklamıştır. İstanbul basınının genel olarak dikkatinin
anlaşmanın imzalanmasına1589 yoğunlaştığı bu süreçte Hâkimiyet-i Milliye, “Tevfik
Paşa’nın Cevabı” başlıklı aşağıda yer alan yazısını sütunlarına taşıyacaktır:

1583

Erkân-ı Harbiye Reisi Nazif Paşa’nın istifası sonrasında bu göreve Hadi Paşa getirilmiştir. Alemdâr,
4 Mayıs 1336, No. 502, s. 1.
1584
Mahmut Muhtar Paşa Paris’te Sadrazam ile yapmış oldukları mülakatta, sadrazam Muhtar Paşa’nın
Harekât-ı Milliyecileri takbih etmeyişine şaşırdığını ifade etmesi üzerine Muhtar Paşa da cevaben;
“Muaheze şöyle dursun, takdir ediyorum” demiştir. Sadrazam ise Millicilerin fena adamlar
olduklarını, vatana fenalık ettiklerini, padişahı hal’ etmek maksadı takip eylediklerini söylemesi
üzerine Muhtar Paşa da padişahın milletin birinci citoyen’i olduğunu, bu tehlikeden kurtulmak için
milletiyle hemefkâr olarak hareket eylemesi lazım geldiğini, muahedenin katiyen imza edilmeyerek
kendisinin yani Ferit Paşa’nın regent olarak Anadolu’ya gidip idareyi eline almasının en muvafık
hareket tarzı olacağını, eğer herhangi bir sebeple gidilmeyecek olunursa Tevfik Paşa’nın
gönderilmesini dermeyan etmiştir. Maliye Nazırı Cavid Bey, Felaket Günleri, II, s. 10-11.
1585
“Murahhaslarımız”, Dersaadet, 27 Temmuz 1336, No. 20, s. 1; “Murahhaslarımız”, Dersaadet, 28
Temmuz 1336, No. 21, s. 1.
1586
Albayrak, 9 Ağustos 1336, No. 104, s. 1.
1587
“Kabine Tebdili Meselesi”, Akşam, 31 Temmuz 1336, No. 667, s. 1.
1588
“Heyet-i Cedide-i Vükela Dün Teşekkül Etti”, Dersaadet, 1 Ağustos 1336, No. 25, s. 1; “Hatt-ı
Hümayun Sureti”, Dersaadet, 1 Ağustos 1336, No. 25, s. 1; “Yeni Kabineye Dâhil Olan Zevatın
İsimleri”, Dersaadet, 1 Ağustos 1336, No. 25, s. 1;“Hükümetin Beyannamesi-Tebliğ-i Resmi”,
Dersaadet, 4 Ağustos 1336, No. 28, s. 1.
1589
“Sulhumuz Perşembe Günü İmzalanacak”, Akşam, 27 Temmuz 1336, No. 663, s. 1; “Muahede-i
Sulhiyemiz”, Dersaadet, 30 Temmuz 1336, No. 23, s. 1; “Muahedemiz Bugün-Yarın İmzalanıyor”,
Akşam, 28 Temmuz 1336, No. 664, s. 1; “Muahedemiz Bugün İmzalanacak”, Dersaadet, 31
Temmuz 1336, No. 24, s. 1; “Muahede-i Sulhiyemiz”, Dersaadet, 29 Temmuz 1336, No. 22, s. 2;
“Muahedemizin İmzasında Tehir”, Akşam, 31 Temmuz 1336, No. 667, s. 1; “Sulhumuz Muhakkak
Yarın İmzalanıyor”, Akşam, 4 Ağustos 1336, No. 671, s. 1; “Muahede Bugün İmza Edilecek”,
Akşam, 5 Ağustos 1336, No. 672, s. 1; “Muahede-i Sulhiyemiz İmzalandı Mı?”, Dersaadet, 6
Ağustos 1336, No. 30, s. 1; “İmza Pazartesiye Kaldı”, Akşam, 6 Ağustos 1336, No. 673, s. 1;
“Muahedemiz Bugün İmza Ediliyor”, Akşam, 7 Ağustos 1336, No. 674, s. 1; “Muahedemiz Dün
İmzalanacaktı”, Dersaadet, 8 Ağustos 1336, No. 32, s. 1; “Sulhumuz Yine Tehire Uğradı”, Akşam, 8
Ağustos 1336, No. 675, s. 1; “Muahede-i Sulhumuz”, Dersaadet, 3 Ağustos 1336, No. 27, s. 1.
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“Muahede-i sulhiyenin müzakeresi için Paris’e gitmiş bulunan Tevfik Paşa heyet-i
murahhasası, muahede-i sulhiyeyi kabul edilemez derecede bularak imzalamamış
ve İstanbul’a dönmüş idi. İstanbul gazeteleri, imzası kabil olmayacak derecede ağır
olan bu muahede hakkında mezkûr heyet-i murahhasanın verdiği cevabı uzun uzun
neşrediyorlar. En nihayet Damat Ferit Paşa taraftarlarının İngiltere’ye hadim
hıyanet şebekesinin gayretiyle imzasına karar verdikleri bu muahede hakkında
Tevfik Paşa heyet-i murahhasasının cevabından başlıca şu sözleri aynen alıyoruz:
“Devlet-i aliyyeye müteallik muahede layihası hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Çünkü
mevzubahis edilen, hakikatte taksimden başka bir şey değildir. Osmanlı
İmparatorluğu arazisinin üçte ikisi elden gitmektedir.”1590

5 Ağustos’ta Damat Ferit Paşa başkanlığında toplanan Meclis-i Vükela toplantısında
Kuva-yı Milliye’yi ezmek için alınacak tedbirler üzerine görüşmeler yapılmış1591, 10
Ağustos

1920’ye1592

gelindiğinde artık Sevr Antlaşması1593

imzalanmıştır.1594

İstanbul’da bu vesile ile bir miting düzenlenirken1595, Türk basınında geniş yankı
uyandıran bu haber üzerine Hâkimiyet-i Milliye, “Millet muahede paçavrasını
reddediyor”1596 derken Albayrak, “Buz Üstüne Yazı”1597 başlıklı yazı ile duyurulmuş,
Müştak Sıtkı tarafından kaleme alınan “Zulüm Muahedesi”1598 başlıklı başmakalede
gelinen duruma dair değerlendirmelerde bulunuluyor, Erzurum Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nden BMM’ne çekilen protestonamede ise şu hususlara değiniliyordu:
“İşittik ki payitahtın kara vicdanlı, şüpheli imanlı birkaç serserisi Avrupa’nın zalim
ve emperyalist devletleriyle sulh muahedenamesı imza etmişler. İçimize dostluk
1590

“Tevfik Paşa’nın Cevabı”, Hâkimiyet-i Milliye, 2 Ağustos 1336, No. 52, s. 4.
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 159.
1592
9 Ağustos 1920’den itibaren İstanbul’da Türkçe ve milliyetperver matbuatın maruz kaldığı hücumlar
esnasında Yenigün Ankara ve Anadolu muhitinde intişara başlamıştır. “Yenigün Refikimiz”,
Hâkimiyet-i Milliye, 9 Ağustos 1336, No. 54, s. 3.
1593
13 Bölüm, 433 maddeden ibaret olan Sevr Antlaşması’nın 1-26. Maddelerini kapsayan “Birinci
Bölüm”ünde Birleşmiş Milletler antlaşması açıklanmaktadır. 27-35’inci maddeleri kapsayan ikinci
bölümde Türkiye’nin sınırları belirlenmekte, 36-139’uncu maddeleri kapsayan üçüncü bölümde siyasi
maddeler açıklanmakta, 140-151’inci maddeleri kapsayan dördüncü bölümde azınlıkların himayesi
hüküm altına alınmakta, 152-207’nci maddeleri kapsayan ve askerliğe ait hükümleri içine alan beşinci
bölümde Türkiye’nin bulundurabileceği silahlı kuvvetlerin şartları açıklanmakta, 208-225’inci
maddeleri kapsayan beşinci bölüm Savaş Tutsakları ve Mezarlıklar”, 226-330’uncu maddeleri
kapsayan yedinci bölüm “Cezalar”, 231-260’ıncı maddeleri taşıyan sekizinci bölüm “Maliyeye Ait
Maddeler” başlıklarını taşımakta, 261-317’nci maddeleri kapsayan dokuzuncu bölümde “ekonomiye
Ait Maddeler” yer almakta, 318-327’nci maddeleri kapsayan onuncu bölümde “Uçak Seferlerine Ait
Hükümler” bulunmakta, 328-373’üncü maddeleri kapsayan on birinci bölümde limanlar, suyolları ve
demiryolları hükümlerine yer verilmekte, 374-414’üncü maddeleri kapsayan on ikinci bölüm çalışma
konusunda olup 415-433’üncü maddeleri kapsayan son bölüm özellikle eski eserler ve eski eser
araştırmaları hakkında hükümler içermektedir. Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, s. 243-246.
1594
Sevr Antlaşması’nın imzalanmasından sonra 10 kişi daha Malta’ya sürgün edilmiştir. Sürgünler, 1920
yılı Kasım ayına kadar devam etmiştir. Mart 1919’dan Kasım 1920’ye kadar İstanbul’dan gönderilen
sürgün sayısı 144 kişiye ulaşmıştır. Bal, a.g.e., s. 43.
1595
Albayrak, 8 Eylül 1336, No. 108, s. 2.
1596
“Sulh Muahedesi”, Hâkimiyet-i Milliye, 28 Ağustos 1336, No. 59, s. 3.
1597
Albayrak,16 Ağustos 1336, No. 105, s. 1.
1598
Albayrak, 23 Ağustos 1336, No. 106, s. 1.
1591

327

mukaddemesiyle girdikleri günden beri ta mihrab-ı iman ve mukaddesatımıza
kadar saldıran namert düşmanların sulh muahedenamesi namı altında bize teklif
ettikleri o hezlnâme-i siyaset, kalemle imzalanmaya değil süngü ile parçalanmaya
lâyıktı. Yüzbinlerce şehir mezarı üzerinden ciğerlerimize uzanan bu kanlı el
hürmetle öpülmeye değil nefretle reddedilmeye lâyıktı.
Anlamıyoruz ki bizden bir zerre-i itimat olsun alamayan İstanbul, hangi salahiyetle
buna vaz’ı imza etmek kudretini kendisinde buluyor. Mamafih onlar istedikleri
kadar bu gülünç komisyoncuklarına devam ededursunlar. Anadolu, mukaddes
emellerinin son kararını vermiştir. O da son damla kan akmadan, son kemik
çatırdamadan hakkını çiğnetmeyecek, caniler önünde serfürû etmeyecektir. Kendi
hakk-ı hayat ve mukadderatına teveccüh eden her meselenin hallini ancak bağrında
çalışan öz evlâtlarına terk etmiştir. Bundan başka hiç kimseyi itâ-yı rey’e mezun
kılmamıştır. Bunu artık İstanbul anlamalı, cihan bu lâyezel-i hakkın önünde serfürû
etmelidir. Şayet Londra ve İstanbul bununla bütün Anadolu’yu bilhassa Vilâyat-ı
Şarkiyey’yi bir emr-i vaki karşısında bulundurmak istiyorsa bunun neticesinde
İzmir’in ve Maraş’ın habersiz avlanan Türk’ünde gördükleri celâdetin yüz bin
mislini göreceklerine emin olmalıdırlar. Ve yeni bir harp ateşinin matemine
Anadolu’yu hazırlayanlar, tarihin adil ellerine intizar etmelidirler.”1599

Açıksöz’ün Sevr Antlaşmasına yönelik yorumu “sulh muahedesi değil gaddarhane bir
idam hükmü” yönünde olmuş1600, Ali Kemal ise Sevr’in uygulanma zorunluluğunu
anlatan yazısında şu değerlendirmelerde bulunmuştur: “Bize ne Moskova’dan ne
Turan’dan ve Türkistan’dan ne de Asya’nın başka bir köşesinden ufak bir imdat
gelebilir. İtilâf Devletleri’nin de teveccühünü kazanamazsak hakkımızdaki en elverişli
görüşlerden de yararlanamayız.” Refi Cevad ise Ali Kemal’in Peyam-ı Sabah’ta “Biz
ne siyah çerçevelere boyarız ne de çocuk gibi ağlarız” şeklindeki söylemini eleştiren bir
yazıya köşesinde yer vermiştir.1601
TBMM, 19 Ağustos 19190’da Şûra-i Saltanat’ta Sevr Antlaşması’nın imza edilmesine
karar ve oy verenler ile antlaşmayı imzalayanların vatan ihaneti ile suçlanacak
olunması, haklarında gıyaben hüküm verilmesi ve isimlerinin her yerde lanetle yâd
edilmesi hakkında bir karara varırken1602, kurtuluşu İngilizlerde görmeye devam eden
Sultan Vahdettin, Amiral Calthorpe yerine İngiliz Yüksek Komiserliği’ne getirilen
Amiral Robeck ile görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerden ilki 21 Ağustos tarihinde
gerçekleşmiş olup 23 Ağustos günü Amiral Robeck tarafından İngiltere Dışişleri Bakanı
Lord Curzon’a bildirilmiştir.1603

1599

Albayrak, 23 Ağustos 1336, No. 106, s. 1.
Açıksöz, 16 Ağustos 1336, No. 71, s. 1-2.
1601
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 173, 175.
1602
Düstur, Üçüncü Tertip, C. I (23 Nisan 1336-28 Şubat 1337), s. 48.
1603
Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Sultan Vahdettin…”, s. 143; Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 223-229.
1600

328

Sevr Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Müttefik Devletler, Damat Ferit Paşa
Hükümeti’nden1604 desteklerini çekmeye başlamışlardır. Onlara göre gerek kendilerinin
gerekse Damat Ferit Hükümeti’nin Milliyetçilere sert davranmaları Milli Hareketi daha
da güçlendirmişti. Dolayısıyla Sevr Antlaşması’nın bir an önce ve güç kullanmadan
onaylanması

isteniyorsa

Damat

Ferit

Hükümeti’nin

yerine

kendilerinin

de

çalışabileceği, Milli Harekete daha ılımlı yaklaşan bir hükümet kurulmalı idi.1605
Nitekim 3 Eylül tarihinde Lord Curzon, İngilizlerin Mustafa Kemal ile anlaşma
şartlarını Robeck1606 ve Sir G. Buchanon’a bildirmiştir. Öngörülen şartlar şu şekilde
sıralanmıştır: “Trakya’da hak istenmeyecek, Türkler’e İzmir’den bir kısım yer
verilecek, Yunan askerleri Türkiye’den çekilecek yerine İtalyanlar gelecek, İngiliz
teknik danışmanları kabul edilecek, Boğazlar yalnız İngiltere’nin kontrolünde kalacak,
Damat Ferit istifa edecek ancak Mustafa Kemal de kuvvetlerini dağıtarak silahlarını
teslim edecek, İtalyanlarla aleyhimize anlaşmaktan, Mısır, Hindistan, Mezopotamya ve
diğer yerlerde aleyhimize propagandalar yapmaktan vazgeçecektir.1607
Aynı ay içerisinde basında kabinedeki istifalar üzerine yeni bir hükümet tebdili
gündeme geldiği görülmekte1608, bu hususta “Tarih Nazarında İstanbul Hükümeti”,
başlıklı yazısında Hâkimiyet-i Milliye “Demek bir müddetten beri bütün beşeriyet
muvacehesinde oynanmakta olan komedya, yeni bir fasıl daha ilave olunmak isteniyor.
Britanya Hükümetinin kanlı ellerinde bir kukladan başka bir mahiyet ve kıymet
gösterememiş olan İstanbul Hükümeti’nin kısa görüşlü ricalinde hiç olmazsa bu
komedyanın eşhası olmamalarını beklemek, Anadolu’nun hakkı idi. Fakat eseflerle
tekrar etmek mecburiyetindeyiz ki o eşhas en ufak bir şeref ve haysiyet duygusuna malik
olduklarını gösterememiş ve halen mensup bulunduğu milletin hürriyet ve istiklâline
hizmette feragat etmek gibi ufak bir gayreti bile idrake yaklaşamamıştır”1609 şeklinde
yorum yaparken Peyam-ı Sabah yazarlarından Ali Kemal de Hükümet’in istifa etmesini
ve yerine Anadolu hareketini bastıracak bir hükümet kurulması yönündeki fikri dile
7 Eylül’de İstanbul Hükümeti’nin yayınlanan ve Padişah tarafından da onaylanan rütbe indirme
kararnamesi uyarınca Mustafa Kemal’in rütbesi de yarbaylığa indirilmiştir. “Tashih-i Rütbeye
Uğrayanlar”, Akşam, 7 Eylül 1336, No. 702, s. 1.
1605
Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 233.
1606
De Robeck, 10 Eylül tarihli raporunda şu ifadeleri kullanmıştır: “Damat Ferit, sulhun tasdikinden
sonra istifa etmelidir. Kendisine artık herhangi bir yardımda bulunmuyoruz. Hem kendisi hem de biz,
yanlış yoldayız.” Jaeschke, a.g.e., I, s. 120.
1607
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 197. BAŞKA KAYNAK
1608
“Kabinedeki Mühim İstifalar”, Akşam, 20 Eylül 1336, No. 715, s. 1.
1609
“Tarih Nazarında İstanbul Hükümeti”, Hâkimiyet-i Milliye, 2 Eylül 1336, No. 60, s. 1.
1604
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getiren yazı yayınlamış1610, Alemdâr1611 yazarlarından Refi Cevat, Ali Kemal’e bu
yazısından ötürü “Mesleksiz!” diyerek sitemde bulunmuş, Damat Ferit ise bir basın
açıklaması yaparak ilgili yazıyı kınamıştır.1612

6.2.2. Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin Ankara Hükümeti İle Uyuşma Çabaları
TBMM’nin 25 Eylül 1920 tarihli gizli oturumda Padişahın ve halifenin durumu
görüştüğü gün1613, İtilâf Devletleri’nin Ankara’yı Sevr Antlaşması’nı imza etmeye ikna
etmek için Ankara’ya bir kurul gönderme önerisine Damat Ferit Paşa karşı çıkmış,
“Kurul Kemalist hareketin canî müsebbipleriyle ilişki kurmasın” demiştir. Fransız
Yüksek Komiseri, diğer komiserlere Damat Ferit’in görevden uzaklaştırılması
gerektiğini söylemiştir.1614 Nitekim Yüksek Komiserler, Damat Ferit’e ortak bir nota
vererek Anadolu’ya bir heyet gönderilmesini istemişler ve Sadrazamın bu konudaki
itirazlarına katılmadıklarını, bu bakımdan heyetin barışçıl amaçlarla gönderilmesi,
gerekiyorsa müzakereye girişilmesi, Anadolu’daki tehlikeye barışçıl yollarla son
vermek için heyetin güvenilir kişilerden oluşturulması gerektiğini bildirmişlerdir.
Ayrıca Yüksek Komiser Robeck, İngiltere Karadeniz Orduları Başkomutanı General
Wilson’dan Milli Hareketin bastırılması konusunda Damat Ferit’in önerisini söz konusu
ederek dış

yardım olmadan İstanbul Hükümeti’nin milliyetçilerle baş edip

edemeyeceğini, 20 milyonluk yardımın yeterli olup olamayacağını, hazırlığın 3 ay
içinde bitip bitmeyeceğini ve Padişah kuvvetlerinin milliyetçilerin tarafına geçmeleri
halinde İtilâf Devletleri’nin yeni durumla başa çıkıp çıkamayacağı konularında görüş
istemiştir. General Wilson, bu konuya yönelik Robeck’e göndermiş olduğu cevabi
1610

Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 216.
Alemdâr sütunlarında bu süreçte Mustafa Kemal Paşa’ya yönelik başarısız bir suikast girişimden
bahisle şu haber yer almıştır: “Dün şiddetle deveran eden bir haber göre Mustafa Kemal, akim kalan
bir suikast teşebbüsatına hedef olmuştur. Ağustosun 21’inde Mustafa Kemal, refakatinde Bekir Sami
bulunduğu halde Bekir Sami’nin Tokat civarındaki köşkünden Ankara’ya avdet ederken yolda bir
suikasta uğramıştır. Bekir Sami endaht edilen kurşunun yanına isabet etmiş, Mustafa Kemal ise
tehlikesiz bir surette omurundan ve baldırından yaralanmıştır. Aynı şaiyata göre suikastı yapanlar iki
kişidir. Bunlardan biri Eyüp Sultan merkez-i sabık mürettebatından Zeki bin Ali ve Erzurumlu Hıdır
bin Abdurrahman efendilerdir. Bunlar, derdest edilerek Ankara’ya getirilmişler ve derhal idam
edilmişlerdir. Bu haberin ne derece doğru olduğu malum değildir.” Aynı sayıda Bosfor gazetesinden
alıntı yapılan habere göre de Mustafa Kemal Paşa, bir Malarya buhranı geçirmektedir ve bu defa
hastalık şiddetli olduğundan hasta yatağından çıkmayacaktır. “Mustafa Kemal’e Suikast”, Alemdâr, 2
Eylül 1336, No. 617, s. 1.
1612
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 219, 216-217.
1613
Jaeschke, a.g.e., I, s. 122.i
1614
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 224.
1611
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yazıda Milliyetçileri yenilgiye uğratabilmesi için padişah ordusunda yabancı subayların
da bulunması gerektiği, 20 milyonluk yardımın 40 bin kişinin ihtiyacına göre
hazırlandığı, padişah kuvvetlerinin hazırlanması için en az altı aylık bir zamanın
gerektiği, bu kuvvetlerin milliyetçiler tarafına geçmelerinin pek ciddi bir durum
yaratabileceği ama buna karşı bazı tedbirlerin de alınabileceği ayrıca muhtemel
firarların da düşünülmesi gerektiğini ifade etmiştir.1615
İstanbul Hükümeti, 9 Ekim’de Ankara Hükümeti’ne uzlaşmak istediğini bildiren bir
telgraf göndermiş, Alemdâr’da yer alan habere göre Anadolu ile Hükümet arasında bir
İtilâf muhtırası hazırlamak üzere Damat Ferit Paşa’ya müracaat ederek uzun bir proje
takdim eden Lütfi Fikri Bey’in görüşü1616, sadrazam tarafından esas itibariyle kabul
edilmiştir.1617 İtilâf teşebbüsünün çölde kaybolan bir sis halinde kalmasından çok
korktuğunu beyan eden Lütfü Fikri Bey’in Bosfor gazetesi muharrirlerinden biri ile
yapmış olduğu mülakatta “Ankara’da dermeyan edeceğiniz şerait nedir?” yönündeki
soruya yanıtı şu şekilde olmuştur:
“Daha şimdiden teferruatı tespit edemem. Yalnız itilâfın esasının Sevr
Muahedesi’nin samimi ve sadıkane bir surette icrası olduğunu söyleyebilirim. Bu
muahedenin sert olduğu ancak teşebbüsat-ı siyasiye şekli altında Müttefiklerin
arzularına mutavaat sureti ile elde edebiliriz. Adalete zaman ve namuskârane ve
basiretkârane bir siyaset ile mazhar olabiliriz. Memleketimizin bugün her şeyden
evvel muhtaç olduğu şey, sükûnettir. İşte benim Ankara’da anlatmak istediğim
budur. Ankara bu muahedeyi kabul ettiği takdirde Anadolu meselesi sırf dâhili bir
mahiyet iktisap edecektir. Şüphesiz ki Anadolu’ya bu muahedeyi kabul ettirmek için
dâhili siyasette kendisine bazı müsaadat bahşı lazımdır. Bunun üzerine muhatabıma
bir afv-ı umuminin memleketi harabeye sevk edenlerin çıkmasına sebebiyet
vereceğini ihtar eyledim”1618

Hâkimiyet-i Milliye ise konuya yönelik aşağıdaki uzun değerlendirmeyi okuyucularının
dikkatine sunmuştur:
“Son zamanlarda İstanbul, yeni ve kuvvetli bir cereyana sahne olmaktadır. Damat
Ferit mahafilinde şimdiye kadar Anadolu’yu taht-ı hükmüne almak için sarfedilmiş
olan mesainin verdiği neticeden dolayı bu hususta ümitsizlik ve yeis hüküm
sürmektedir. En çok ümitlerle beklenilen Yunan harekâtının vasıl olduğu netice,
Anadolu harekâtını kırabilmenin çok uzak olduğu gibi son zamanlarda
Yunanistan’da zuhur eden hadisat üzerine Yunan ordusunun daha fazla iş
görebilmesi ihtimalleri de ümitsizliğe karışmıştır. İstanbul’dan bize yazıldığına
göre Yunan ordusunun Venizelos’a muhalif bulunan efrad ve zabitanının bir kısmı
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, C. II, s. 369, 346-348.
“Anadolu İle Temas”, Akşam, 26 Eylül 1336, No. 721, s. 1.
1617
“Lütfi Fikri Bey’in Bir Projesi”, Alemdâr, 5 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 648, s. 1; “Anadolu IslahatıLütfi Fikri Bey’in Teşebbüsü”, Alemdâr, 10 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 652, s. 2.
1618
“Lütfi Fikri Bey’in Beyanatı”, Akşam, 7 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 732, s. 1.
1615
1616
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Mudanya ve Bandırma yolu ile kaçarak İstanbul’a gelip orada saklanmaktadırlar.
Yunanlar, bu nevi firariler hakkında takibatta bulunmak üzere gizli ve aleni olmak
üzere takibat başlatmıştır.
Vaziyet bu halde olunca İstanbul’da yeni bir cereyan kendisini göstermiştir.
Vaziyet-i hazıradan kurtulmak için yegâne çare olmak üzere Anadolu ile itilâf
istiyor. Hatta bu cereyan o kadar kuvvetlenmiştir ki Damat Ferit mahafilinde dahi
taraftarları vardır. İngilizlerin bu hususta istedikleri şey nedir? Onlar da yeni bir
entrika olarak bu cereyana taraftar mıdırlar? Bu cihetler henüz malum olmamakla
beraber Ali Kemal, hayli telaş ve endişe içindedir. Henüz bütün ümitlerin zayi
olmadığına ve yeise düşmek lazım gelmediğine dair neşriyatta bulunmaktadır.
Bu münasebetle şunu söyleyebilmeye Anadolu’nun İstanbul ile anlaşması, şerait-i
hazıra dâhilinde imkânsızdır. Eğer İstanbul, muahedeyi kabul etmek gibi
vicdansızlık göstermemiş olsaydı belki buna imkân vardı. Fakat bugün Anadolu
için düşman, Damat Ferit ve onun taraftarları değildir. Bu zümre, İngiliz ve
Yunanlar elinde oyuncak ve alet-i mahlûkatlardan mürekkep bir zümredir. Bizim
asıl düşmanımız muahededir. O muahede ki Türk milletini kat’i ve muhakkak ve
işkenceli bir ölüme mahkûm ediyor. Bu muahede ortadan kalkmadıkça Anadolu
hiç kimse ile anlaşamaz. İstanbul kim oluyor ki Anadolu onunla anlaşmak veya
anlaşmayı düşünsün. İstanbul başlı başına bir varlık, bir kıymet, bir kudret değildir
ki onunla anlaşıp anlaşmamanın bir manası, bir kıymeti, bir faidesi olsun. Eğer
İstanbul Anadolu ile anlaşmak istiyorsa bir kolayını bulup muahedeyi ret ve
Anadolu’ya iltihak etsin. Bugün Anadolu mücadelelerden çok mustariptir fakat
mutlaka devam edecektir. Hâlbuki İstanbul muahedeyi ret ettiği takdirde
uğrayacağı ıstırap bugünkünden fazla olacak değildir ki şu elim tecrübelerden
sonra hala muahedeye tabi olmakta bir mana tasavvur edilebilir mi?”1619

Alemdâr1620, Lütfi Fikri Bey’in teşebbüsleri1621 ile ilgili olarak sütunlarında yer verdiği
haberde: “Payitaht gazeteleri umumiyetle Lütfi Fikri Bey’in asilerle bir İtilâf zemini
hazırlamak hususunda vuku bulan teşebbüsatından bahseylemektedirler. Filhakika
Dersim mebus-u esbakı bu fikre şiddetle merbut olarak kusur etmemekte ve buna
taraftar olan şahısları etrafına toplayarak resmi ve gayr-i resmi bütün mahafilde
faaliyetlerini sürdürmektedir”1622 demiş, “Anadolu Hainler ve Zalimlerle Anlaşamaz”
başlıklı makalesinde Hâkimiyet-i Milliye, İstanbul’da Anadolu ile anlaşmak için bazı
teşebbüsatta
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değerlendirmelerine şu şekilde devam etmiştir:

“İstanbul Anadolu İle İttifak İstiyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 5 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 62, s. 1.
Bu süreçte Alemdâr’ın Anadolu basınında yer alan bazı gazetelere yönelik eleştirilerde bulunduğu
görülmektedir. Örneğin Yenigün gazetesine yönelik eleştirilerin yer aldığı Refi Cevad’a ait bir yazıda:
“Birkaç gün evvel Ankara’da intişar eden Yenigün gazetesinden birkaç tanesi elimize geçti, okuduk.
Bu adamlara şaşırdık ve aynı zamanda Anadolu’ya bir kere daha acıdık. O ne kadar iftira! O ne
kadar yalan! Bittabi zavallı Anadolu muhiti cihetinde bu saçmalara inananlar da bulunur. Daha düne
kadar Alman dalkavukluğu yapanlar bugün utanmadan, sıkılmadan millet hususunda söz söylemek
cesaretini izhar ediyor” denilmektedir. Refi Cevad, “Hala O Mektup!”, Alemdâr, 10 Teşrîn-i Evvel
1336, No. 652, s. 1.
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“Anadolu Islahatı-Lütfi Fikri Bey’in Teşebbüsü”, Alemdâr, 10 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 652, s. 2.
1622
“Lütfi Fikri Bey’in Teşebbüsü”, Alemdâr, 11 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 646, s. 1.
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“Mutedil Hürriyet ve İtilâf namını takınan fırka, bu fikrin merkezi görünüyor.
Hâlbuki Ali Kemal, şiddetle bunun aleyhinde olup son günlerde kendisine mutad
bir lisanla Damat Ferit’in aleyhinde bulunuyor.
Birinin dişi, ötekinin derisi... Onlar istedikleri kadar mücadele ile meşgul olsunlar
ve kendi kendilerine gelin ve güvey olsunlar. Anadolu, vazifesiyle meşgul olacak,
mücadeleye devam edecek. Anadolu ile İstanbul arasındaki rabıta tekrar
bağlanamaz bir şekilde kırılmıştır.
Bilmiyoruz İstanbul’da Hâkimiyet-i Milliye’yi kaç kişi okuyabiliyor.
Okuyanlardan rica ederiz ki şu hakikati okumayanlara öğretsinler: İstanbul ne
yaparsa yapsın Anadolu kuvvetlidir. İster Düzce’de fesat çıkarsın ister, Konya’da
fitne uyandırsın, ister İngiliz zırhlısına kınalar yakarak dağlardan aşırsın, Anadolu
mücadele edecektir. Dâhilde hain çıkarsa ezecek, hariçten düşman gelirse
uğraşacak, ileri gidecek geri gidecek, ne yapacaksa yapacak, mutlaka davayı
kazanacak İstanbul’u kurtaracaktır. Anadolu, İstanbul’dan kendisini seven namuslu
İstanbul’dan yalnız yardım istiyor, gençliğin, nurun, imanın aşkın Anadolu’ya
gelmesini bekliyor.
İngiliz kaynaklarından gelen haberler İstanbul’un Anadolu ile anlaşmak üzere yeni
bir tecrübe yapacağını bildiriyor. Sevr muahedesi ortada durdukça Anadolu kimse
ile anlaşamaz. Mineran’ın nutkunda muahedenin tadilinden bahsediliyor.
Anadolu’yu kandırmak için bir balık oltasının ucuna takılan bir yem parçası! İtilâf
istilacılarının zalim diplomatları kendilerini mahir bir balık avcısı sanıyorlarsa dahi
şunu bilmiyorlar ki Anadolu balık değildir. İstanbul ile Garp ile ancak bu tarzda
anlaşabiliriz: dünyanın yağma ve soygun siyasetinden kurtulduğuna dair bir senet
imzalandığı bir zaman!
İstanbul, bu sözleri unutmasın: Damat Ferit ve ona taraftar olan veya olanlar kim,
Anadolu kim? Anadolu iki yol mukabilinde kendilerini İngilizlere satmış olan bu
mahlûkat ile anlaşmaya değil hatta konuşmaya bile tenezzül etmezler.”1623

11 Ekim’de Yüksek Komiser Robeck, Padişah ile görüşmüş, bu görüşmede padişah
Anadolu’ya bir heyet gönderilmesine razı olurken heyetle birlikte milliyetçilere karşı
kuvvet kullanılmasını da ister görünmüştür. Ayrıca mali yardım talebinde bulunan
padişah,

antlaşmanın

hemen

onaylanmasının

Anadolu’daki

milliyetçi

ateşi

körükleyeceğini, İstanbul’da yumuşak bir hükümetin başa geçmesinin ise milliyetçilerin
işine yarayacağı kanısında bulunduğunu ifade etmiştir.1624 14 Ekim’de Dışişleri Bakanı
Lord Curzon’a gönderilen bu görüşme ile ilgili raporda Vahdettin hakkında kişisel
bilgiler verildikten sonra O’nun Osmanlı Devleti’nin geleceği, İngiltere’den beklentileri,
milliyetçiler hakkındaki görüşleri1625 ve barışın imzalanması yönündeki düşüncelerine
1623

“Anadolu Hainler ve Zalimlerle Anlaşamaz”, Hâkimiyet-i Milliye, 12 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 64, s.
1.
1624
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 361-364.
1625
İlgili görüşmede Sultan Vahdettin’in milliyetçilerler ile ilgili beyanatı Robeck tarafından şu şekilde
rapor edilmiştir: “… Sultan, sözlerine 7 Ekim’de Anadolu’ya gönderilecek olan misyonla ilgili
Sadrazam’a sunulan önerisinin olumlu cevaplandırılacağını ima ederek başladı. Ayrıca Yüksek
Komiserlerin misyona kendi delegelerini de katma isteklerini memnuniyetle karşıladığını belirtti. O,
böyle bir misyona tam destek vereceğini fakat bunun maddi değil moral anlamında olduğunu belirtti.
Ben, onun desteğinin misyonun başarısına katkıda bulunacağını söylediğimde Sultan, moral gücünü
savaş sırasında önemli ölçüde kaybettiğini söyledi ve maddi etkilerin birbirini desteklemesinin iyi
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yer verilmiştir.1626 Ayrıca Robeck, ilgili raporunda İstanbul Hükümeti’ne anlaşmayı
onaylattırıp sonra onu düşürmenin doğru olmayacağını, daha fazla baskı yapılması
durumunda padişahın da tahttan çekilme durumunun oluşabileceğini bildirmiş,
anlaşmaya karşı olan veliahtın tahta çıkması halinde milliyetçi muhalefetin
canlanacağını ve hükümetle çalışmanın daha güç bir hal alacağını belirtmiştir.1627

6.2.3. Kabinenin İstifası
Damat Ferit Paşa’nın istifa edeceğine1628 yönelik kuvvetli söylentilerin olduğu ve
Tevfik Paşa’ya teklif olunan sadaretin kendisi tarafından reddedildiği ve İstanbul
Hükümeti’nin yakında bir buhran karşısında kalacağına dair haberlerin basında yer
almasından kısa bir süre sonran1629, 17 Ekim 1920’de Yüksek Komiserler, Sultan
Vahidettin’i ziyaret ederek ondan Anadolu ile uzlaşacak bir hükümet kurmasını
istemişler ve bu yönde baskı yapmaları üzerine Damat Ferit Paşa Hükümeti aynı gün
istifa etmiştir.1630 Nitekim Damat Ferit Paşa’nın istifası Dâhiliye Nazırı Vekili Reşit
Mümtaz Paşa tarafından kamuoyuna, Damat Ferit Paşa’nın bozulan sağlığından dolayı
görevinden affını istediği şeklinde duyurulmuş1631 ve Hadi Paşa da İleri muharririne
verdiği mülakatta istifa gerekçesi olarak yine sağlık sorunlarını göstermiş olsa da1632
Peyam-ı Sabah gazetesi, “Damat Ferit Paşa nihayet çekildi, bir müddettir devam eden
olup olmayacağını sordu. Bunu söylemekle O, milliyetçilerle uğraşırken uzlaşma ile bir güç gösterisi
yapmanın daha iyi olableceğini anlatmak istiyordu. Fakat bu konuya vurgu yapmadı. O’nun üzerinde
durduğu konu, misyonun öğüt vermek ve itaate çağırmak için gönderilmesi idi. Misyon, tartışmak ve
şartlar formüle etmek için herhangi bir teşebbüste bulunmamalıydı. O2na göre milliyetçiler itaati
reddederse ne çeşit bir eyleme girişileceği konusunda kesin bir fikir bulunmalıydı ve O, bu konuda
nasıl bir yol takip edileceğini sordu. Ben, bu sorunun önemli olduğunu kabul ettim ve bunu sizin
bilginize sunacağıma söz verdim… O, milliyetçi liderlerin Anadolu’daki tebasına zulmettiğini ve bu
gibi suçların gerektirdiği cezaları affetmenin çok güç olduğu yolundaki argümanı çok sık kullandı. O,
zulme uğrayanlara haddinden fazla merhamet telkin etme fikrini reddetti ve mağdurların çiğnenen
haklarının Tanrı’dan geldiğini ve hatta bir kralın dahi bu şiddeti görmezden gelme hakkına sahip
olmadığını söyledi…” Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Sultan Vahdettin…”, s. 146.
1626
Okur, “İngiliz Belgelerine Göre Sultan Vahdettin…”, s. 145.
1627
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s. 359.
1628
Aynı haberde Ferit Paşa’nın sinir hastalığına yakalandığı ve gözlerinden mütemadiyen yaş aktığı ve
ikide bir istifa teşebbüsünde bulunduğu da ifade edilmekte idi. Albayrak, 8 Eylül 1336, No. 108, s. 2.
1629
Albayrak, 8 Eylül 1336, No. 108, s. 2.
1630
Oğuz Aytepe, “Milli Mücadele’de Bilecik Görüşmesi”, Atatürk Yolu, S. 33-34, Mayıs-Kasım 2004,
s. 25; Açıksöz, “Damat Ferit Iskad Edildi”, 25 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 89, s. 1; “Damat Ferit
Paşa’nın İstifası”, İleri, 19 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 988, s. 1; “Kabine İstifa Etti”, Akşam, 17 Teşrîni Evvel 1336, No. 743, s. 1;
1631
“Tebliğ-i Resmi”, İleri, 18 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 988, s. 1; “Kabine”, Akşam, 17 Teşrîn-i Evvel
1336, No. 743, s. 1; “Tebliğ-i Resmi”, Dersaadet, 18 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 95, s. 1;
1632
“Hadi Paşa’nın Beyanatı”, İleri, 20 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 989, s. 1.
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buhranın böyle bir neticeye varacağı Damat Ferit Paşa’nın istifasıyla neticeleneceği
belli idi” diye yazdı ve sağlık durumu gerekçe gösterilerek yapılan istifa açıklamasının
gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.1633 İleri, Peyam-ı Sabah’ın değişen tutumunu
“Düşenin Dostu Olmazmış” başlıklı yazısında şu sözlerle eleştiriyordu: “Düşenin dostu
olmazmış... Damat Ferit’in nihayet mevki-i iktidardan çekilmesiyle bu eski sözün her
vakit tatbik ve kabul edilebileceğini bir kere daha anladık. Sabık sadrazam mevki-i
iktidarda iken dostu olanlar bugün kendi aleyhine döndüler. Peyam-ı Sabah
muharririnin daha geçen güne kadar yazdığı övgü dolu yazıların bugün bir hicve
döndüğünü görmek bazılarında derin bir hayret uyandırıyor”1634 derken Vakit gazetesi
ise Damat Ferit Paşa’nın istifasının basına resmi bir tebliği ile duyurulmasını,
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan alışılmadık bir uygulama olduğuna dikkat
çektikten sonra şu değerlendirmede bulundu: “Ferit Paşa’nın esbab-ı sıhhiyeden dolayı
istifa etmiş olması yeni teşekkül edecek olan kabinenin riyasetinde bir tebeddül
vuku’unu zaruri olarak göstermektedir. Kabine riyasetinde vuku’ bulacak her tebeddül
ise daima devletin siyaset-i dâhiliye ve hariciyesine az çok başka bir nokta-i nazara
işarettir.”1635 “Bazı vukuat vardır ki tesiri pek kısa fakat gayet büyük ve şiddetli tesiratı
olur. İşte Damat Ferit’in son defa altı ay süreden sadareti bu nevi vakalardan biridir.
Hatt-ı zatında bu da, bundan evvel binlerce defa olduğu gibi alelade bir tebdildir”
şeklindeki cümleler ile “Anadolu-İstanbul” başlıklı yazısına başlayan Hâkimiyet-i
Milliye, ilgili yazıya şu şekilde devam etmekte idi:
“Şimdiye kadar Türkiye, Türkiye olalı kaç sadrazam gelmiş ve gitmiş olduğu gibi
bu defa da Damat Ferit isminde biri gelmiş, altı ay kadar sadrazamlık etmiş, sonra
yerini bir diğerine vererek çekilip gitmiştir. Hattı zatında vakıa gayet küçük, fakat
yaptığı tesirat itibari ile pek büyüktür. Çünkü bugün orta yere Anadolu-İstanbul
meselesi diye bir mesele atmıştır. Geçen Mart’taki sadareti süresinde bu Anadoluİstanbul meselesi mutlaka zuhur edecekti ve etti.
Bugünkü Anadolu-İstanbul meselesi şudur: şimdiye kadar bütün tarihte, İstanbul
İstanbul olalı Anadolu onun için çalışmıştır. Tuna boylarında, Macar ovalarında,
Kafkas dağlarında, Tunus’da, Cezayir’de her nerede olursa olsun Anadolu hangi
harbe iştirak ettiyse ki acaba iştirak etmediği de var mıdır, bunu kendinden evvel
İstanbul için istedi. İstanbul’u tehdit eden hiçbir tehlike yoktu ki Anadolu hemen
kendi çocukların onun için bir kale yapmasın. Bu kadar fedakârlık ne için? Sualin
cevabını hiç duraklamadan verebilirsiniz: İstanbul için.

Hasan Türker, “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Anadolu İle Uzlaşma Arayışı ve Bilecik Buluşmasının
Basındaki Yansımaları (1920)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVII/34, 2017
(Bahar), s. 71-72.
1634
“Düşenin Dostu Olmazmış Fakat...”, İleri, 23 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 339, s. 1.
1635
“Kabinenin İstifası”, Vakit, 19 Teşrîn-i Evvel 1336, s. 1.
1633
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Hâlbuki son günlerde talik, İstanbul’u gayet mühim bir tecrübe ve imtihan önüne
koymuştu. Şimdiye kadar kendisi uğrunda bu kadar fedakârlıklara girişmiş olan
Anadolu, bu defa İstanbul’dan fedakârlık istiyordu: Anadolu için mücadele etsin,
Anadolu için biraz olsun zahmet ve ıstırap çeksin. Düşmanlar Anadolu’nun yani
Türk Milleti’nin varlığına suikasta karar vermişlerdi, onu mahvetmek istiyorlar ve
bu hususta İstanbul’a güveniyorlardı. İstanbul’u ve padişahı elimizde tutarsak
onunla Anadolu’yu her taraftan sıkıştırır ve Türkleri esir edebiliriz diye
düşünüyorlardı. Şu halde talihin pek mühim bir tecrübe ve imtihan mevkiine
koyduğu İstanbul için yapılacak bir tek şey vardı o da Anadolu’dan gördüğü bütün
nimetlere mukabil borcunu ödemek, yani Anadolu’yu tazyik ettirmek isteyenlere
alet olmamaktı. Bunun için İstanbul’un Anadolu’yu tazyik edecek bir sadrazam
değil, tek bir polis memuru bile vermemesi lazım gelirdi.”1636

Vakit gazetesinin 23 Ekim 1920 tarihli başyazısında da “…Ferit Paşa Hükümeti altı ay
devam eden son devre-i idaresinde Anadolu üzerinde tesis-i nüfuz için her vasıtaya
tevessül etmiş, fakat bu maksadına bir türlü vasıl olamadığı için olduğu yerde kendi
kendine yanarak sönen bir mum gibi sönüp gitmiştir”1637 denilerek Damat Ferit
Hükümeti’nin başarısızlığına dikkat çekiliyor ve yazının devamında yeni kurulacak
hükümetin aynı sorunlar karşısında başarılı olup olamayacağının cevabını kimsenin
bilmediği de ifade ediliyordu.1638 Anadolu Ajansı’nın muhtelif tarihli haberlerinde
Damat Ferit Hükümeti’nin bu zamana kadar takip ettiği siyaset sebebi ile daha fazla
iktidarda kalamayacağının bildirilmiş olduğunu ifade eden Albayrak ve Alemdâr
gazeteleri, ajans üzerinden alınan son habere göre Damat Ferit’in gerek rüfeka-yı
mesaisinin muhalefetlerine ve gerekse dâhil ve hariçten şahsına yönelik eleştirilere
mukavemet edemeyerek kemal-i hüsranla terk-i mevki eylemiş1639 olduğunu ve
istifasının padişah tarafından kabul edildiğini1640 bildiriyor, “Türk Milleti’nin
mukadderatına, padişahtan aldığı mutlak bir emniyet itimat sayesinde iki seneden beri
Damat Ferit her taraftan gelen nefret ve istikrah sedaları arasında devrilip gitti. Bu
adam, kör bir ihtiras elinde, dâhilin nankör ihtirasata ve haricin doymaz hırsına alet

1636

“Anadolu-İstanbul”, Hâkimiyet-i Milliye, 30 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 70, s. 1.
“Son Ümit”, Vakit, 23 Teşrîn-i Evvel 1336.
1638
Türker, a.g.m., s. 72.
1639
Albayrak’ta yer alan habere göre Damat Ferit Paşa ve taraftarları farklı zamanlarda pek çok fezayıh
irtikâp etmişti. Maliye Nezareti’nden bir müdürün 82 bin Lira ihtilası zuhur etmiş, Sait Molla
Küçükçekmece’de kıymeti 10 bin Lira’yı geçmeyen harap kibrit fabrikasını 70 bin Lira mukabilinde
eytam sandığına terhin ettirmiştir. Ayrıca İngiliz Muhipleri Cemiyeti azalarından Said Molla, Fuad ile
Birinci Kolordu Kumandanı Mehmet Ali Paşa’nın zevcesinin müştereken ilk etapta 500 ve ardından
500 olmak üzere bir milyon liralık sahte evrâk-ı nakdiye Fransa’da imâl ettirerek İstanbul’a
getirdiklerine yönelik habere de Albayrak sütunlarında rastlamak mümkündür. Albayrak, 8 Teşrîn-i
Sâni 1336, No. 117, s. 2; 31 Kânun-ı Sâni 1337, No. 129, s. 2.
1640
Albayrak, 25 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 115, s. 2; “Tebliğ-i Resmi”, Alemdâr, 18 Teşrîn-i Evvel
1336, No. 660, s. 1.
1637
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olarak bu millete en büyük hıyanetleri yapmış bir bedbahttır”1641 diyen Hâkimiyet-i
Milliye ise aynı konu ile ilgili olarak mesai arkadaşlarının dahi sırtını döndüğü Ferit
Paşa’nın istifasının beklenmekte olduğunu, İstanbul gazetelerinin neşrettiği resmi
tebliğdeki istifa sebebinin gerçeği yansıtmadığını, Ferit Paşa’nın istifasının ehemmiyete
hazi olmaığını zira asıl düşmanın bu tebdillerin arkasında parmağı olan İngiltere
olduğunu söylüyor1642, “muannit sıtmalar gibi bir türlü sokulduğu vücudu terk etmeyen
Damat Paşamızın nihayet sandalye-i sadaretten çekildiğini haber aldık” diyen
Albayrak, “belâlı bir mütarekeyi müteakip defaten terk ve kabul ettiği sadaret
mevkiinden sine-i vatana en azılı yaralar açan burjuvazi düşkününün kemal-i hüsrenla
ter ettiği mevki inşallah Anadolu’nun amâl-i milliyesiyle hareket edecek bir simanın
tulû’uyla telâkki-i mâ fât eder”1643 sözleri ile ilgili gelişmeye yönelik değerlendirmesini
sonlandırıyordu. İstanbul’daki İngiliz askeri temsilcilerinin sözcüsü olan gazete ise:
“Ferit Kabinesi, muahedeyi imzalamaktan başka hiçbir iş görmemiştir ve bundan dolayı
sükût etmiştir. Mamafih esbab-ı sükûtunun en mühimi de Anadolu meselesidir ve bu
meselenin halli müşkildir.” yorumunu yapmakta idi. Ferit Paşa’nın bu defaki istifasının
evvelkilerden daha sakin, daha sessiz olduğunu belirten Refi Cevad ise “bu istifayı
hiçbir zaman memnuniyetle görmedik. Bunu derin bir teessüf ile söylüyoruz. Fakat
bunun bir hakikat olduğunu kabule mecburuz. Derin bir teessür ile söylüyoruz dedik
zira Ferit Paşa Hazretlerinden birçok hidmetler bekliyorduk ve bu hidmetleri
beklemekte haklı idik...” demekte ve istifası üzerine Ferit Paşa’ya aleyhtar bir vaziyet
alınmamış olduğunu da ifade etmekte idi.1644

1641

“Damat Ferit’in Sükûtu”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 68, s. 1.
“Damat Ferit’in Sükûtu”, Hâkimiyet-i Milliye, 23 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 67, s. 1.
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YEDİNCİ BÖLÜM

TEVFİK PAŞA HÜKÜMETİ (21 EKİM 1920-4 KASIM 1922)

7.1. Kabinenin Teşkili
Damat Ferit Paşa’nın istifası üzerine yeni hükümeti kurma görevi Tevfik Paşa’ya
verilmiş1645 ve 21 Ekim 1920’de yeni kabine1646 teşkil edilmiştir.1647 Esasen Anadolu’yu
yatıştırmak ve yönetimdeki ikiliği ortadan kaldırmak amacı ile iktidara gelen1648 Tevfik
Paşa Kabine’sine hangi isimlerin dâhil olacağına yönelik haberlerin basında yer aldığı
bu süreçte Albayrak sütunlarıdan okuduğumuz üzere Ahmet İzzet, Şevket Turgut,
Pertev, Ali Rıza ve Salih Paşalarla Mustafa Arif, Cemil Munla ve Hakkı Beyler yeni
kabineye dâhil edilecek isimler arasında zikredilmekte iken1649 Refi Cevad ise yeni
kabine ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Pek mühim bir zamanda vukua gelen buhrandan sonra Tevfik Paşa, oldukça
tanınmış şahsiyetlerle kabinesini teşkile muvaffak oldu. Mahaza, bu tebdilin
vaziyet-i umumiye üzerinde nasıl bir tesir hâsıl edeceğini bilemiyoruz. Zira Ferit
Paşa’nın çekilmesine en büyük sebep, Anadolu ahvali olmuştur. Anadolu’nun bu
1645

Amiral Robeck tarafından Lord Curzon’a gönderilen 26 Ekim 1920 tarihli raporda yeni kabinenin
yapısı ile ilgili olarak şu değerlendirmeler yapılmaktadır: “Sadrazam Tevfik Paşa, sizin tarafınızdan
iyi tanınır. O, şimdi beşinci defa sadarete gelmektedir. Onun iç politikadaki rolü, her zaman zor
dönemlerin geçiş sadrazamı olmasıdır. Bildiğiniz gibi yaşlı birisidir ve zekâsı zarar görmemiş
olmasına rağmen enerjisi azdır. O, genel bir saygıya sahiptir. Fakat O’nun çevresinin özellikle O’nun
üzerinde etkiye sahip olan oğullarının güçlü bir milliyetçi sempatisine sahip olduğuna inanılır. Yeni
kabinede en dikkat çekici isim Dâhiliye Nazırı Ahmet İzzet Paşa’dır. O, mütareke imzalandığı zaman
sadrazamdı. O’nun kabinesine İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarlarından birkaçını alması ve Talat,
Enver ve Cemal’in yurt dışına kaçmasına izin verdiği için Sultan’ın hoşnutsuzluğuna maruz kaldığı
anlaşılmaktadır. O, güçlü bir milliyetçi olarak bilinir. O’nun kendisini Anadolu’ya gidecek misyonun
başına geçireceği kuvvetle muhtemeldir...” Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 256-257.
1646
Tercüman-ı Hakikât gazetesinde yer aldığı üzere yeni kabine şu isimlerden oluşmaktadır: “Sadrazam,
Tevfik Paşa; Şeyhülislâm, Mehmet Nuri Efendi; Harbiye Nazırı, Osmanpaşazâde Ziya Paşa; Bahriye
Nazırı, sadır-ı esbak Salih Paşa; Dâhiliye Nazırı, sadır-ı esbak Ahmet İzzet Paşa; Maliye Nazırı-İaşe
Nazırı, Raşit Paşa; Hariciye Nazırı, Sefa Bey; Maarif Nazırı, Mustafa Reşit Paşa; Adliye Nazırı, Cemil
Munla Bey; Şûra-yı Devlet Reisi, Mustafa Arif Bey; Nafia Nazırı, İstanbul Valisi Abdullah Bey;
Ticaret Nazırı, Selânik vali-i esbakı Hüseyin Kâzım Bey; Evkâf Nazırı, Defter-i Hakani Emin-i Sabıkı
Refik Bey” Albayrak, 1 Teşrîn-i Sâni 1336, No. 116, s. 2; “Kabine Suret-i Kat’iyede Teşekkül
Eyledi”, Alemdâr, 22 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 664, s. 1; “Yeni Heyet-i Vükela İş Başında”, İleri, 23
Teşrîn-i Evvel 1336, No. 993, s. 1.
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Jaeschke, a.g.e., I, s. 125; Açıksöz, “Yeni İstanbul Kabinesi”, 25 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 89, s. 2;
“Kabinenin Teşekkülü Etrafında”, Alemdâr, 20 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 662, s. 1; “Tevfik Paşa
Hazretlerinin Sadareti”, İkdam, 20 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 8485, s. 1; “Yeni Sadrazam”, İleri, 20
Teşrîn-i Evvel 1336, No. 989, s. 1; “Tevfik Paşa Kabinesinin Teşekkülü”, İleri, 22 Teşrîn-i Evvel
1336, No. 992, s. 1; “Hatt-ı Hümayun”, İleri, 22 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 992, s. 1; “Yeni Kabineyi
Tevfik Paşa Teşkil Ediyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 12 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 64, s. 2.
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Aytepe, a.g.m., s. 26.
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karışıklığına sebep olarak da Sevr muahedesi ileri sürülüyor. Şimdi bir kıyas
yapalım. Sevr Muahedesi’nde Türkiye lehinde bir tadilat yapılmasını Avrupa kabul
edecek mi? Bize kalırsa edemeyecek. Çünkü edecek olursa bu tadilattan diğer bazı
devletler de istifadelerini gözetmeleri vardi-i hatır olur. Sevr Muahedesi’nin tadili
deyip geçmemeli. Bunu meselenin en mühim olarak tanımalı.
Anadolu, Sevr Muahedesi’nin tadiline taraftardır ve buna taraftar olacaktır. Zira
Ankara Hükümeti, bu muahedede esaslı bir tadilata taraftar olmadığı anda inhilal
eder. Onun için artık bir sebeb-i mevcudiyet kalmaz. Anadolu’nun aldığı şekl-i
ıslah için mevki-i iktidara getirilen Tevfik Paşa Kabinesi, bir salah husule
getiremezse bu tebdilden matlup netice hâsıl olamaz. Tevfik Paşa kabinesinde en
şayan-a dikkat bir sima olarak sadır-ı esbak İzzet Paşa Hazretleri’ni görüyoruz.
Anlaşılıyor ki yeni kabine, Anadolu ile uzlaşmaya taraftardır. Zira İzzet Paşa’nın
dâhiliyeye getirilmesi ve orduda İzzet Paşa’ya karşı mevcut olan hiss-i ihtiram
kabinenin uzlaşmaya temayül olduğunu pek sarih bir surette ima ediyor. Bununla
anlaşılıyor ki Tevfik Paşa Kabinesi, bütün kuvvetini, bütün ruhunu İzzet Paşa’dan
alıyor. O halde bütün İstanbul’un ümidi İzzet Paşa’ya bağlanmıştır.... Anadolu ile
uzlaşı uzlaşmamak bir prensip meselesidir ve bunu kabine kendi nokta-i nazarına
göre halledebilir. Bizim istediğimiz İzzet Paşa’dadır. Hatta doğrudan doruya onun
şahsındadır.”1650

Açıksöz aynı konuya yönelik sütunlarına taşımış olduğu yazıda mütarekeden bu yana
kurulmuş olan kabineleri irdeleyip yeni kabine hakkında değerlendirmelerde
bulunuyor1651, İleri, “Mütarekeden Sonra Tevfik Paşa Hazretleri’nin Dördüncü
Kabinesi”1652 başlığını atıyor, Tevfik Paşa’nın, Padişahın şiddetli ısrarı neticesinde
kabine teşkil etmeyi kabul ettiğini ifade eden Alemdâr: “yeni kabine mesaisinin müşkil
olması lazım geldiği anlaşılıyor. Damat Ferit Paşa Kabinesi’nin bıraktığı işler ile halli
mecburi olan Anadolu meselesi ile beraber fevkalade ağır bir meşguliyettir” yorumunu
yapıyordu.1653

7.2. Tevfik Paşa Hükümeti’nin Anadolu Hükümeti İle Uzlaşma Çabaları
İtilâf Devletleri Yüksek Komiserleri 25 Ekim’de Lord Curzon’un talimatları
doğrultusunda Sadrazam Tevfik Paşa’ya Anadolu ile anlaşmak sureti ile Sevr
Antlaşması’nın onaylanmasını istemişler ve bu doğrultuda aynı gün Hükümet yapmış
olduğu açıklamada; Hükümet ile milletin eleele çalışması gerektiğine inandığını, Sevr
Antlaşması’nın

kanuni

şekle

ve

anayasanın

gereklerine

de

uygun

olarak

onaylanabilmesi için birlik etrafındaki gayretler bir sonuca ulaşır ulaşmaz parlamentoyu
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Açıksöz, 11 Teşrîn-i Sâni 1336, No. 94, s. 2.
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toplantıya davet edeceğini belirtmiştir. Müttefiklerin ilgili notalarına verilen cevapta ise
her şeyden önce Anadolu ile ilişki kurmanın zorunlu olduğu bildirildikten sonra en az
bir aylık süre talebinde bulunulmuştur.1654 Kısacası Tevfik Paşa, Anadolu ile ilişki
kurulana kadar ertelemenin daha uygun olacağını düşünmekte idi. Amiral Robeck’e
göre ise Tevfik Paşa bunu anlaşmayı tartışmak için değil anlaşmanın onaylanmasını
gerekli kılan şartları ve ortamı sağlamak için istemekte idi.1655 Alemdâr’ın bu gelişme
hakkındaki değerlendirmesi; “İstihbaratımıza göre İzzet Paşa Hazretleri Sevr
Muahedesini tatbik etmek üzere mevki-i iktidara gelmiştir ve kabinenin bil cümle azası
bu hususta müttefiktirler. Hükümet, her şeyden evvel Anadolu ile tesis-i münasebet
eyleyecek, memleketin huzur ve sükûn esbabını temin edecektir”1656 şeklinde olurken
aynı gün basına dağıtılan hükümet programında dikkatlerin üç madde üzerinde
yoğunlaştığı görülmekte idi. Bunlar sırasıyla Sevr Antlaşmasının uygulanması, Anadolu
ile İstanbul arasındaki ikiliğin kaldırılması ve memlekette bireysel özgürlüklerin
sağlanması ve kanunun hâkim kılınmasını içeren maddelerdi.1657
Hükümet programında1658, İstanbul ile Anadolu arasındaki ikiliğin ortadan kaldırılması
hükümetin başlıca görevi olarak ilan edildiği için herkes bunun nasıl uygulanacağını
merakla bekliyordu. Ancak hükümetin, nasıl hareket edileceğine yönelik henüz bir
karara varamadığı görülüyordu. Dâhiliye Nazırı İzzet Paşa’da yaptığı açıklama da bu
belirsizliği doğruluyordu:
“Anadolu ile henüz muhaberat başlamadığı gibi, Kuva-yı Milliye ile Hükümet
arasında hiçbir temas vaki olmamıştır. Şimdiye kadar cereyan eden müzakerat hep
istihbarat mahiyetinde olup Kuva-yı Milliye ile başlayacak müzakerat hakkında
mukarrer hiçbir şey yoktur. Müzakeratın suret-i icrası ilk temasın vuku’undan
sonra vaki’ olacaktır. Müzakerat buradan Anadolu’ya gönderilecek heyet ile
olabileceği gibi Anadolu’dan gelecek heyet ile de vaki olabilir. Bu cihet bilahare
takarrür edecektir. Dâhiliye Nazırı mesail-i dâhiliyenin halli ile meşgul olmakta
olduğundan ittihaz edilecek mukarrerat resmen efkâr-ı umumiye ilan
edilecektir.”1659

İstanbul-Anadolu ilişkileri üzerine günlerce gazetelerde değişik rivayetlere yer
verilirken Matbuat Müdüriyeti, 1 Kasım günü, o güne kadar yayılan söylentileri ve
yazılanları tekzip eden bir resmi tebliğ yayınladı. Tebliğde şöyle deniliyordu. “Birkaç
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günden beri gazetelerde Anadolu ile müzakerata girişmek için hükümetçe, güya bazı
teşebbüsat icra edilmekte olduğundan bahsediliyor. Bunların kâffesinin asıl-ü esasattan
külliyen arî bulundukları beyan ve bu hususta teşebbüsat ve icraat vuku buldukda
peyderpey matbuat vasıtasıyla tebliğ edileceği ilan olunur.”1660
Hükümetin yayınladığı tekzibe ve İstanbul ile Anadolu arasındaki girişimler hakkındaki
ketum tutumuna rağmen gazetelerde Anadolu’ya gönderilecek heyetle ilgili yazılar
yazılmaya devam edildiği görülüyordu. Örneğin, Ankara Hükümeti ile görüşmelere
başlamadan önce hakiki düşüncelerinin bilinmesi gerektiğini1661 ifade eden Alemdâr
“bir iki güne kadar muhaberat başlayacaktır” diye yazarken, Vakit, hükümet tarafından
Anadolu’ya bir heyet gönderilmesi konusunda karar alındığını, heyette Dâhiliye Nazırı
İzzet Paşa ile Müsalemet İttifakı Reisi Lütfü Fikri Bey’in yer alacaklarını, yalnız
heyetin Anadolu’dan gelecek bir murahhasın İstanbul’a ulaşmasından sonra hareket
edeceğini yazıyordu. Peyam-ı Sabah gazetesi ise bu konuda adını açıklamadığı bir
hükümet yetkilisine dayanarak şu bilgiyi veriyordu:
“Hükümet bir iki güne kadar Anadolu’ya bir heyet-i mahsusa gönderiyor. Bu heyet
Şehzade Abdürrahim Efendi Hazretleri’nin riyasetinde Dâhiliye Nazırı İzzet,
Bahriye Nazırı Salih Paşalarla büyük ihtimalle Zeki Paşalardan mürekkep
bulunacaktır. Bu heyete her nezaretten birer murahhas iltihak edecektir. Fakat
nezaretlerin murahhasları henüz tayin edilmediğinden heyetin azimeti tehire
uğruyor. Hükümet mevki-i iktidara geldiğinden bu ana kadar vaziyeti tamamıyla
müdrik ve hatt-ı hareketini tayin etmiştir.”1662

Basında Anadolu’ya gönderilmesi düşünülen heyete ilişkin yer alan söylentilere bu kez
de Ziraat ve Ticaret Nazırı Hüseyin Kâzım Bey tarafından da açıklama getirilmiş,
ardından Dâhiliye Nazırı İzzet Paşa yaptığı açıklama ile Hüseyin Kâzım Bey’i
doğrularken on beş gün öncesinde, yani aşağı yukarı hükümet programı açıklandıktan
hemen sonraki günlerde, görüşmelerde bulunmak üzere Anadolu’ya özel bir memur
gönderildiğini de ilk kez resmi bir ağızdan şu sözlerle duyurmuştur: “Anadolu’ya azimet
edecek olan heyetin yevm-i hareketi henüz takarrür etmemiştir. Hükümet daha evvelce
Ankara’ya bir memur-u mahsus izam etmiştir. Bu memur-u mahsus Ankara Hükümetiyle
muhabereye devam ederek Sivas’a vasıl olmuştur. Bugün de Sivas’tadır. Bu memurun
vazifesi Anadolu ile hükümet-i merkeziyenin irtibatını temin etmektir.” İzzet Paşa,
ısrarla sorulmasına rağmen Anadolu’ya gönderilen memurun adını açıklamaktan
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kaçınsa da bir gün sonra Peyam-ı Sabah, Anadolu’ya gönderilen ve kimliği
açıklanmayan özel memurun Harbiye Nezareti’nden olduğunu, bu memurun
göndereceği raporlar gelmedikçe, Ankara’nın fikir ve düşünceleri anlaşılmadıkça,
heyetin asla Anadolu’ya hareket etmeyeceğini yazdı. Fakat Anadolu’dan, özel
memurdan beklenen ne bir rapor ne de İstanbul’a ne zaman döneceğine ilişkin bir bilgi
geliyordu. Gazete, bunun sebebini Anadolu’da hüküm süren şiddetli kar fırtınalarından
kaynaklanmış olabileceğine bağlıyordu.1663
Bu arada Peyam-ı Sabah gazetesi, İzzet Paşa’nın ketum bir davranışla açıklamaktan
kaçındığı irtibat memurunun adının Erkan-ı Harbiye Yüzbaşısı Neşet Bey1664 olduğunu
yazyor, Âlemdar gazetesi ise Memur-u Mahsus Yüzbaşı Neşet Bey’in Anadolu’dan
dönmesi üzerine şu değerlendirmede bulunuyordu:
“Hükümet-i hazıra tarafından Anadolu’ya gönderilen memurun avdeti üzerine
esasen mühim olan bu mesele yeniden canlandı… Memur-u mahsusun müşahedatı
Tevfik Paşa Hazretleri’nin teşebbüslerini muvaffakiyetle neticeye götürecek bir
yolda kendilerine adeta bir rehber vazifesi ifa eyleyecektir. Şüphesiz buna her
şeyden evvel lüzum da vardı. Çünkü her türlü müzakerat için iki tarafın bir kere
yekdiğerlerinin maksatlarını, arzularını ve fikirlerinden mukabelen ne dereceye
kadar fedakârlık yapacaklarını bilmek iktiza eylerdi… Hükümetin Anadolu ile
müzakerata girişirken sürat kadar teenniile hareketi da lazımedendir. Zaten sabık
Ferit Paşa Kabinelerinin bu Anadolu ile anlaşamamasında tabi ki son derece fuzuli
tedabire girişmesi ve tabiatıyla teşebbüslerinin âdem-i muvaffakiyete duçar olması
her şeyden evvel, teşebbüsata girişmezden evvel sükûn ve teenni dairesinde
düşünmemelerinden ileri gelmiştir. Bu defa hüsn-ü niyet oldukça bir soğukkanlılık
da ilavesi hükümeti arzu ettiği neticeye götürecek en eşlem yoldur… Bir an evvel
bu Anadolu meselesi halledilmeli ve memleket artık ne zamandan beri muhtaç
olduğu sükûna kavuşmalıdır.”1665

Tan gazetesi de Bâb-ı Âli’nin Mustafa Kemal ile görüşmelerde bulunmak üzere
Anadolu’ya

bir

heyet

göndermesinin

İtilâf

Devletleri’ne

hiçbir

menfaat

sağlamayacağını, Mustafa Kemal’in gücünü Sevr Antlaşması’na gösterdiği dirençten
aldığını, Sevr Antlaşması’nın tadilini sağlamadıkça İstanbul Hükümeti ile de
anlaşmayacağını ileri sürmüştür.1666 İstanbul’un Anadolu’ya bir heyet göndermek
teşebbüsünden ne gibi neticeler elde etmek istediğini sorgulayan1667 Hâkimiyet-i Milliye
ise “İstanbul Zihniyeti” başlığı altında şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
“İstanbul’da, Anadolu ile anlaşmak diye bir cereyan olduğunu görüyoruz. Bu fikir,
dünün ve bugünün fikri değildir. Hatta son vükela tebdilinden evvel de bu fikir
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vardı ve Damat Ferit’in zihni de böyle bir şeyle meşguldü. Hatta daha garibi var:
Anlaşılıyor ki Damat Ferit bir aralık Anadolu ile anlaşmak üzere bir de genel af
meselesini düşünmüş. Yeni gelen kabine, şimdiye kadar anlaşılan şeylere göre bu
fikrin bilhassa mürûcudur. Tevfik Paşa etrafında toplanan zevat da Anadolu ile
anlaşmak imkânı tasavvur ediyorlar. Hatta bunu kabinelerinin mana ve
mevcudiyeti ile mezc etmiş görünüyorlar. Kesemediğin eli öp de başına koy! Darbı meselinin tamamen tatbik edilebileceği bir hal, öyle bir hal ki bizim için iki taraflı
bir manadan başka bir şey ifade etmez. Bir taraftan İstanbul dolayısıyla onun
arkasında giden Anadolu’yu artık cebir ile elde etmenin imkânsızlığını anlamış
olmaları, diğeri de İstanbul’un ne garip bir zihniyet ve halet-i ruhiye içinde
bulunduğu manaları.
İstanbul’un zihniyeti gayet şayan-ı dikkat ve o nispette mucib-i hayrettir. İstanbul,
hala Anadolu’yu affetmek meselesi ile meşguldür. Demek oluyor ki İstanbul,
ortada duran bütün hakikate rağmen hala hülya ve rüya içindedir.
Öyle anlıyoruz ki İstanbul henüz vaziyeti idrak edememiştir. Anadolu bugün kıyas
kabul etmeyecek derecede kuvvetlidir. Anadolu; siyasetini, fikrini, maksadını tayin
etmiş, İstanbul’a karşı olan vaziyetini kararlaştırmış, teşkilatını günden güne tevsi’
ederek kendi istikbaline doğru yürüyor. Anadolu, kendi varlığını müdafaa etmek
için İstanbul’un dar zihniyetinin anlayamayacağı derecelerin çok fevkinde
kuvvetlidir. Ayasofya’da söylediği yalanlara Sultanahmet’te kendisi de inanan
İstanbul belki de o fikirdedir ki Anadolu artık Sevr Muahedesi’nin kabulü
esnasında İstanbul ile anlaşmaya hazır bulunuyor. Hâlbuki Anadolu, davasına
başladığı zamandan daha kuvvetli, daha emin bir mevkide bulunmakta ve Sevr
muahedesinden Türkiye’yi kurtaracağına tamamıyla inanmaktadır. Bunun için
İstanbul’un böyle bir hülyaya düşmesine asla mahal yoktur.
Sevr muahedesi ortada durdukça Anadolu elindeki silahı bırakmaz. İstanbul bize
dost olduğu, Anadolu davasının manasını anladığı müddetçe biz de onu kurtarmak
için çalışırız. Fakat İstanbul, İngilizlerin elinde oyuncak olarak Anadolu’ya karşı
düşmanlık etmek istedikçe bizim de açık bir düşmanımızdır. Onunla görülecek pek
çok hesabımız mevcut olmakla beraber bunları âtiye bırakıyoruz. Evvela bütün
kuvvetimizle Sevr muahedesinin hesabını temizleyeceğiz, sonra da İstanbulAnadolu davasını kökünden halledeceğiz.”1668

Ankara Hükümeti’nin tutumunu Avam Kamarası’na taşıyan Lloyd George ise: “Sahte
Ankara Hükümet-i Milliyesi, Cenûb-i merkezi ve Şarkî Anadolu’ya hükümet iddiasında
bulunuyor. Fakat bu hükümetin malik olduğu gibi bir hâkimiyet şimdi zulüm ve tedhiş
ile elde edilen bir hâkimiyettir. Ankara Hükümeti, Sevr Muahedesi’ni kabul etmiyor,
fakat tasdik muamelesi henüz icra edilmediğinden muahedenin tasdiki hususunda
Milliciler hakkında şimdiye kadar tedbir-i zecriyyeye müracaat edilmemiştir. Milliciler,
Sovyet Hükümeti ile hal-i irtibat ve münasebattadır. Ve her iki hükümet, Ankara ve
Bolşevik Hükümeti arasında bir ittifak çoktan beri akd edilmiştir”1669 demekte idi.
Sürece yönelik Hâkimiyet-i Milliye: “İstanbul gazetelerinde okunduğuna göre Tevfik
Paşa Hükümeti, Anadolu ile muhabere etmek için muhtelif teşebbüsatlarda bulunmuş,
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telgraf hatlarının tamiri için memurlar göndermiştir. İstanbul gazetelerine göre bu
uğraşlar

daima

neticesiz

kalmıştır.

İstanbul

gazeteleri

merak

içinde

şunu

düşünmektedir: Acaba telgraf hatları gerçekten bozuk mudur yoksa Anadolu bilerek mi
cevap vermemektedir? Şu İstanbul gazetecileri de ne meraklı adamlar!”1670 yönünde
değerlendirmede bulunurken İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ile temas konusunda
görevlendirdiği İzzet Paşa, Neşet Bey döndükten sonra Mustafa Kemal ile doğrudan
temas kurma çalışmalarına başlamıştır.1671 Mustafa Kemal, İzzet Paşa’nın uzlaşma
önerilerine vermiş olduğu 26 Ekim 1920 tarihli cevapta uzlaşma şartı olarak Sevr
Antlaşması’nın onur ve bağımsızlıkla bağdaşmayan maddelerinin reddedilmesini,
Ankara’nın ulusal ve uluslararası tüm anlaşma, karar ve sorumluluklarının yerine
getirilmesini, Yunanların Batı Anadolu ve Edirne dolaylarını tahliye etmesini ve İtilâf
Devletlerince kontrol altına alınmasını, Boğazların silahtan arındırılarak bütün
devletlerin geçişine açılmasını, Damat Ferit fetvalarının kaldırılmasını ve milli harekete
katılanlar hakkında genel af çıkarılmasını istemiştir.1672 Bosfor gazetesi, ilgili şartlara
yönelik: “Müttefik Devletler’in Türkiye’ye Anadolu’da sulh ve sükûnu iade ve Sevr
Muahedesi’ni tatbik etmek için bir son fırsat bahşettikleri anda Kemali kuvvetleri
cürretkârane derecede açık bir şerait dermeyan ve sanki Harb-i Umumi’de muzafferiyet
kazanmışlar gibi mutalebat tertip eyliyorlar. Ne şerait ve ne mutalebat. Bunlar
hayalden başka bir şey değildir. Mustafa Kemal ve arkadaşları bir kez daha hakikati
ihataya muktedir olmadıklarını ispat ediyorlar. Kemaliler, kabinenin tebdilini kendi
kuvvetlerine ve Avrupa’nın zaafına isnad ediyorlardır. İki ateş arasında kalmış olan
hükümet-i hazıra ne yapacak? Bu hükümetin bekası her neye mâl olursa olsun gerek
sulhperverane vesait ile ve gerekse Kemali kuvvetlerine karşı harp ile Sevr
Muahedesi’nin tatbikine lüzum gösterir. Tevfik Paşa Kabinesi, Kemalileri ve muzaffer
Düvel-i Muazzamayı memnun etmeye gayr-i muktedir olduğu takdirde Türkiye ne
olacaktır? Kemaliler, Avrupa devletleri sabrının gayr-i mahdud olduğunu mu
zannediyorlar?”1673 şeklinde olurken “Anadolu İle Temas Vakî Oldu Mu?”1674 diyen
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Alemdâr, “Kuva-yı Milliye’nin Beş Şartı”1675 başlıklı yazıyı sütunlarına taşıyor, Tevfik
Paşa Hükümeti’nin en mühim vazifelerinden birinin de Anadolu ile Bâb-ı Âli arasında
mevcut olan ikiliğin izalesi1676 olduğunu belirten İleri, bir başka sayısında Anadolu
meselesinin gün geçtikçe daha ziyade ehemmiyet arz etmekte ve her gün bu mesele
hakkında birçok neşriyat ile rivayete tesadüf edilmekte olduğunu, Türkiye’yi ve
hususiyetle de cihan efkâr-ı umumiyesini alâkadar eden bu mesele hakkında en mühim
faaliyetin kabineye ait bulunduğunu, hükümetin mahafil-i siyaset nezdinde icra edeceği
teşebbüsler muvaffakiyetle neticelendiği takdirde Anadolu’yu ikna etmek imkânının
doğacağını belirtmektedir.1677
Meclis-i Vükela’nın 1 Aralık tarihli toplantısında İzzet Paşa, Mustafa Kemal Paşa’dan
gelen 29 Kasım tarihli yazıyı okumuştur. Bu yazıda Mustafa Kemal Paşa, şifre
anahtarını aldığını, İstanbul’dan Meclis Başkanlığı’na gönderilen telgrafların iletilmesi
için gereken emirleri tekrarladığını, Meclis’in hükümet heyeti ile görüşmeye hazır
olduğu için heyetin hareket tarihinin bildirilmesi gerektiğini, üyelerinin isimlerinin de
bildirilmesini ve bu heyete İzzet ve Salih Paşaların da dâhil edilmesinin büyük bir
ilerleme olacağını belirtmişti. 3 Aralık’ta hareket edilmesine karar verilen1678 heyette şu
isimler yer almakta idi: Heyet Başkanı Dâhiliye Nazırı İzzet Paşa, Bahriye Nazırı Salih
Paşa, Ticaret ve Ziraat Nazırı Hüseyin Kâzım, Bern Büyükelçisi Cevat, Bâb-ı Âli
Hukuk Müşaviri Münir Beylerle Rasathane-i Amire Müdürü Hoca Fatin Efendiler
olmak üzere toplam altı kişi. Açıklanan listede, gazetelerde daha önce heyette yer
almalarının olası olduğu ileri sürülen, şehzade Abdürrahim Efendi, Erkan-ı Harbiye-i
Umumiye Reisi Zeki Paşa ve Lütfü Fikri Bey’e yer verilmediği görüldü.1679 İstanbul
Hükümeti, ilgili heyete verilmek üzere şu hükümlerin yer aldığı bir talimat
hazırlamıştır:
1- Merkezi Hükümet’in bütün ulusu temsil edebilmesi ve yapılacak olan düzenleri
uygulama konusunda garantiler verebilmeleri için heyetin öncelikli amacı Milli
Hareketin Merkezi Hükümet’e itimadının sağlanmasıdır. Ayrıca idarede ortaya
çıkan ikiliği ortadan kaldırmak için çok büyük çaba sarf edilecektir.
2- Politik durum tam olarak açıklığa kavuşturulacak ve Anadolu’daki süzenin
yeniden kurulmasının gecikmesi durumunda karşılaşılacak felaketlere vurgu
yapılarak Milli Hareketin son koşulları araştırılacaktır.
1675
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3- Ankara’daki görüşmelerde Milli Hareket temsilcilerinden alınan cevaplar hızla
Merkezi Hükümet’e bildirilecek ve son bir anlaşmaya varmadan önce daha ileri
talimatlar beklenecektir.
4- Barış problemi son şeklini alıncaya kadar Merkezi Hükümet, milli güçlerin
lağvedilmesini gerekli görmeyecektir. Fakat Merkezi Hükümet’in Müttefik
Devletler ile görüşmeleri sürecinde hükümetin politikasına karşı hiçbir harekete
girişilmeyecektir. Bu konuda garanti istenecektir.
5- Heyet, sonradan bir itiraz olmaması için Milli Hareket’ten Müttefiklerle
yapılacak görüşmeler için bir proje hazırlaması istenecektir.
6- Gene bir anlaşmaya varıldıktan sonra detaylar üzerinde anlaşmak için Milli
Hareket temsilcilerinin de katılacağı özel bir komisyon kurulacaktır.
7- Hükümet, sivil mahkemeden önce Anadolu’daki hareketlere karışmış olanları
sivil mahkeme huzuruna gerekli olursa çağıracaktır. Fakat ilke olarak şahısların
sorumsuzluğu kabul edilecektir ve eğer gerekli görülürse genel af ilan
edilecektir.
8- Bir anlaşmanın karara bağlanmasından sonra toplantıya davet edilecek Milli
Meclis’in onayı olmaksızın hükümet, herhangi bir düzenlemeyi ne kabul edecek
ne de onaylayacaktır.
9- Hükümet, milliyetçilerin son eylemleri ile elde edilen avantajları takviye etmek
için elinden geleni yapacaktır.1680

Üç-dört güne kadar Anadolu ile İstanbul Hükümeti’nin muhabere etmesi imkânına
muhakkak nazarıyla bakıldığını1681 belirten Alemdâr, Bosfor’un gazetesinin heyet ile
ilgili olarak yorumlarını “Anadolu Heyeti Muvaffak Olabilecek Mi?” başlığı ile
sütunlarına taşımış ve ilgili haberde şu değerlendirmelerde bulunulmuştur:
“Ankara heyetinin yakında azimeti, kabinenin Anadolu ile tasavvur eylediği İtilâf
hususunda oldukça nikbin bulunduğunu gösteriyor. Kabine nihayet resmi bir İtilâf
heyetinin azimetine karar vermiştir. Mamafih, Anadolu nezdinde hükümetin
vasıtası olan bu heyet, ancak Sevr Muahedesi’nin kabulü esasına istinad
edebilecektir. Lloyd George’un Avam Kamarası’nda ibraz eylediği beyanat-ı
mhimme şu hususu derece-i kifayede iş’ar eder ki bu memlekete Sevr
Muahedesi’nin tadil edilebileceğini farz etmeye müsaade etmek ona pek fena bir
hidmet ifa eylemek demektir... Moskova ile Ankara arasında bir İtilâf mevcuttur.
Millicilerin terk-i silahı kabul edecekleri kat’i surette söylenemez. Derhal şunu
itiraf etmek icap eder ki Millicilerle görüşmek arzu edilen zaman oldukça fena bir
ana tesadüf etmiştir. Mahaza müzakereye teşebbüs hususunda hiçbir fırsat
kaybetmemek ve bunun için atideki şeraite riayet etmek lazımdır: Müzakerat gayr-i
muayyen bir surette uzamamalı, her iki taraf da sadece zaman kazanmak ve bu
müddet zarfında Anadolu meselesiyle Bolşevik hareketine askeri nokta-i
nazarından icra edeceği tesir ve neticeye intizar etmek gibi bir maksad-ı hafi
mevcut bulunmaktadır.”1682

Türk basınında yer alan haberler üzerine Anadolu ile uzlaşma meselesinin akim
kalmaya mahkûm olabileceğine yönelik bir çıkarımda bulunan Ermenice Çağadamar
gazetesi ise ilgili haberine şu şekilde devam etmekte idi:
1680

Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 265-266.
“İstanbul-Anadolu”, Alemdâr, 4 Teşrîn-i Sâni 1336, No. 677, s. 1.
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“Milliciler, Ferit Paşa kabinesinin ıskatını bir muzafferiyet olarak görmüşlerdir. İş
bu halde iken Bâb-ı Âli’nin tatlı dili acaba çeteler üzerinde tesir edecek midir?
Türkçe gazetelerin sık sık Ermenistan’dan bahis etmeleri şayan-ı dikkattir. Bittabi
Millicilerin bu babda şartları vardır. Onlar, cılız Ermeni Cumhuriyeti üzerine
kuvvetlerini saldırtmış oldukları şu zamanda lakin Ermenistan’a karşı tertip olunan
suikastın ciddi bir askeri plandan ziyade tedhiş ve nümayiş mahiyetini haiz
bulunduğu gittikçe tezahür ediyor. Türk ordusu, Ermenilerin kudret-i harbiyesini
en kudretli günlerinde bil-tecrübe hissetmiş ve bu defa başlıca harici emeller
sevkiyle yeni bir meceraperestliğe teşebbüs eylemiştir. Bizim aldığımız haberler,
Mustafa Kemal’in başka bir mülahaza ile yani kendi kuvvetleri arasında baş
gösteren şikâyetleri bastırmak maksadıyla taarruz emrini verdiğini teyid ediyor.
Anadolu’yu yola getirmek için vuku bulan son teşebbüs Yunan ordusuna karşı bu
sefer icra kılınan taarruza ve muahede-i sulhiye mühletinin inkızası zamanına
tesadüf ediyor. Demek oluyor ki hal ve vaziyet şu sırada daha ziyade buhranlıdır.
Binaenaleyh Bâb-ı Âli hiç olmazsa kendi pay-i tahtını vesaireyi kurtarmak için
basiret-i siyasiyenin en yüksek derecesini izhar etmek mecburiyetinde
bulunuyor.”1683

Basında İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti’nin uzlaşmasına yönelik yorum ve
değerlendirmeler bu şekilde yer alırken Mustafa Kemal 5 Aralık’ta yanında Albay İsmet
Bey ve Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile birlikte, İstanbul’dan heyetle Bilecik
İstasyonu’nun bir odasında buluşmuş, Mustafa Kemal, kendisini Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Hükümeti Reisi olarak takdim ettikten sonra kimlerle müşerref olduğunu
sormuştur. Salih Paşa Bahriye ve İzzet Paşa da Dâhiliye Nazırı olduğunu beyan ettikten
sonra Mustafa Kemal kendilerine İstanbul’da bir hükümet ve kendilerini de o
hükümetin ricali olarak tanımadığını ve eğer İstanbul’da bir hükümet nazırları olarak
görüşmek istiyorlarsa kendileriyle görüşmeyeceğini ifade etmiş, bunun ardından
görüşmelere sıfat ve salahiyet mevzubahis edilmeden devam edilmiştir. Birkaç saat
cereyan eden görüşmenin ardından Mustafa Kemal, heyete İstanbul’a dönmelerine
müsaade etmeyeceğini ve kendisi ile birlikte Ankara’ya gideceklerini söylemiş, heyet, 6
Aralık 1920’de Ankara’ya varmıştır. İstanbul heyetini arzuları dâhilinde tevkif eden
Mustafa Kemal, bu kişilerden milli hükümet yararına istifade etmeyi düşünmüş ve
Ankara’ya gelir gelmez matbuata tebliğ ettiği resmi ajans tebliğinde mevzubahis zevatın
BMM Hükümeti ile temas etmek vesilesi ile İstanbul’dan çıktıklarını ve memleketin
hayr-ü selametine daha faydalı bir şekilde çalışmak üzere iltihak ettiklerini ilân
etmiştir.1684
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Gerçekten de Anadolu Ajansı’nın, Mustafa Kemal Paşa’nın tebliğine uygun biçimde şu
haberi geçtiği görülmüştür:
“Düşmanlarımızın Türklüğü ve Türkiye’yi mahvetmek için öteden beri müracaat
eyledikleri vesaitten biri de memleketin münevver kısmıyla vatana alaka ve
merbutiyet izhar etmiş olan zevatı tatbik ve emirlerine ram olmayanları ifna etmek
olduğu malumdur. Öteden beri İngilizlerin ve İngilizlere alet olan tarafların takibat
ve tarassudatına maruz kalıp bu defaki vaziyet-i resmiyeleri icabınca daha şedit
takibata duçarolabileceklerini derk eden İstanbul Kabinesi erkânından İzzet Paşa,
Salih Paşa, Hüseyin Kâzım Bey ve İstanbul münevveranından Hoca Fatin Efendi,
Münir ve Cevat Beyler Büyük Millet Meclisi hükümeti ile temas etmek vesilesiyle
İstanbul’dan çıkmışlar ve memleketin hayır ve selametine daha mütemenni ve
müessir bir surette çalışmak üzere Anadolu’ya iltihak etmişlerdir. Müşar ve
mumaileyh bugün ba’dezzeval saat iki de şehrimize muvasalat eylemişlerdir.”1685

Hâkimiyet-i Milliye’nin de herkesin merakla beklediği heyetin niçin geldiği sorusunun
yanıtını Mustafa Kemal’in tebliğine uygun bir dille ve heyet üyelerine dayandırarak
verdi:
“Anadolu davasını Anadolu’dakilerle birlikte düşmanlara karşı azim-i şiddetle
müdafaa etmek için! Şimdiye kadar Anadolu’ya gelmek için bir fırsat bekleyen pek
muhterem zevat, bu defa zuhur eden bu fırsattan istifadeye karar vermişler ve
uzlaşma müzakeratı bahanesiyle yola çıkmışlardır. Heyet erkânının kâffesi
İstanbul’da aylardan beri maruz kalmış bulundukları tazyikatı hikâye ve
Anadolu’nun hürriyet ve istiklâl ile meşbu bulunan temiz havasını teneffüse
başladıkları zamandan beri büyük bir saadet ve ferah hissettiklerini anlata anlata
bitirememektedirler. Hâkimiyet-i Milliye kendilerine büyük ve hararetli bir
samimiyetle beyan-ı hoş amadi eyler.”1686

Ankara’da bunlar yaşanırken, İstanbul’da Anadolu’ya giden heyetten sağlıklı haber
alınamamasından1687

kaynaklanan

meraklı

bir

bekleyişin

hâkim

olduğunu

görmekteyiz.1688 Daha ilk günlerden başlayarak gazetelerde rastlanan haberler hep
rivayetlere dayandırılıyordu. Zira İstanbul ile iletişim kesilmişti.1689 Anadolu Heyeti’nin
Ankara’ya gidişinin üzerinden on beş gün geçtiği halde Ankara’da icra eyledikleri
teşebbüsatın neticesine ve Kuva-yı Milliye ile uyum sağlanacak hususlara dair yeni bir
malumat gelmediğini söyleyen Alemdâr, haberin devamında ilgili heyetin İnebolu’ya
varmış olduğu hakkında basında yer alan söylentilerin asılsız olduğunu, Anadolu ile
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vukua gelecek temasın şekil ve suretinin de bu yönde bulunduğunu, telgraf
haberleşmesinin en kısa sürede yeniden sağlanması için hükümetin icap eden tedbirleri
almış ve bu hususta yapılan muamelatın muvaffakıyetle neticelenmiş olduğunu
bildirmekte idi.1690

7.3. Londra Konferansı ve İki Hükümetin İlişkileri
Anadolu’daki milli kuvvetlere karşı harekete geçmek için uygun fırsat kollayan
Yunanların, Çerkez Ethem ayaklanmasının da yarattığı bunalımdan yararlanarak henüz
kurulmuş olan düzenli ordunun daha fazla güçlenmesine fırsat vermemek ve böylece
Sevr’i zorla kabul ettirmek sureti ile bu anlaşmadan paylarına düşeni bir an önce elde
etmek istemeleri I. İnönü Savaşı’nın nedeni olmuş1691, Türk ordusunun zaferi
neticesinde Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’ni Avrupa resmen tanımış ve bir vakitler
asi olarak nitelenen bu milletin murahhasları İngiltere payitahtına davet edilmiştir.1692
Böylece İtilâf Devletleri, Ankara Hükümeti’nin varlığını hukuken değilse bile fiilen
tanımıştır.1693 Bunun neticesinde Rusya ile TBMM’nin yakınlaşmasını ve birlikte
hareket etmelerini engellemek, TBMM’ne Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek ve Yunan
ordusuna zaman kazandırmak maksadıyla, ayrıca düzenli ordunun I. İnönü Savaşı’nı
kazanmasının, TBMM’nin Gümrü Antlaşması’ndaki diplomatik başarısının ve güneyde
Fransızlara karşı alınan başarılı sonuçların da etkisiyle İtilâf Devletleri tarafından
Ankara Hükümeti’yle antlaşma yapmak üzere Londra Konferansı’nın toplanmasına
karar verilmiştir.1694 Müttefikleri olan Fransa ve İtalya’yı yeniden yanına çekmek
niyetinde olan İngiltere, konferansa Ankara’yı davet ederek Anadolu’da bir böl-yönet
taktiği uygulamak arzusundaydı. Bu arzu aynı zamanda Rusları kendileriyle bir ittifak
imzalamaya da zorlayacaktı.1695
İleri, Türkiye muahedesinin yeniden tetkik ve ta’dili için Paris Konferansı’nın
Londra’da ikinci bir konferans toplama kararı aldığını ve bu konferansta Ankara ve
“Anadolu İle Müzakerat Ne Kadar İlerledi?”, Alemdâr, 11 Teşrin-i Sâni 1336, No. 684, s. 1.
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İstanbul Hükümetleri’nin temsil için hazır bulunacaklarını bildirmekte1696, Akşam
gazetesi ise: “Anadolu davasının halli doğrudan doğruya Sevr muahedesinin ta’diline
mütevakkıftır.

Madem

bu

ta’dili

talep

eden

Anadolu

hükümetidir,

Londra

Konferansı’nda Anadolu murahhaslarının bulunması kadar tabi bir şey olamaz. Mesele,
bir liyakat meselesidir. Konferansta her iki tarafın murahhaslarına lüzum yoktur. Artık
İstanbul’un

vazifesi,

Anadolu’ya

zahir

olmaktan

ibarettir”1697

şeklinde

değerlendirmelerde bulunmakta idi.
İtilâf Devletleri’nin Londra Konferansı’na davet mektubu 26 Ocak’ta Sadrazam Tevfik
Paşa’ya verildi.1698 Osmanlı ve Yunan Hükümetleri1699, Londra Konferansı için yapılan
bu daveti kabul ettiler. İstanbul Hükümeti bu konferansta Türk tarafını temsil edecek
delegelerin tayini için Anadolu ile temasa geçti. Nitekim Tevfik Paşa, 27 Ocak’ta
Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta, Osmanlı Devleti’nin İtilâf Devletleri’nin
İstanbul’daki temsilcileri tarafından Sevr Antlaşması’nda bazı düzenlemeler yapılması
amacıyla Londra’da 21 Şubat’ta toplanacak konferansa davet edildiğini bildirmekteydi.
Ayrıca bu davette Mustafa Kemal Paşa veya Ankara Hükümeti tarafından tayin edilecek
delegelerin Osmanlı heyeti içerisinde yer alabileceğinin şart koşulduğunu belirtiyor ve

İleri, 28 Kanun-ı Sâni 1337, No. 1085, s. 1.
“Konferans Etrafında”, Hâkimiyet-i Milliye, 15 Şubat 1337, No. 109, s. 1.
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Davet, Ankara ve İstanbul”, İleri, 31 Kanun-ı Sâni 1337, No. 1088, s. 1.
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taraftarı bazı sürgün ve zenginlerin, Türk-Yunan savaşını sürdürmesi halinde “İngiliz nüfus ve
vesaitinin”devam edeceği yolundaki telkinleri de etkili oldu. Dökülen onca kana rağmen “savaş ya da
toprak kazancı” fikri Yunan halkının hala benimsediği bir politikaydı ve esasen Megali İdea’cı olan
yeni Kral da bu düşüncenin dışında değildi. Yunan Parlamentosunun, Sevr Antlaşması’nın Türklere
kabul ettirilebilmesi için Yunan ordusunun Anadolu’da yeniden bir askeri harekâta kalkışması
gerektiğine Müttefiklerin inandırılması yönündeki kararı da yeni yönetimin rotasını belirlemesinde
etkili oldu. Müttefikler içinde dahi başat bir rol üstlenmiş olan İngiltere’nin bu üstünlüğü, Yunan
Hükümetleri’nin kendine özgü bir politika izlemesinin önünde bir engeldi. Yunan Hükümeti’nin
gerçekleştirdiği her çatışmada İngiliz bankalarından aldığı krediler de bu politik özgünlüğün
oluşumunu engelliyordu. Dolayısıyla İngiltere, Londra Konferansı’nın yapılmasını istediği için bu
konferansın yapılmasını Yunanistan da istemektedir; İngiltere Sevr koşullarında değişim niyetinde
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ise Yunan Parlamentosu’nun biraz daha ileri giderek, 1 Mart 1921’de “Sevr Muahedesinin hiçbir
maddesi tadil edilemez.” şeklindeki bir yasa maddesiyle bu düşünceyi pekiştirmiş olmasıydı. Kara,
a.g.m., s. 150.
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Ankara Hükümeti tarafından seçilecek delegelerin İstanbul Hükümeti tarafından
seçilecek delegelere katılmaları gerektiğini yazıyordu.1700
Mustafa Kemal, Tevfik Paşa’nın ilgili telgrafına üç ayrı telgrafla cevap vermiştir. Bu
telgrafların birinde Mustafa Kemal, Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin mukadderatı
hakkında söz söyleyecek yegâne kuvvetin Ankara’da bulunan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve harici görüşmelerde muhatapın ancak bu meclisin heyeti olduğunu,
İstanbul’daki herhangi bir heyetin meşruiyetinin bulunmadığını, dolayısıyla böyle bir
heyetin kendisine hükümet namı vermiş olmasının mümmkün olmadığını ve Şark
Meselesi’ni halletmek istiyorlar ise İtilâf Devletleri’nin davetlerini doğrudan doğruya
TBMM Hükümeti’ne yapmaları gerektiğini Tevfik Paşa’ya bildirmiştir.1701 Tevfik
Paşa’ya göndermiş olduğu hususi telgrafta ise bugünkü müsait vaziyeti doğuran
gerekçenin milletin hukukunu muhafaza gayesi ile sarf ettiği emekler, akıttığı hesapsız
kanlar, dâhili ve harici birçok müşkülata gösterdiği sebat ve mukavemet olduğunu,
Padişah’ın artık millet iradesinin yegâne temsilcisi olan TBMM’ni tanıdığını resmen
ilân etmesi ve bu suretle İstanbul’da ecnebiler lehine devam eden duruma nihayet
verilmesi gerektiğini de ifade etmiştir.

1702

Ayrıca Heyet-i Vekiliye de 20 Ocak 1920

tarihli Londra Konferansı’na iştirak edecek Türkiye heyet-i murahhası münhasıran
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından intihap ve izam edilecektir, işbu
heyet-i murahhasa refakatine verilmesini lüzumlu gördüğümüz bazı mütehassıs
müşavirler ile evrak ve vesaik-i lazıme tarafınızdan ihzar ve heyete iltihak etmek üzere
izam ve irsal edilecektir, tarafınızdan gönderilecek işbu murahhaslarla beraber umum
Türkiye menafiini temsil edecek yegâne heyet olduğu tarafınızdan Düvel-i İtilâfiye’ye
tebliğ edilecektir” şeklindeki maddelerin yer aldığı bir mektubu Tevfik Paşa’ya
göndermiş ve bundan sonra oluşacak durumun tarihi mesuliyetinin tamamen İstanbul
heyetine ait olacağı bildirilmiştir.1703
Tevfik Paşa, Mustafa Kemal’in ilgili telgrafına verdiği cevapta, Londra Konferansı’na
İstanbul ve Ankara Hükümetleri’nin birlikte delege göndermesi hususunda “Aramızda
ayrılık gayrılık yoktur, İstanbul temsilci göndermezse bu durum işgalcilerin işine yarar”

1700

Nurten Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, Temmuz 2012, s. 109; Albayrak, 7 Şubat 1337, S. 130, s. 2; Jaeschke,
a.g.e., s. 137.
1701
Albayrak, 7 Şubat 1337, No. 130, s. 2. Telgrafın ayrıntılı metni için Bkz. Ek 10.
1702
Albayrak, 7 Şubat 1337, No. 130, s. 2.
1703
Albayrak, 14 Şubat 1337, No. 131, s. 2.
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diyerek diretmiştir.1704 Mustafa Kemal ise Tevfik Paşa’ya vermiş olduğu 30 Ocak 1921
tarihli telgrafta vaziyetin henüz kendilerince lüzumu derecede ve isabetle mütalaa
edilmediğini ve bu gerekçe ile muhakematlarını daha iyi yapabilmeleri adına
kendilerine BMM’nce tatbik edilen Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun bir örneğini
göndermiş, bu maddelere mugayir hareket etme imkân ve salahiyetinin olmadığını ifade
etmiştir.1705 Tevfik Paşa ise 31 Ocak’ta Mustafa Kemal Paşa’ya Teşkilât-ı Esasiye
Kanunu’nun Kanûn-ı Esasi’ye aykırı olduğunu bildirerek 2 Şubat’ta Mustafa Kemal
Paşa’ya gönderdiği diğer bir belgede vatanın menfaati ve milletin bağımsızlığı söz
konusu olduğundan iç meselelerin biran önce bir kenara bırakılmasını istemekteydi.
Ayrıca millî davayı benimsemiş kişilerden ortaklaşa bir heyet oluşturulması gerektiğini
de belirterek Ankara’dan olumlu bir cevap verilmediği takdirde İstanbul Hükümeti
delegelerinin tek başına hareket etmek zorunda kalacağını, bunun doğuracağı tarihî
sorumluluk ve vicdanın Ankara hükümetine ait olacağını söylüyordu.1706
Basında bu süreç, “İstanbul’da Tevfik ve Ankara’da Mustafa Kemal hazeratı arasında
müzakerata devam olunuyor”1707, “Ankara’nın Konferansa Davete Karşı Serd Ettiği
Tekliflere İstanbul’un Cevabı”1708 ve “Bab-ı Âli Anadolu ile uzlaşmış olarak Londra’ya
gönderilecek delegeleri belirlemekle meşgul” şeklinde yorumlanırken, Peyam-ı Sabah
“Hükümet, Anadolu ile müzakere ve haberleşmede” başlığı ile ilgili süreci
okuyucularına aktarmıştır.1709
Tevfik Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği 8 Şubat 1921 tarihli telgrafında ise
konferansa tesir etmek maksadıyla Şubat’ın 21’inde Yunanların 70 ilâ 80 bin kişi ile
taarruza geçecekleri Hariciye Nezareti’nden mevsûkan istihbâr kılınmıştır. Taarruzun,
Karahisar, Eskişehir istikametinde olmasına ihtimal verilir diyerek konferansa
katılmadıkları takdirde yeni ve daha güçlü bir Yunan saldırısının tehlikesine dikkat
çekmekteydi. Ayrıca Londra’da yapılacak konferansa Ankara heyetinin yalnız gittiği
takdirde kabul edilmeyeceği şeklinde İstanbul’daki İtilâf Devletleri temsilcilerinden
öğrendiği bilgiyi de aktarmaktaydı.1710

1704

Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 386.
Nutuk, II, s. 561-563.
1706
Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 110-111.
1707
İleri, 1 Şubat 1337, No. 1089, s. 1.
1708
İleri, 10 Şubat 1337, No. 1093, s. 1.
1709
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 388.
1710
Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 111.
1705
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Tevfik Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında telgrafla yapılan ve 26 Ocak’tan 8 Şubat’a
kadar süren yazışmalardan sonra taraflar arasında bir antlaşma sağlanamadı1711 ve her
iki hükümet de konferansa ayrı ayrı katılma kararını aldılar. Mustafa Kemal Paşa,
Ankara Hükümetinin konferansa doğrudan davet edilmesi1712 halinde gönderilecek olan
delegeler kurulunu oluşturdu. Baş delege olarak Hariciye Nazırı Bekir Sami Bey, Aydın
Mebusu ve aynı zamanda İtalya temsilcisi olan Cami Bey, Trabzon Mebusu Hüsrev
Bey, İzmir Mebusu Yunus Nadi Bey, Adana Mebusu Zekai beylerden oluşan bir heyet
seçildi. Heyetin refakatine gereği kadar müşavir ve kâtipler verilecekti. Ankara
Hükümeti İzmir Mebusu Hoca Esad Efendi, Karesi Mebusu Vehbi Efendi, İzmit
Mebusu Sırrı Bey, Erzurum Mebusu Necati Bey, Celaleddin Arif Bey, Ahmet Muhtar
Bey, Yusuf Kemal Bey, Münir Bey, Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’den oluşan bir
heyeti çağrı olursa gününde Londra’da bulunabilmeleri için 6 Şubat 1921’de Eskişehir
ve Antalya üzerinden İtalya’ya gitmek üzere yola çıkardı.1713 İstanbul Hükümeti’nin ise
Londra Konferansı’na Sadrazam Tevfik Paşa, Osman Nizami Paşa ve Mustafa Reşit
Paşa’yı göndermeye karar vermiş1714 ve ilgili heyet 12 Şubat’ta yola çıkmıştır.1715
Londra Konferansı’na Ankara ve İstanbul Hükümetlerinin birlikte çağırılmasına yönelik
“Dünya İşleri Ne Yolda?” başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulunan Ahali gazetesi
başyazırı Mehmet Behçet Bey, bu durumun sebebini: “Hint’den, Afgan’dan, Beluctan
ve nihâyet Mekke-i Mükerreme’den, Bağdat’dan, Tahran ve Semerkant’dan gelen irili

“Ankara’nın Londra Konferansı’na İştiraki ve Hükümetin Mukabil Tekliflerine Karşı Mütalaası
Hakkında Kat’i Malumat Yok”, İleri, 2 Şubat 1337, No. 1090, s. 1; “Londra Konferansı’na Davetten
Sonra Ankara-İstanbul Müzakeratı”, İleri, 4 Şubat 1334, No. 1092, s. 1.
1712
İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, 31 Ocak 1921’de Lord Curzon’a gönderdiği telgrafta, Türk
Milli Hareketi’nin başarısı ve Mustafa Kemal’in tutumu hakkında şöyle demektedir: “Yapılacak
Londra Konferansı’na davet edilmekten memnun olan ve bunu Milli Hareket’in bir zaferi olan gören
Mustafa Kemal, uzlaşmaz, dik kafalı bir tutum sergilemektedir. Bana ve meslektaşlarıma ulaşan son
bilgilerden anlaşıldığına göre Mustafa Kemal, hükümetinin Türkiye’deki tek hükümet olduğunu
konferansa gönderilecek olan heyeti bu hükümetin oluşturması gerektiğini düşünen bir tavır ortaya
koymaktadır. O, ayrıca İstanbul Hükümeti aracılığı ile değil konferansa katılmak için Müttefik
Devletler’den doğrudan davet alması gerektiğini düşünmektedir. İstanbul Hükümeti, onun yola
gelmesi için elinden geleni yapmaktadır.” Okur-Küçükuğurlu, a.g.e., s. 313-314.
1713
Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 111-112; “Londra’ya Heyet-i Murahhasa
İ’zamı”, Albayrak, 14 Şubat 1337, No. 131, s. 2; “Ankara Hariciye Vekili: Heyet-i Murahhasamız
Hareket Etmek Üzeredir”, İleri, 9 Şubat 1337, No. 1092, s. 1; “Anadolu Heyetinin Anadolu’dan
Hareketi”, İleri, 15 Şubat 1337, No. 1098, s. 1; “Murahhaslarımızın Muvasalatı”, Vahdet, 21 Şubat
1337, No. 1, s. 1.
1714
“İstanbul Murahhasları Tayin Olundu”, İleri, 5 Şubat 1337, No. 1093, s. 1; İstanbul’un
Murahhasları”, Hâkimiyet-i Milliye, 18 Şubat 1337, No. 110, s. 1.
1715
Jaeschke, a.g.e., I, s. 140; İleri, 8 Şubat 1337, No. 1091, s. 1; “İstanbul Heyet-i Murahhasası Yarın
Yola Çıkıyor”, İleri, 11 Şubat 1337, No. 1094, s. 1; “İstanbul’dan Heyet-i Murahhasa Tevfik Paşa’nın
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ufaklı İslâm murahhasları, Mustafa Kemal Paşa hükûmetine sûret-i katiyede yardım
vermeyi kararlaşdırmışlar ve bu uğurda en muazzam fedakârlıklara dahî katlanmayı
göze aldırarak din birliği nâmına ahd ve peymân etmişler idi. Bunun içindir ki İngiltere
Hükûmeti yine kurnaz davrandı ve bu dehşetli Asya hücûmunu bir müddet daha
durdurabilmek endişesiyle Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul’daki Padişah kabinesine
mürâca‘at mecburiyetinde kaldı” şeklinde açıklarken Mustafa Kemal Paşa’nın Tevfik
Paşa’ya göndermiş olduğu ve basına da yansıyan telgrafların aradaki ikiliği kaldırmak
için merkezî hükümetin Ankara’da olduğu ve bu sebeple de Padişah’ın şimdilik
İstanbul’da kalarak umûm millet ve devlet işlerinin Ankara’dan yönetilmesi gerekliliği
üzerine olduğunu ifade etmiştir.1716 Mustafa Kemal ise bu süreçte Hâkimiyet-i Milliye
gazetesi muhabirine verdiği beyanatta vaziyetin her geçen gün daha fazla lehimize
inkişaf ettiğini, İtilâf Devletleri Türkiye meselesini Londra Konferansı’nda ciddiyetle
halletmek istedikleri takdirde bu isteğin samimiyetle karşılık bulacağını ve tüm milleti
ve memleketi temsil eden meşrû bir muhatap bulabilmeleri için de TBMM’nin
Londra’ya bir heyet göndermiş olduğunu ifade etmiş, Enstransigeant muhabiri ile
yapmış olduğu demeçte ise Türkiye’nin barış şartlarını şu şekilde özetlemiştir: “Türk
şeriat-i sulhiyesi, Misak-ı Milli’nin yevm-i ilânı olan 28 Kanun-i Sâni 1920 tarihinden
beri bütün cihana malûmdur. Bu şerait, şu suretle hulâsa edilebilir: Türkiye’nin hududu millisi dâhilinde siyasi ve iktisadi istiklâl-i tammının tediki Fransa ile akdedilen 20
Teşrîn-i Evvel İtilâfı, Türkiye’nin istiklâline hürmet edildikçe sulhperver ve itilâfı
olduğunu ispat eder. Fransa’nın isrine iktifa edebilen herkes, derhal Türkiye ile sulh
akdedebilir.” Yine aynı konuda Petit Parisien muhabirine vermiş olduğu bir diğer
demeçte de Mustafa Kemal şu ifadeleri kullanmıştır: “…Şeriatimiz çok açık ve çok
sadedir. İstiklâlimizin bilâ kayd-ü şart tasdikini talep ediyoruz. Bu mücmel cümlede
programımızın bütün hutut-u esasiyesi mündemicdir. Hudud-u millimiz dâhilinde
bulunan toprakların bize verilmesinde ısrar edeceğiz. Ondan sonra bu toprak dâhilinde
tamamıyla müstakil, yani kapitülasyonsuz Türkiye yaşamasını istiyoruz. İşte bütün
istediklerimiz budur.” 1717

1716
1717

İlker Alp, “Türk İstiklâl Harbi’nin Ahâli Gazetesine Yansımaları”, Humanitas, 6 (11), 2018, s. 264.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, III, s. 39, 71.
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Londra Konferansı, Türkiye meselesini müzakere etmek üzere ilk toplantısını 21
Şubat’ta1718 Saint James Sarayı’nda yapmış1719, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Japonya
Hükümetleri delegeleri hazır bulunduğu, Türk ve Yunan delegelerinin bulunmadığı 22
Şubat tarihli toplantıda ilk olarak Yunan delegeleri ve Türk delegeleri konusu
görüşülmüştür.1720

Bu süreçte Bekir Sami Bey, Matin gazetesine vermiş olduğu

demeçte Türk talebinin “Misâk-ı Millimiz olan Türkiye Türklerindir sözünden
mündemiçtir” şeklinden ibaret bulunduğunu ve Daily Mail gazetesine verdiği beyanatda
da Türk Milleti’nin tek temsilcisinin Ankara Heyeti olduğunu ve dolayısıyla Tevfik
Paşa Heyeti’nin temsil hakkı bulunmadığını belirtmiş1721, Konferansın 23 Şubat’taki
oturumunda Tevfik Paşa, bir an evvel devamlı bir sulhe vasıl olmak için Türk arazisinde
Türkiye’nin mevcudiyetini temin eden şeraiti, Türklerle meskûn memleketlerin
tamamiyet ve istiklâli, Türkiye’nin tamami-i hâkimiyeti, Boğazlar hakkında beynelmilel
bir vüsul muktezidir” şeklinde sıralamış1722 ve “Mütebakisi için Ankara Millet Meclisi
tarafından müntehap ve mezkûr Meclis namına söz söylemeye salahiyettar
mümsessilleri davet ettiniz. Size arzedecekleri teklifleri izah için sözü kendilerine
bırakıyorum”1723 demiştir.1724

Bunun ardından Bekir Sami Bey, Türk hukukunun

kendileri tarafından müdafaasını kabul ederek paşaya teşekkür ederek özetle; Türklerin,
1718

Bekir Sami Bey, Reuter Ajansı muhabirine vermiş olduğu demeçte, son on yıl zarfında meydana
gelen savaşlar sebebi ile Türkiye’nin dâhilde herhangi bir ıslahat teşebbüsünde bulunamadığını ifade
etmiş ve konuşmasına şu şekilde devam etmiştir: “Biz, hukuk-u mukaddesemizi müdafaa için harp
ettik. Mütareke, bize sulh getirecek yerde hâll-i ber-akis oldu. Tarih, hukuk-u milliyesini müdafaa
eden milletlere kahraman der. Biz ise çeteci ve haydut olarak adlandırıldık. Sebebini de anlayamadık.
Biz, şerefli ve sulh-i maziye karşı teveccüh bekliyoruz. Gayemiz, yalnızca hukuk-u milliyemizdir.
Avrupa efkâr-ı umumiyesinin gayemizin isabetini takdir edeceğine eminiz.” Gâye-i Milliye, Yay.
Haz. Çiğdem Aslan-Mustafa Toker, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları,
Ankara, 2012, s. 50. Bundan sonraki kısımlarda “Gâye-i Milliye” olarak verilecektir.
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s. 1.
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Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, s. 137.
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Tevfik Paşa’nın bu hareketi kendi ifadesi ile Lloyd George için büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve
onun beklentileri bu şekilde boşa çıkmıştı. O, Ankara ve İstanbul hükümetlerini konferansa ayrı ayrı
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İtilaf Devletleri’nin, yapılacak anlaşmaların hak ve adalete dayanacağı yönündeki
açıklamalarına inanarak barış masasına oturduğunu, milletlerin kaderlerini kendilerinin
tayin ettiği bir dönemde bu hakkın daima bağımsız yaşamış olan Türklere
tanınmadığını, İzmir’in haksız ve kanlı bir işgale uğradığını, İstanbul’da bulunan
hükümetin haklarının elinden alınmış olmasından dolayı Ankara’da bir Meclisin
açıldığını; bu Meclisin Türklerin haklarını elde etmek için her yola başvuracağını,
kendilerinin gerçekte savaş değil, barış istediklerini ve bu nedenle de Müttefiklerin ilk
davetine barış adına bir fırsat anlayışıyla bakıp konferansa katıldıklarını söyleyip
arzulanan bir barış için Türk tarafının vazgeçilmezlerini Müttefiklere üç maddey ile
bildirmiştir.1725 Bekir Sami Bey’in ardından konuşan Yunan murahhasları ise Türklerin
taarruzdan sarf-ı nazar etmeleri halinde muhasemata nihayet vereceklerini beyan
etmişlerdir.1726
Tevfik Paşa’nın sözü Ankara heyetine bırakması, Ankara cephesinde büyük bir
memnuniyetle karşılanmış, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Tevfik Paşa’nın bu hareketinin
Yunanlılar ve onların koruyucusu olan büyük devletlerde soğuk bir siyaset duşu etkisi
yarattığını yazmıştır. Ayrıca yazıya göre, Tevfik Paşa’nın müzakerelerde birliği
sağlamasıyla Yunanlılar tarafından söylenilen Türk tarafının iki başlı olduğu ve
aralarında anlaşamadıkları görüntüsü bozulmuştu. Yine konferansta Türk meselesinin
çözümsüzlüğe yöneleceğinden emin olan Yunanlılar, bu gelişmeden hiç de memnun
olmamışlardı. İngiltere başbakanı Lloyd George’un resmi nutuklarında çapulcu,
yağmacı, asi ve başıbozukların temsilcisi olarak tanımlanan BMM, İtilâf Devletleri
tarafından da tanınmış oluyordu. Tevfik Paşa medenî cesareti ve yurtsever hareketi ile
hükümetin Anadolu’da olduğu gerçeğini ortaya koyuyordu.1727 İleri gazetesi ise İktisat
Vekili Celal Bey’in bu gelişmenin konferans nezdinde fevkalâde bir tesir yarattığına
yönelik BMM’ne göndermiş olduğu telgrafa sütunlarında yer vermiş1728, Hâkimiyet-i
Milliye de Ankara heyetinden gelen ilk resmi telgrafı sütunlarına taşımıştır:
“23 Şubat’ta heyet-i murahhasamız San-James sarayında konferansa iştirak
etmiştir. İstanbul heyet-i murahhasası reisi Tevfik Paşa, kısa bir nutuktan sonra
sözün, milleti temsil eden vekillere ait olduğunu söyledi ve müzakeratın devamı
müddetince sükût etti. Bu celsede memleketin istiklâl ve mevcudiyetine ait esasat
tarafımızdan müdafaa edilmiş ve Lloyd George bu esasatın tatbiklerindeki nokta-i
1725
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nazarımızın izahını talep etmekle müzakeratın bir başka celseye terki talep
olunmuştur. Lloyd George’un bir sonraki celsede İstanbul murahhaslarını da
istima’ edeceğini söylemesi üzerine hakk-ı kelamın milleti temsil edecek
heyetimize ait olduğu tekrar edilmiştir.”1729

Tevfik Paşa’nın konferanstaki bu tavrı ile İtilâf Devletleri bundan sonra BMM’yi
tanımamak iddiasında bulunamayacaklardı. Akşam gazetesine göre, Tevfik Paşa sözü
Ankara delegelerine bırakarak vatanperverliğini göstermiş, o yaşta seyahat külfetine ve
yolda tutulduğu gribe önem vermeden milletinin hakkını müdafaa etmek için konferans
huzuruna çıkması konferans üyeleri üzerinde derin bir etki yaratmıştı.1730 Gaye-i Milliye
ise Tevfik Paşa’nın bu tavrının İstanbul’da saray erkânını ile İngilizleri memnun
etmediğini ve Tevfik Paşa Kabinesi’nin istifa edeceğine yönelik kuvvetli söylentilerin
olduğunu bildirmekte1731, İngiliz istihbarat raporlarına göre de Tevfik Paşa’nın
konferanstaki tutumundan dolayı İstanbul’daki Damat Ferit Paşa taraftarları onun
Londra’dan geri çağrılması ve yerine Damat Ferit Paşa’nın gönderilmesi için planlar
yapmaktaydılar.1732
Tevfik Paşa’nın konferanstaki tutumunun gazetelerde detaylı şekilde değerlendirilmesi
üzerine Hariciye Nazırı Safa Bey, basında yer alan yorumlarla ilgili olarak gazetecilere
bir açıklama yapma gereğini duymuştur. Safa Bey, konuşmasında bazı günlük
gazetelerin Tevfik Paşa’nın konferansta söz hakkını tamamen Anadolu heyetine vermesi
hakkındaki yayınları, Tevfik Paşa’nın gönderdiği telgrafa nazaran düzeltme gereğini
duyduklarını ifade etmiştir. Buna göre, Ankara’dan Londra’ya giden heyetin oraya
ulaşmasından sonra konferanstan beklenilen amacın elde edilmesi için her iki heyet
görüşerek taleplerinin esaslarını kararlaştırmıştı. Birlikte konferans salonuna girilmiş ve
konferans başkanının Osmanlı heyetini dinlemeye hazır olduğunu açıklaması üzerine
Tevfik Paşa bir an önce devamlı bir barış imzalanmasını sağlamak için daha önce
Ankara heyetiyle mutabık kalınan konularda, yani Osmanlı Devleti’nin Türklerle
meskûn arazi dâhilinde tamamiyet-i mülkiyesinin ve istiklâlinin ve ekalliyetlerin
hukukunun muhafazası ve boğazlar meselesinin de beynelmilel bir surette tesviyeye
rabt-ı lüzumunu öngören konularla ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra sözü Ankara
“Heyet-i Murahhasamız Reisinin İlk Resmi Telgrafı”, Hâkimiyet-i Milliye, 27 Şubat 1337, No. 119,
s. 1.
1730
Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 121.
1731
Gâye-i Milliye, No. 21.
1732
Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 123; “Damat Ferit Avrupa’ya Gidiyor”,
Açıksöz,18 Mart 1337, No: 136, s.2.
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heyetinin başkanı olan Bekir Sami Bey’e bırakmış, o da diğer hususlarla ilgili
görüşlerini açıklamıştı. Her iki heyetin anlaşmazlığı durumunda bundan faydalanmak
isteyenlerin hedefleri böylece sonuçsuz kalmıştı. Heyetlerin amacı ülkenin kurtuluşu ve
Padişah’ın hukuki haklarının korunmasıydı. Bu amaca ulaşmak için her iki heyet
birlikte hareket etmişti. Bunun için gerçeğe aykırı yanlış anlaşılmalara sebep olacak
olan yayınlara gazetelerde yer verilmemeli ve bu tür yayınlardan sakınılmalıydı.1733
Bu süreçte Türk basını da Ankara Heyeti’nin Konferans’a sunmuş olduğu: “Rumeli’de
1913 hududu, Anadolu’da cenûb hududu olarak ekseriyet Araplarla meskûn araziyi
tefrik eden ve alâkadarlar tarafından tayin edilecek olan bir hat ile Şark’ta Ankara ve
Erivan Hükümetleri arasında tayin edilen ve Türkiye’yi Ermenistan’dan ayıran hatt-ı
hudut. İzmir ve mıntıkasının Yunan kıtaatından tahliyesiyle Türkiye hâkimiyetine iadesi,
Türkiye’nin, Boğazlar Komisyonu’na mümessiller tayin etmesi, umûr-ı adliyede
Türkiye’nin hukuk-ı hâkimiyetine riayetle bir ıslahat projesinin tanzimi için Osmanlı ve
ecnebi hukuk şinaslardan mürekkep bir komisyon teşkili, mikdar-ı kâfi kuvve-i bahriye
ve berriyeye müsaade edilmesi ve ecnebi zabitanın muavenetiyle jandarmanın tensikî,
mali ve iktisadi istiklâl-i tam, zarar ve ziyanın tazmini ve mütekabilen tamir ve
telafisi”1734 yönündeki şartlarla sütunlarına taşıyor, “Türk murahhaslarının talepleri
kabul edildiği takdirde herhangi bir suret-i tesviyeye muhalefet etmeyecekleri”ne
yönelik değerlendirmede bulunan bir İtalyan gazetesi ayrıca Anadolu’da sükûn ve
barışın iadesinin umumi bir sükûnet husule getireceğini, müttefiklerin bu meseleyi
ehemmiyetle tetkik etmekte bulunduklarını yazarken1735, Müttefiklerin Ankara’da Bâb-ı
Âli zihniyeti aradıklarını1736 söyleyen Hüseyin Ragıp’ın konferansa yönelik yorumu da
şu şekilde oluyordu:
“Londra ve Paris’ten gelen telgraflar, müzakeratın takip edeceği istikameti, esaslı
surette hükmetmemize henüz müsait bulunmuyor. Herhalde murahhaslarımızın
Ankara’ya gönderecekleri nihai şartların itilâf ihtirasatından azade olabileceğine
şimdilik çok ümit bağlamamak muvafık ihtiyat olur. Sevr muahedesinin ta’dil
meselesi ortaya atıldığından beri ileri sürülen bütün fikirlere bakılınca gayet kolay
anlaşılır ki İngiltere, Fransa ve İtalya muahedelerini Türkiye’de
yürütemeyeceklerini anlamışlar fakat bu acze rağmen memleketimizi bankalarının,
sarraflarının menfaatine bir tarla gibi işletmek sevdasından henüz
vazgeçmemişlerdir. Sevr muahedesinin ta’dili, Türk hakkının tasdiki demektir. O
1733

Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 123.
Gâye-i Milliye, No. 5; “Londra Konferansı’nda Türk Mutalebatı”, İleri, 5 Mart 1337, No. 1114, s. 1.
1735
“Türk Milliyetperverlerini Nihayet Anladılar”, Hâkimiyet-i Milliye, 9 Mart 1337, No. 128, s. 1.
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halde İtilâf Devletleri’nin konferansta yapacakları yegâne şey, kendi milletlerinin
hakkından hiç de eksik ve aşağı bulunmayan bir hakkı kabul ve itiraftan
ibarettir...”1737

Konferans henüz bir neticeye varmamışken hiç kimsenin beklemediği bir anda Dâhiliye
Nazırı İzzet Paşa başkanlığındaki heyetin Ankara’dan ayrılmasına izin verildiği
görülmektedir. Heyet, sessiz sedasız Ankara’dan ayrılmış1738, İstanbul’a geri dönmüş1739
ve İzzet Paşa, Anadolu’ya yapılan seyahatin başarısızlığa uğradığını açıkça itiraf
etmiştir.1740
Yine bu süreçte Sevr Antlaşması’nda yapılacak olan değişikliklere yönelik yorumlar da
basında yer almaya başlamış, Ankara heyetinin konferansta bulunmasının anlaşmanın
yeniden gözden geçirilmesini lüzumlu hale getirdiğini ifade eden Tan gazetesi, “Şark
Muahedesinin Ta’dili” başlıklı yazısında durumu şu şekilde değerlendirmiştir: “Şurasını
memnuniyetle haber almaktayız ki muahedenin ta’dili lüzumunda Fransa ve İtalya
müttehit

bulunmakta,

İngiltere’nin

ise

vaki

olacak

ta’dilatı

reddetmeyeceği

zannolunmaktadır. Fakat bu meselenin İzmir ile Midye-enez hattına inhisar ettiği
zannetmek hatadır. Geçen Ağustos’ta imzalanan muahede içinde yeniden tetkik ve
ta’dili icap eden daha pek çok mevad vardır.”1741 Yine aynı doğrultuda yabancı basın da
Türk ve Yunan talepleri arasında derin bir uçurum olduğunu, Müttefiklerin bu hususta
seri bir karar vermek mecburiyetinde bulundukları yorumunu yaparken1742 Morning
Post, Boğazlar idaresinin Sevr Antlaşması’nda belirlenmiş şekli ile kalacağını ve
herhangi bir değişikliğe uğramayacağını ifade ediyor Daily Mail ise Bekir Sami Bey
tarafından verilen izahat üzerine Sevr Antlaşması’nda bazı değişiklikler yapılacağı
yönünde değerlendirme bulunuyor1743, bir başka haberinde ise Türkiye ile
Yunanistan’ın uzlaşması yönündeki ümitleri mahdut olarak nitelendiriyordu.1744

1737
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Yunan murahhasları, 10 Mart’ta cereyan eden müzakerat neticesinde Müttefikler
tarafından önerilen teklifleri kabul etmişler, Ankara murahhasları ise bilhassa İzmir’in
hâkimiyetinin Türklerde kalması şartıyla Hristiyan bir hükümet tarafından idare
edilmesi

yönündeki

teklifi

kabul

etme

yetkisine

sahip

olmadıklarını

ifade

etmişlerdir.1745 Bu sebeple İzmir’in mevcut statükosunun muhafazasına karar verilirken
Müttefik Devletler, Yunanlara savaşa devam etmeleri halinde tüm mesuliyetin
kendilerine ait olacağını ihtar1746 etmişlerdir.1747 Nitekim 11 Mart 1921’de İtilâf
Devletleri Türk ve Yunan delegelerine önerecekleri Sevr Anlaşması’nda değişiklik
yapan esasları belirlemişlerdir.1748 Türk ve Yunan murahhaslarına tebliğ edilen şartlar
şu şekilde olmuştur:
“Yunanlar derhal kendilerine evvelce çizilmiş olan hudut dâhiline çekileceklerdir,
tarafeynce devam etmekte olan muhasamat hemen durdurulacaktır, İzmir ve
havalisi Türklere iade olunarak İtalyan zabitleri tarafından yerel jandarma kıtaatı
teşkil edilecektir, bu yerli jandarma kıtaatı teşkil olununcaya kadar İzmir ve
hinterlandı muvakkaten Yunanlar tarafından işgal olunacaktır, İzmir Limanı serbest
bir şehir olarak ilân edilecektir, ekalliyette kalan milletlerin hukukunu temin için
kanun yapılacaktır, bu havalide devletlerin bilcümle hukuk ve menafii mahfuz
kalacaktır, İstanbul’da bulunmakta olan Yunan kıtaatı derhal kaldırılacak ve
müttefik askerlerinin miktarı da azaltılacaktır, Boğazlar işgal mıntıkası yalnız
Çatalca ve Gelibolu sahasına hasr edilecektir, Boğazlar uluslararası bir komisyon
tarafından idare olunacaktır.”1749

Açıksöz, Müttefik Devletler’in amaçlarına ulaşabilmek adına Sevr Antlaşması’nın aslına
zarar vermeden değişikliğe gittikleri1750 yorumunu yaparken Gaye-i Milliye, Londra
Konferansı sürecinde İzmit ve civarındaki Yunanların zor kullanmak sureti ile
Müslüman ahaliden Yunan idaresinden menün bulundukları ve şimdiye kadar mezalime
maruz kalmadığı, bu türden hadiselerin Kuva-yı Milliye tarafından uygulandığına
yönelik imza topladıklarını ve hazırladıkları mazbataları Londra’ya göndermek sureti ile
“Anadolu ve Yunan Heyetleri Arasında Müzakerat”, İleri, 11 Mart 1337, No. 1120, s. 1; “Yunanlar
Hak ve Fedakârlık İddia Ediyorlar”, İleri, 13 Mart 1337, No. 1122, s. 1; “Türk ve Yunan
Murahhaslarına Müttefiklerin Yeni Teklifi”, İleri, 12 Mart 1337, No. 1121, s. 1.
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konferansa tesir etme düşüncesinde olduklarını haber vermekte idi.1751 Konferans
kararlarının İstanbul’da hayretle karşılandığını1752 belirten Hâkimiyet-i Milliye ise
“Londra Oyunu” başlıklı başmakalesinde: “Son gelen haberler İtilâf Devletleri’nin
Londra’da tertip ettikleri oyunu artık büsbütün meydana çıkarıyor. Anlıyoruz ki
ihtiraslarını doyurmak için bu vatanı parçalamak ve bu milletin kanını içmek isteyen
Avrupa vahşileri, hazırladıkları cinayet tasvirinden biraz olsun vazgeçmiş değildir...
Muahedenin ta’dili diye ortaya konulan şey, izaha değmeyecek kadar boş, adi ve
kıymetsizdir. İzmir bize iade edilmiyor, Adana vatanına dönmüyor, Edirne Yunana
kalıyor, kontrol komisyonu, boğazlar komisyonu hepsi ber devam... Evet, oyun
tamamıyla meydana çıktı. Kulisleri biraz dolaşınca görüyoruz ki sahnedeki aktörler,
tebdil-i kıyafet etmiş eski canilerden başka bir şey değildir... ”1753 diyor ve yazısına şu
şekilde devam ediyordu
“Şimdi oyunun üçüncü perdesi başladı. Mademki tehdid-i harp ve kuvvet kâr
etmiyor o halde politik yapmak mücadele gayb olanı hile ile kazanmak lazım
dediler, bunun üzerine Londra’da bir konferans yaptılar ve Türkleri davet ettiler.
Vaktiyle Türk milliyetperverlerine ‘asi haydut’ diyen bu efendiler
murahhaslarımızın ellerini sıktılar, tatlı diller döktüler fakat neticede sulh olacak
mı? Hayır. Sevr Muahedesini tadil dedikleri şey, hakikatte bir hiçtir. Türkiye’yi
yine rahat bırakmıyorlar. İstiklalimize yine kilit vuruyorlar. Hakkımız var, fakat
alacağımız yokmuş. Bütün bu konferans hikâyesi, şu neticede karar kılıyor: İzmir,
bize iade edilmiyor. Adana, vatana dönmüyor. Edirne, Yunan’a kalıyor. Kontrol
Komisyonu, hepsi berdevam.” Altı ay evvel katiller niyetlerini silahla yürütmeye
çalışıyorlardı. Şimdi, tebessümle, güler yüzle, hile ve iğfal ile aynı oyunu
oynuyor…”1754

Aynı gazete, “Londra’da İki Perdelik Facia” başlıklı bir başka yazısında ise aynı konu
hakkında şu değerlendirmelerde bulunmakta idi:
“Lloyd George ve Lord Curzon’un Londra’da tertip ve temsil ettikleri iki perdelik
faciayı uzaktan hayalen temaşa etmenin zamanı gelmiştir. İstanbul vasıtasıyla İtilâf
Meclis-i Âlisi’nin davetnamesini aldığımız zaman düşünmüştük: İngilizler, asi
Türkleri Sevr muahedesi mevadında yapılacak ta’dil için müzakereye çağırıyorlar.
Sahi mi? İngilizler kendi hôdbîn politikası, kendi menfaatleri için bütün cihanı göz
kırpmadan feda edebilen İngiliz acaba bir sene zarfında bizim haber alamadığımız
yeni insaniyet telakkileri mi kazandı? Bunu hiç zannetmedik. İngilizlerden medet
ummak, en haşin canavarlardan medet ummaktan daha uzak, daha imkansız bir
ihtimâldir.
Dolayısıyla Curzon’un davetini şöyle mülahaza eyledik: İngiltere, iki müttefikinin
tazyiki ile bizi müzakereye çağırıyor. Bundan maksadı, evvela müttefiklerinin
1751
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hatırını hoş etmek, saniyen Müslüman müstemlekelerine karşı bir nümayişte
bulunmak, salisen İstanbul ile Ankara murahhaslarını Avrupa’nın gözü önünde
çekiştirip Türk ikiliği yaratmak, rabien İngiltere’deki amele fırkalarına sulhperver
görünmek son olarak da bütün bunlara rağmen suikasttan hiçbir şey feda etmemek,
verir gibi görünmek fakat hakikatte daha çok almak.”1755

Bu süreçte Anadolu basınına padişahın Londra’da bulunan Sadrazam Tevfik Paşa’ya
göndermiş olduğu ve konferans müzakeratında İzmir ve Trakya’ya gönderilmesi
kararlaştırılan heyet-i tahkikiye ile iktifa olunarak Sevr muahedesini kabul etmesini
tebliğ edildiği telgraf sureti yansıyordu. Hâkimiyet-i Milliye, “Son günlerde İstanbul’da
İngiliz sefarethanesi Baştercümanı ile Rahip Freu sarayı ziyaret etmekte idi. Konferans
esnasında Tevfik Paşa’nın sözü Anadolu murahhaslarına terk etmesi suretiyle iki heyeti murahhasa arasında hâsıl olan itilâf İngilizleri gayr-i memnun bırakmış ve bu itilâfı
yeniden ihtilâfa çevirecek çareler düşünmeye sevk etmiştir. Padişahın Tevfik Paşa’ya
çektiği muahedeye itaat emrinin İngilizler tarafından bu ihtilafın yeniden ihdası
maksadıyla verilmiştir”1756 derken bir diğer yazısında ise “Padişah, Sevr Muahedesini
bir kez daha kabul ediyor. Hem de ne zaman? Türk Milleti bu hakaretnameyi
kendilerine red ettikten, kont Sforza, Briant hatta ihtimal ki Curzon bile bu hakaretin
düzeltilmesini zaruri gördükten sonra”1757 şeklinde sözleri ile ilgili telgrafı
eleştiriyordu.
Bekir Sami Bey ile Fransız Başvekili Briand arasında cereyan eden müzakeratı
sütunlarına taşıyan Gaye-i Milliye, görüşmelerin her iki memleket için de memnuniyet
verici bir şekilde devam ettiğini ve pek çok soruna halledilmiş nazarıyla
bakılabileceğini ifade ediyor, bu olayı “Briand, Türk murahhaslarıyla anlaşmıştır1758,
Kilikya’nın tahliyesi, üseranın mübadelesi hususlarında İtilâf hâsıl olmuştur”1759
başlıkları altında irdeliyor, İleri ise “Anadolu ve Fransa İtilâfının İmzalanması”1760
başlığı ile bu gelişmeyi sütunlarına taşıyordu.
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7.4. Cephelerdeki Başarılar ve Ankara Hükümeti’nin İnsiyatifi Ele Alması
7.4.1. Konferansın Sonuçları ve Yunan Taarruzu (II. İnönü Muharebesi)
Görüşmeleri 12 Mart’a kadar uzayan1761 Londra Konferansı’ndan hiçbir olumlu sonuç
alınamamış1762, 16 Mart 1921’e1763 gelindiğinde Türkiye ve Rusya arasında müzakere
edilmekte olan anlaşma1764 Misak-ı Milli şartları gereğince imza edilmiştir.1765
Bu süreçte basında Yunanların yeniden taarruza geçip geçmeyeceklerine yönelik
değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak İleri öncelikle
“Yunanların Taarruz Yapacağız Yaygarası”, başlıklı yazıyı sütunlarına taşıyor
“Anadolu’da Taarruz Başlayacak Mı?” adlı bir diğer yazıda: “Birkaç gün evvel
Anadolu’dan gelen telgraflar Yunanistan’da seferberlik ilan edildiğine dair şayianın
asılsız olduğunu bildiriyordu. Fakat son iki-üç günlük Atina telgraflar durumun aksi
yönde olduğunu göstermektedir” denilerek Yunanistan’da zuhur eden olaylara dikkat

1761

Tevfik Paşa konferans dağıldıktan sonra bir diplomasi nezaketi olarak konferansa ev sahipliği
yaptığını düşündüğü Lloyd George’a veda ziyaretinde bulunmuştur. Lloyd George Tevfik Paşa’yı
ayakta karşılamıştır. Karşılıklı nezaket sözlerinden sonra Tevfik Paşa’yı Londra Büyükelçiliği
yıllarından tanıyan ve ona The great old man old Turkey diye hitap eden İngiltere Başbakanı “Altes,
Ankara’dan bu haydutlar acaba hangi yoldan inlerine dönecekler?!” demiştir. Tevfik Paşa’nın
Londra Konferansı’ndaki tutumuna rağmen onun Ankara hükümetinden hoşlanmayacağını düşünerek
bu sözü söyleyen Lloyd George, Tevfik Paşa’yı şaşırttığı gibi, aynı zamanda öfkelendirmiştir.
Paşa’nın, Lloyd George’a verdiği cevap İngiliz başbakanının bu konuda ne kadar yanıldığını ortaya
koyar niteliktedir. Nitekim o, cevaben Efendim, haydut dediğiniz bu kişiler yurtlarını var güçleriyle
müdafaa eden saygıdeğer vatanseverlerdir! Diyerek ayağa kalkmış ve odayı terk etmiştir. Çetin,
“Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 120.
1762
Çetin, “Londra Konferansı’nda Ahmet Tevfik Paşa”, s. 120; “Heyet-i Murahhasa Ankara’ya Geliyor”,
Hâkimiyet-i Milliye, 20 Mart 1337, No. 137, s. 1; Londra Konferansı”, Hâkimiyet-i Milliye, 18 Mart
1337, No. 136, s. 1.
1763
İstanbul’un işgalinin sene-i devriyesi münasebeti ile Hâkimiyet-i Milliye ve Yenigün gazeteleri özel
bir nüsha neşretmişlerdir. Gâye-i Milliye, No. 14.
1764
Anlaşma gereğince; Artvin, Ardahan ve Kar havalisi Türklere ait tanınır yalnız Arpa Çayırı’nın
Gümrü-Erivan şimendifer hattına takarrüp ettiği nazarda Türkiye arazisinde tesis olunacak sekiz
verstlik mıntıkada Türkler tarafından kıtaat bulundurulmaması, tahkimat yapılmaması taahhüt olunur.
Aynı surette dört verstlik bir mıntıka dahi arasının şimendifer hattına takarrüp ettiği noktada tesis
olunur.
Tarafeyn, şark intizamının hürriyet-i istiklâl ve arzularına göre istedikleri şekl-i hükümeti kabul etmek
hakkını tanırlar.
Boğazlar da serbest tüccar-ı transının temini için Karadeniz ve Boğazlar’a ait beynelmilel nizamname
Karadeniz sahilinde bulunan hükümetlerin murahhasları marifetiyle tayin edilir.
İstanbul, Türkiye’nin payitahtı olarak tanınır. Rusya-Türkiye arasında mevcut eski muahedat ile
Türkiye’nin Rusya’ya olan borçları mülgadır. Keza bu kabilden olarak kapitülasyonlar da mefhustur.
Tarafeynden her biri diğer tarafın veya ona ait bir kısmı ele geçirmek isteyen veyahut diğer taraf
aleyhine mücadele maksadına haddam olan gurupların teşkiline müsaade etmez.
Her iki taraf arasında tarafeyn kanunlarına riayeten serbest transit tesis olunur.
Bunlar da maada her iki tarafa mensup ahalinin hukuk ve vezaifini üseranın memleketlerine avdeti
vesaire hakkında bazı mevad mevcuttur. Gâye-i Milliye, No. 18.
1765
Gâye-i Milliye, No 18.
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edilmesi gerektiği ifade ediliyordu.1766 Nitekim Konferans’a katılan delegelerin
ülkelerine dönmelerini beklemeyen Yunanistan, 23 Mart 1921’de yeniden saldırıya
geçecektir.1767 Şüphesiz bu taarruzu müttefiklerce gerekli kılan önemli sebepler vardı.
Taarruz, siyasi mülahazalarla Londra’da kararlaştırılmıştı. Dış görünüşü itibariyle TürkYunan harbine son vermek ve Türkiye barışını yapmak maksadı ile toplanmış olan
Londra Konferansı, adeta Türklerin Yunan ordusu vasıtası ile nasıl yenileceğini ve barış
şartlarının Türkiye’ye nasıl kabul ettirileceği imkânlarını araştırmıştır.1768
Faik Ahmet Bey, bu konu ile ilgili düşüncelerini kaleme aldığı “Yunan Zihniyeti”
başlıklı yazısında Yunanları göz boyamakta mahir bir millet olarak nitelemiş, Londra
Konferansı’nda yürüttükleri propagandalar neticesinde Avrupa’da ciddi destek bulan ve
Avrupalı diplomatları, Türkleri Yunan kuvvetleri vasıtası ile kontrol altına alarak Sevr
Anlaşması’nı tatbike imkân hazırlamak arzusuna düşüren Yunanistan’ın askerî
kabiliyetlerini ve Yunan zihniyetini açıkça göz önüne sermesi bakımından bir ilke daha
imza attığını ifade etmiştir. Londra Konferansı’nda Yunanistan’ın tutumuna ayrılan bu
yazının devamında Türk davasının dinlenmesindeki ehemmiyetin altını çizen ve
ardından Yunanların tüm gayret ve emellerinin propagandalarının silinmemiş izlerinden
kuvvet alarak efkârı avutarak Türklere tema-yül eden efkâra aksi bir cereyan vermek
olduğunu ifade eden Faik Ahmet Bey’e göre konferans nasıl neticelenirse neticelensin
asıl önemli olan nokta, Yunan zihniyeti ile Şark’ı savaşa sürükleyen asıl unsurun gözler
önüne serilmiş olması idi. Faik Ahmet Bey, ilgili yazısını şu sözler ile sonlandırıyordu:
“Yunanlara haddini ve dersini vererek Anadolu seferinin Atina sokaklarında nümayiş
tertibine benzemediğini kendilerine öğretebiliriz.”1769
General Papulas’ın taarruza başlarken askerlerine verdiği; “Askerler! Hücum edeceğiz.
Karşınızdaki düşman, Anadolu sahiline ayağınız attığınız dakikadan itibaren mağlup ve
takip etmekte olduğumuz düşmandır. Sizi pekiyi tanırım. Harekâtınızın önünde düşman
dâhile doğru bila-fasıla ricat etmektedir. Vatana karşı ifa edeceğiniz şu yeni hizmette de
kendisine son darbeyi indireceksiniz”1770 yönündeki emire sütunlarında yer veren
İleri, 24 Mart 1337, No. 1133, s. 1.
Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e, s. 23; “Evvelki Günkü Harp”, İleri, 25 Mart 1337,
No. 1134, s. 1; “Yunan Taarruzu Başladı”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Mart 1337, No. 142, s. 1;
“İnönü’nde Yeni Bir Harp”, İleri, 29 Mart 1337, No. 1138, s. 1.
1768
Kul, a.g.m., s. 108.
1769
Kul, a.g.m., s. 108.
1770
“Hezimet Başlangıcının Tarihi Vesikası”, Hâkimiyet-i Milliye, 22 Nisan 1337, No. 166, s. 2;
“Papulas’ın Boşa Giden Bir Daveti”, Hâkimiyet-i Milliye, 18 Nisan 1337, No. 162, s. 2.
1766
1767
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Hâkimiyet-i Milliye, bir diğer sayısında Tan gazetesinin Londra Konferansı’ndan sonra
şüphesiz Londra’dan aldığı emirler üzerine Papulas’ın Türk ordusuna hücum ettiği,
muvaffak olursa Yunan davasının belki bir süreliğine halledilmiş olacağı fakat İngiliz
ve İslâm âlemi için durumun daha muğlak bir sürece sürükleneceği yönündeki
yorumuna yer veriyor1771, “Yunanların bu taarruzuna bir isim takmak lazım gelirse
“Topal Taarruz” denilmelidir. Hemen bir ay vardır Yunanların cephelerde taarruza
geçeceklerini işitiyorduk. Londra Konferansı’nın Sevr muahedesini ta’dil için Ankara
murahhaslarını davet etmesi, ihtimal ki kendilerini yeni harekâta mecbur etmiştir...
Yunan ordusu bir yıldır Anadolu dağlarında çarık sürüye sürüye topal olmuştur...
Yakında başlayacak olan meydan muharebesinin neticesini şimdiden tahmin edebiliriz:
Evet, zafer bekliyoruz. Tevfik Allah’ındır”1772 diyerek yazısını nihayete erdiriyordu.
Aynı doğrultuda Faik Ahmet Bey de İtilâf Devletleri’nin konferansta Türk Heyeti
aracılığı ile yaptıkları teklifin karşılığını almayı beklemeden Yunanların, I. İnönü
Savaşı’na oranla daha fazla bir kuvvetle 23 Mart günü Bursa ve Uşak yönünden
başlattıkları taarruzu konu alan bir yazı kaleme almıştır. “Yunan Taarruzu” başlığını
verdiği yazısında Faik Ahmet Bey, artık taarruz güçlerinin kalmadığı ve Anadolu’da bir
iş görecek düzeyde olmadıklarına yönelik oluşan kanaati düzeltmek adına Yunanların
Garp Cephesi’nde taarruza başlamakla birlikte çetin bir imtihana atılmış olduklarını
ifade ediyordu. Yunanların mukadderat-ı milliyeleri ile siyasiyelerinin bu imtihanın
neticesine bağlı olduğunu söyleyen Faik Ahmet Bey’e göre, bu çetin ve mühim imtihan
Yunanların Anadolu ve hatta Rumeli’deki vaziyetlerini tayin edecek, Yunanlar ya bir
muvaffakiyetle söz konusu topraklarda bir süre daha tutunacak yahut bir mağlubiyetle
Türk topraklarına ebediyen veda edip geri çekilmek zorunda kalacaktı. Yunanların
akıbetini tayin edecek olan bu sürecin Türklerin de harice karşı olan vaziyeti üzerinde
tesir göstereceğine değinen Faik Ahmet Bey’e göre taarruz için seçilen tarih bir tesadüf
değildir. Zira Londra Konferansı’nda Türklere yöneltilen tekliflere henüz bir cevap
verilemeden bu durum gerçekleşmiştir.“…Ayrıca Yunanları yeni bir taarruza sevk
edecek sebep yoktu ve esasen böyle bir şeye kalkışacak olsalardı konferansta Yunan
Heyeti’nin teklifinin ret olunması sonrasında bunu yapmaları gerekirdi” diyen Faik
Ahmet Bey, bu gerekçeler ışığında Yunanların Anadolu’da sırf kendi istekleri
doğrultusunda taarruza başladıklarını farz etmenin yanlış olduğunu dile getirmiş,
1771
1772

“İzmir’den Kalküta’ya Kadar...”, Hâkimiyet-i Milliye, 18 Nisan 1337, No. 162, s. 1.
“Tevfik Allah’tandır”, Hâkimiyet-i Milliye, 27 Mart 1337, No. 143, s. 1.
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doğrultusunda geçilmiş olacağını beyan etmiştir. Nitekim operasyon başladıktan hemen
sonra Yunan Savaş Bakanı’nın Londra’dan alınan cesaretle bu işe giriştiklerine ve
Gunaris’in İngiliz Hükûmeti’nin kendilerinden beklentisinin saldırı olduğuna yönelik
açıklamaları, Faik Ahmet Bey’in bu yorumunun ne derece isabetli olduğunu gösterir
nitelikte idi.1773 “Sebeb-i Taarruz Ne İmiş” başlıklı bir diğer yazısında Yunan Savaş
Bakanı Gunaris’in Yunan taarruzunun sebebine yönelik Reuters muhabirine verdiği
demeci konu edinen Faik Ahmet Bey’in ilgili açıklamalara yönelik yorumu şu şekilde
olmuştur:
“Yunan Harbiye Nazırı’nın naklettiğimiz sözlerinden anlaşılıyor ki Yunanlar,
Türkleri hem Londra Konferansı’nda öne sürülen teklifleri kabule mecbur etmek
hem de milli haklarını müdafaa hususunda göstermiş oldukları faaliyetler
neticesinde akıllarınca Türklere ders vermek maksadıyla Anadolu’da harbe
tutuşmaya mecbur olmuşlardır. Şayet Türkler İzmir ve Trakya meselelerini
gündeme getirmemiş olsalardı böyle bir taarruza kalkışmak için ortada herhangi bir
sebep görmeyeceklermiş. Fakat olmamış. Türklere Yunan ordu-suyla bir ders
vererek Anadolu meselesini, Şark meselesini silah ve süngü ile halletmek icap
etmiş. Şu hale göre Yunanlar bu taarruzu yalnız kendi hesaplarına matuf bir
düşünce ile değil, aynı zamanda netice itibari ile yine kendi hesaplarına çıkan diğer
bir düşünce ile İtilâfçıların maksadıyla hazırlamıştır… Bundan başka Türklere bir
de Trakya ve İzmir konularında içerlemişler! Güya Yunanlar buraları harp
neticesinde elde et-tikleri için Türklerin taleplerini bir nev’i kafa tutma addetmişler
ve bir daha İzmir ve Trakya meselelerini karıştırmamak için onlara hadlerini
bildirmeyi zaruri bulmuşlardır! Yunanların İzmir ile Trakya’yı hangi harbin
neticesi olarak ellerinde bulundurduklarını galiba Yunanlardan başka bilen yoktur!
Bizim bildiğimiz, Yunanlar gerek İzmir ve gerekse Trakya’yı kendi kudretleriyle
değil İtilâfçıların yardımlarıyla işgal etmiş olduklarından Yunanlar kendi başlarına
kalmış ve Türkler serbest bırakılmış olsalar da Yunanların bu iki Türk memleketine
hiçbir suretle giremeyecekleri tabi idi. İtilâfçılar bunu bildikleri içindi ki Türklerin
silahlarını ellerinden aldıktan ve İstanbul’da kendilerine yardımcı bir hükümet
iktidara getirdikten sonra Yunanlara yol göstermişler ve Yunanlar da ellerini
kollarını sallayarak İzmir ve Trakya’yı işgal etmişlerdi. Trakya’daki Türk
kuvvetlerini Yunanlar değil Feritçiler içten vurmuşlardı…”1774

Tan gazetesi ise Anadolu Hükümeti ile Yunan ordusunun girişmiş oldukları
muharebenin neticesinde Hindistan’daki Müslümanların İngiliz mallarına karşı ilan
ettikleri boykotun günden güne artarak devam ettiğini, Bombay ve Kalküta limanlarında
tahminen yarım milyar lira değerinde İngiliz emtiasının kaldığı haberini sütunlarına
taşıyarak harbin bir başka açıdan sonuçlarını değerlendirmiş oluyordu.1775

1773

Kul, a.g.m., s. 109-110.
Kul, a.g.m., s. 110-111.
1775
“İzmir’den Kalküta’ya Kadar...”, Hâkimiyet-i Milliye, 18 Nisan 1337, No. 162, s. 1.
1774
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Yunanistan’ın bütün mevcudiyetini alâkadar eden ve esasen Anadolu seferiyle ucu
bucağı belli olmayıp kendilerini nasıl bir akıbete sürükleyip götüreceği hiç de meçhul
bulunmayan bu son taarruzun, Yunanistan’ın başına pek yakın zamanda büyük
felaketler getireceğini ifade eden Faik Ahmet Bey’e göre, gerek Yunan ordusu gerekse
Yunan halkı Anadolu harekâtı ile başa çıkabilecek güçte değildi. Yunan halkı artık
harpten usanmıştı ve dolayısıyla bundan sonra söz konusu milletin yeni bir ordu vücuda
getirme ihtimali olmamakla beraber bugünkü orduları ise maddi ve manevi birçok
zayiatla ordu olmaktan çıkmış bir hâlde idi. Öte yandan bu zamana kadar arkalarında
hiçbir mukavemete tesadüf etmeyen Yunanların Anadolu’da pek çok yeri istila ettiğini
ve bu durumdan kuvvet alan Yunan ordusunun da kendisini dev aynasında görmeye
başladığını belirten Faik Ahmet Bey, I. İnönü hezimeti ile Yunanların havada gezen ve
hülyalarla dönen başlarının hakikate çarpması ile madden olduğu kadar manen de
sarsılan Yunan ordusu içerisinde harp etme fikrinden eser kalmadığını, sulh arzu ve
cereyanının kuvvetlendiğini ifade etmekte, böyle bir ordu ile son taarruzuna başlayan
Yunanların akıbetinin ise kestirilemeyecek bir durum olmadığını belirtmektedir.1776
Bu süreçte İstanbul Hükümeti ve Padişah’ın tutumunu “Anadolu hayatıyla, padişah
saltanatıyla meşgul”1777 diyerek eleştiren Hâkimiyet-i Milliye, “Bindiği Dalı Kesiyor”
başlıklı yazısında ise İstanbul Hükümeti ile Padişahın mevcut durumdaki tutumuna
yönelik şu yönde değerlendirmelerde bulunmakta idi:
“Papulas ricat ediyor. Fakat memleketi ve milleti aleyhinde saptığı yanlış yoldan
padişahın ricatine ihtimal yok! Padişah Vahdettin, 23 Mart’ta Yunan taarruzu
başlayınca Ankara’ya karşı yeni tertibat hazırlamış. İngiliz papazı saraya
çağırılmış, konuşulmuş, görüşülmüş ve galiba Anadolu’ya düşmanlığı ve
İngilizlere uşaklığı kabul etmeyen şimdiki İstanbul kabinesinin tebdiline karar
verilmiş. Padişahın aklınca Yunan taarruzunu müteakip Anadolu’da bozgunluk
olacak ve bu fırsattan bila istifade ettirilerek Damat Paşa ve Hoca Sabri Efendi’nin
iştiraki ile Yunan Başkumandanı Papulas’ın ve Papaz Freu’nun pek ziyade
beğeneceği yeni bir kabine teşkiline muvaffakiyet hâsıl olacak. İşte istihlas-ı milli
karşısında Osmanlı padişahı!... Yunan’ın bütün taarruzlarını, İngilizlerin bütün
suikastlarını akim bırakan milli irade bugün muazzam bir vatan davasıyla
meşguldür. Bu davanın kazanılması demek Osmanlı saltanatının ve Türk tahtının
kurtulması demektir. Padişah, bu davada düşman tarafına geçmekle yalnız
memleketin değil kendi tahtının da aleyhine yürümüş oluyor. Daha doğrusu
padişah, kendi bindiği dalı kesiyor.”1778
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Kul, a.g.m., s. 111.
Hâkimiyet-i Milliye, 10 Nisan 1337, No. 155, s. 1.
1778
“Bindiği Dalı Kesiyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 11 Nisan 1337, No. 156, s. 1.
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II. İnönü Muharebesi’nde yaşanan gelişmeleri yorumladığı “Son Safha” başlıklı
yazısında Faik Ahmet Bey, Türk ordusunun sebat ve mukavemeti karşısında büyük
zayiata uğrayıp ümitsizliğe kapılan Yunan ordusunun taarruzunun akametle
neticelenmeye mahkûm olduğu yorumunu yapmış ve bu aşamadan sonra Yunan
ordusunun yapacağı tek şeyin Atina yolunu tutmak olduğunu ifade etmiştir. Nitekim 27
Mart’ta şiddeti artan çatışma, 30 Mart tarihine kadar Yunanların üstünlükleri ile devam
etmiş, Türk ordusunun 31 Mart günü karşı saldırıya geçmesi üzerine Yunanlar, 31
Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece geri çekilmek zorunda kalmışlardır.1779 Faik Ahmet Bey
bu gelişme üzerine “Kaçıyorlar!” başlığını verdiği yazısına: “Yunan ordusu nihayet
Türk’ün, kalbi çok geniş ve zengin bir azim ve iman yatağı olan o pek çok asil
kahraman milletin kahredici, öldürücü yumrukları altında ezilerek, parçalanarak
perişan bir halde Yunanistan yolunu tutmuş kaçıyor!” diyerek başlamış, bu hezimetin,
Yunanların İtilâf Devletleri’nce kendilerine yüklenen vazifenin ehli olmadıkları ve
Yunan milletinin harp edecek bir kudret ve kabiliyette bulunmadıklarının son delilinin
teşkil ettiğini ifade etmiştir.1780
İleri, “Zaferle Nihayet Bulan İkinci İnönü Harbi”1781 yazısını sütunlarında taşırken
Açıksöz, ise “Yunan Taarruzunun Def’i” başlıklı yazısında Yunanın son çırpınışlarının
bir sonucu olan taarruzun durdurulduğunu bildiriliyor ve İskendervari bir Anadolu
seferine hazırlanan Yunanlara sekiz günlük harp neticesinde Türk ordusunun Sevr
antlaşmasını kabul etmeyeceğini bildirdiği ifade edildiği haber şu yorumlarla devam
ediyordu: “Yunanlar bu taarruzlarının da suya düştüğünü gördükten sonra kat’iyetle
mülahaza olunabilir ki pılını pırtını toplayıp adalarına çekilecek veyahut bir aylık için
gelen Yunan askerleri arasında asıl bomba infilak edecektir. Son aldığımız malumat
nazaran Yunan ordusu ricata başlamıştır. Şimdiye kadar kutsal vazifelerini harikalar
“Düşmanın Taarruzu Daha Geçen Salı Gününden Kırılmıştı”, İleri, 3 Nisan 1337, No. 1143, s. 1; “31
Mart Gecesi Kıtaat-ı Milliye’nin İleri Harekâtı”, İleri, 4 Nisan 1337, No. 1144, s. 1; “Muharebe
Muvaffakiyetle Lehimiz Devam Ediyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 27 Mart 1337, No. 143, s. 1;
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ibda ederek yerine getiren ordumuz, bundan sonraki vazifesini de muhakkak ifa edecek
ve Yunan bel kemiğine müstahak olduğu darbeyi indirecektir.”1782
Hâkimiyet-i Milliye “Bir kere daha müsellah Avrupa’yı bir avuç Türk kahramanı
önlerinde durdurdular. Bir kere daha on düşmana Bir Türk askeri mukabele etti ve
onunu da yıktı”1783 derken Ankara’daki gösterilere değiniyor1784, zafer haberleri üzerine
Açıksöz gazetesi ise ilave baskı yapmak zorunda kalırken Vali Vekili Süleyman Sami
Bey, günün anlamını ifade eden şu konuşmayı yapıyordu:
“Ey Muhterem Millet! Düşmanlarımızın hakkımızda vermiş oldukları idam
kararını, yani Sevr Antlaşması’nı uygulamak için bilhassa İngilizlerin celladı olan
Yunanların Anadolu’muzun Canevi olan İzmir’imizi, milletimizi sever eski
padişahlarımızın saltanat makamı olarak kabul buyurdukları Edirne’mizi ve
Bursa’mızı zorla ele geçirip yağmalayarak; kardeşlerimizin ırz ve namuslarını,
hayatlarını gayet feci ve iğrenç bir surette çiğneye çiğneye bir taraftan İnönü’ye
kadar sokulmuşlarsa da kafaları, milletin fedakâr ve kahraman evlatlarının vatan ve
iman aşkı ile dolu göğüslerine çarparak kırılmıştır. Bu defa bizi güya Sevr
Antlaşması’nı tadil için Londra Konferansı’na davet ile oyalayarak diğer taraftan
korkak cellatlarının savaş araçlarını, kuvvetini takviye ederek ve herkesin tam bir
metanetle neticesini beklemekte olduğu son suikastı, son taarruzu hazırladılar.
Fakat gözü açılan Türklerin artık bu gibi tuzaklara düşmeyeceklerini hesap
etmediler, aldandılar ve neticede hayal kırıklığına uğradılar...” 1785

İleri, son gelişmeleri “Düşman Kaçıyor”1786 başlığı ile sütunlarına taşırken1787 galibiyeti
“Ankara’nın İstanbul’a Hediyesi” olarak nitelendirmekte idi.1788 “Yunan İnhizamı”
başlıklı yazısında Faik Ahmet Bey, Yunan Kralı Konstantin’in mevkiini tahkim etmek
ve müttefiklerine “İşte sizin bir suret-i hal bulmak için uğraştığınız Türkiye işlerini biz
böyle halledebiliriz. İzmir ve Trakya silahımızın hakkıdır” diyebilmek için Yunanların
mukadderatını tehlikeye düşürdüğü ve Anadolu’da Yunanlığın felaketini hazırladığı
yorumunu yapmış, Yunanların ve Yunan dostlarının ağlayacağı ve düşmanlarının
güleceği günlerin başladığını söyleyerek yazısına son vermiştir. Düşenin dostu olmaz
sözünden hareketle Yunan taarruzunun müttefikler adına beklenen neticeye vermemiş
1782
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olması dolayısıyla Müttefiklerin tüm mesuliyeti ve bu mesuliyetin sonuçlarını
Yunanlara yüklediğini ifade eden Faik Ahmet Bey, “Serzenişlerin Sebebi” başlıklı
yazısında ise II. İnönü mağlubiyetinin Müttefikler açısından sonuçlarını yorumlamakta
idi. Faik Ahmet Bey’e göre, bu mağlubiyet yalnızca tek taraflı değildi, Şark meselesini
Yunan ordusu vasıtası ile çözebileceklerini düşünen hükümetlerin de mağlubiyeti
idi.1789 Bu sırada Gaye-i Milliye, Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa’nın zafer
dolayısıyla karşılıklı telgraflarını sütunlarına taşırken, Ziya Şakir, kaleme almış olduğu
“İnönü!... İftihâriyât” adlı yazıda şu ifadeleri kullanıyordu:
“Harb-i Umumide, en elim yokluklara rağmen en zî-şân ve şehâmet-i varlıklar
yaratan, en büyük mahrumiyetler içinde bile selâmet-i imandan bir zerre
sarsılmayan Anadolu evlatları, bugün ellerinde asrın yâd-ı gâr-ı tarihiyesi olan
silah-ı cidal ile haykırıyor. Tarihin şehâdet-i sâdıkası önünde tam on dokuz asrın
miras-ı asâleti olan bir hakkı feda edemeyeceğini iddia ediyor ki o da:
İstiklâl…”1790

“Dimyat’a giderken pirinçten oldu. Bugün Yunanlar da tamamıyla aynı vaziyette
bulunuyorlar”1791 diyen Hâkimiyet-i Milliye, Yunan ordusunun mağlubiyeti üzerine
İzmir Rumlarını büyük bir üzüntü kapladığını, papaz ve Rumların her an kiliseye
toplanarak vazedip nasihatlerde bulunduğunu ve “Yunanları siz istediniz, işte geldiler.
Şimdi siz onlara niçin fedakârane yardım etmiyorsunuz?” dediklerini, öte yandan
İzmir’in cephelerden firar eden Yunan askerleri ile dolduğunu, firari askerlerin her türlü
tehlikeyi göze almak sureti ile kayıklara atlayarak adalara kaçtığı bilgisini veriyordu.1792
İzmir’in Yunan himayesine gireceği vaadlerine inanarak asırlardır müreffeh bir şekilde
yaşadıkları Osmanlı Devleti’ne nankörlük eden İzmir Rumlarına Atina’da saadet değil
felaket geldiğini, son mağlubiyetin ardından büsbütün telaşa düştüklerini1793 ifade eden
aynı gazete, bir başka sayısında Yunanistan’ın Anadolu harekâtını La Fontaine’nin
kurbağa hikâyesini benzeterek şu ifadeleri kullanıyordu: “La Fontaine’nin kurbağa
hikâyesini herkes bilir: Kurbağa, cesedinin azametine pek imrendiği öküze benzemek
istemiş, bunun için şişmeye başlamış fakat biraz sonra çatlamış gitmiş. Yunanistan da
bu kurbağanın felâketine maruzdur. O da kocaman devletleri görerek boyuna posuna,
acziyetine bakmadan şişmek hevesine kapıldı... Aceleye lüzum yok, hele biraz daha
1789
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bekleyiniz, hele vukuat biraz daha tevzi etsin! Anadolu macerasının ne demek olduğunu
daha iyi anlayacaklardır.”1794 Faik Ahmet Bey ise mevcut sonuç üzerine Yunanların
Osmanlı Rumları adına İngiltere’den himaye talebini konu edindiği yazıya köşesinde
yer vermekte idi. lebini konu edinmektedir. Anadolu Hristiyanlığını himaye için ortaya
atılan ve kendilerini bu vazifeyi ifa etmekten hiçbir şeyin mani olamayacağını ifade
eden Yunanların İngilizlerden himaye talebinin manasını “Yunanlar zahiren Anadolu
Rumlarının, hakikatte ise kendilerinin himayesini talep ediyorlar” şeklinde yorumlayan
Faik Ahmet Bey’e göre, İngilizler böyle bir himaye gücünü kendilerinde görebilselerdi
Sevr’i tatbik için Yunanlara muhtaç olmazlardı. Yazısının devamında İngiliz siyasetinin
daima güçlü-den yana olduğunu ve Yunanların bugünkü gidişatının İngilizleri
kendilerinden uzaklaştıracak şekilde bulunduğunu ifade eden Faik Ahmet Bey,
yorumlarına şu şekilde devam etmektedir:
“…Zayıf bir Yunan Hükümeti, zayıf bir Yunan Milleti hiçbir zaman İngilizlerin
dostu olamaz. Bu hakikatler, pek yakın zamanda Yunanların kapalı olan gözlerini
açar. Onlar varsın bir müddeti daha himaye talepleriyle, manasız protestolarla
geçiredursunlar. Yunanların Osmanlı Rumları hesabına İngiltere’den himaye talep
etmeleri ne kadar gülünç ise himayeye sebep olarak gösterilen şeyler de aynı
derecede gülünçtür… Yunanların bütün bu şeyleri uydurmaktaki maksatları üzerine
şu kadarını söyleyelim ki Yunanlar daha yeni bağırmaya başladılar. Onların daha
çok şaşıracakları, şaşkın şaşkın bağırmaya başlayacakları günler olacaktır. Ogünler
ise çok uzakta değildir.”1795

“İzmihlâle Doğru” başlıklı yazısına “…Yunanların en büyük hatası, dost ve
düşmanlarını layıkıyla ayırt edemeyerek ve etrafını çeviren milletlerin Yunanlığa rakip
siyasetlerini göz ardı ederek uzaklara doğru yayılmak istemeleri ve kendilerini bitirici
olan bu seferin tehlikelerini hesap edememiş olmalarıdır” sözleriyle başlayan Faik
Ahmet Bey ise İnönü hezimeti ile önceden düşünülmeyen tehlikelerin Yunanistan’ın
başına toplanmış olduğunu, oldukça zayıf bir mevcudiyetle koca Şark’ın tahkimine
yeltenen Yunanların dâhili ve harici vaziyetlerinin uzun süre Anadolu’da mücadele
etmeye, Türklerle çetin bir mücadeleye girişmeye müsait olmadığını ifade etmekte idi.
Nitekim Yunanların bütün kuvvet ve gayretleriyle Anadolu’da yaptıkları son taarruzun
büyük bir mağlubiyet ve perişanlıkla neticelenmesinin Bulgar ve Arnavutları Yunan
hududuna

saldırmak

noktasında

cesaretlendirdiğini

ve

Yunanların

akılsızca

hareketlerinin cezasını ödemeye mecbur olduklarını ifade etmiştir. Yunanların
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bulunduğu durumu “kendi elleriyle davet ettikleri milli felaketlerinin henüz
başlangıcında” şeklinde yorumlayan Faik Ahmet Bey’ e göre Türk’ün yumruğu
Yunanistan’a bundan sonraki istikametini kat’i olarak göstermişti: İzmihlâle
Doğru!...”1796
Gaye-i Milliye ise İnönü’de Yunan ordusunun mağlubiyete uğramasının derin bir telaş
yarattığı, tüm Yunan kiliselerinde matem ayinlerinin düzenlendiği ve Yunan
matbuatının halkın maneviyatını yükseltmeye yönelik yayınlar yaptığı, ayrıca Yunan
erkân-ı umumiyesinin muharebeden bezmiş bir halde bulunduğunu bildiriyor1797, zafer
haberlerinin yanı sıra Yunanların Müslüman ahaliye yönelik tutumlarına da basında
uzunca yer veriliyordu.1798 Hâkimiyet-i Milliye, 5 Mayıs tarihli nüshasında “Yunan
Propagandası” başlıklı yazıda Yunanların yeni bir taarruz yapacakları, Yunan Erkân-ı
Harbiyesi’nin yeni planlar hazırladığı ve bu defa Türklere kati suretle darbe
vuracaklarına yönelik Atina basınında çıkan haberlere yer veriyor, Yunan ordusunun
muharebeden

ziyade

propagandadan

hoşlandığı

yorumunu

yaparak

General

Dosmanis’in dünyaya duyurduğu programın maddelerini sıraladıktan sonra: “Yunan
Erkân-ı Harbiyesi, kendisini bir kere daha toparlayarak Konstantin’in sallanan tahtını
kurtarmak ve halkı saran terk-i silah arzusuna karşı müstacel bir emr-i vaki ihdas etmek
için talihlerini bir kere aha denemek isteyeceklerdir. Pekâlâ, tecrübe etsinler. Geçen
taarruzda İnönü kayası Papulas’ın başını sersem etti, bu defa aynı kaya Dosmanis’in
kafasını kıracaktır”1799 diyerek ilgili yazısına son veriyor ve “Hani?” başlıklı bir diğer
makalesinde ise sürece yönelik şu değerlendirmelerde bulunuyordu:
“Hani Yunan ordusu için Anadolu Herekât-ı Milliyesi bir içim su idi? Hani Yunan
ordusu Anadolu asilerini te’dibe her zaman kadir bulunurdu? Hani Yunanları
Uşak’tan ileriye gitmekten alıkoyan sebep İtilâf Devletleri’nin salahiyeti idi? Hani
Yunanlar beş günde Ankara’ya gelecekler, hani mukavemeti merkezinde
boğacaklardı? Hani Yunanlar Eskişehir’i almışlar, hani İnönü Harbini
kazanmışlardı? Hani Kral Konstantin cepheye gelmiş, muzaffer (!) ordusunun
başına geçmişti? Hani Yunanlar Anadolu’da Büyük İskender’in seferini hatırlatan
bir azametle şan ve şerefle düşmanı takip ediyordu? Yunan için heyhat hepsi hayal
oldu. Papulas, derince bir rüya gördü, uyandı ve baktı: Meğer bir hülya imiş.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Papulas’ın kör kandili o kadar da sürmedi,
daha yanmadan söndü ve öldü.”1800
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Öte yandan aynı gazete, İngiltere’nin son günlerde Türk-Yunan harbine karşı
tarafsızlığını muhtelif vasıtalarla ilana çalışmakta olduğunu ve İstanbul’daki İngiliz
mümessilliği’nin Britanya’nın bu tarafsızlığını Orient News gazetesi ile ilân ettirdiğini
bildiriyor1801, İleri sütunlarında da yer aldığı üzere İngiliz basını Yunanlara artık harpten
vazgeçmeleri hususunda tavsiyede bulunduğuna

yönelik haberleri sütunlarına

taşıyorken1802 İngiliz Hükümeti, yaşanan bu son gelişme neticesinde Yunanistan’a
Türk-Yunan savaşında kat’i tarafsızlığını bildiren bir nota göndermiş, 18 Mayıs’ta ise
resmen ilan etmiştir.1803 Bu durum, Anadolu basınını tatmin etmemiş, Gâye-i Milliye
“Kim İnanır” başlıklı yazısında, İngiltere’nin yeni Türk ve Yunan harbine müdahale
etmeyeceğini beyan ettiğini ve bu suretle mütemadiyen bu harpte bitaraf olduklarını
ilana çalıştıklarını fakat Lloyd George’un Saint James Sarayı’nın hususi odalarında
Yunan başmurahhaslarını yeni harbe teşvik ettiğinin ve yeni başlayan taarruz esnasında
cephe gerisindeki hizmetleri İngiliz efradına tevdi ederek Yunan’ın oradaki askerlerinin
cepheye gönderebilmesini tehil eylediğinin bilindiği yönünde değerlendirmede
bulunmuştur.1804

7.4.2. II. İnönü Muharebesi’nin Sonuçları ve Yunanistan’ın Yeni Saldırı Hazırlığı
İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold, Kürtleri Mustafa Kemal’e karşı ayaklandırma
projesi konusunda Lord Curzon’a 25 Mayıs 1921’de gizli bir yazı göndermiştir. İlgili
yazıya göre Bedirhani sülalesi reisi Emin Ali ile oğlu Celadet, İngiliz Yüksek
Komiserliği’nde Mr. Ryan’ı ziyaret ederek Kemalistlere karşı Kürtleri ayaklandırmak
için Yunanlarla ilişki kurduklarını bildirmiş, bu amaçla Musul’a gitmek için izin isteyip,
isyanın İngiliz bölgesinde hazırlanıp hazırlanmayacağını sormuşlardır. Ryan, ilgili
raporda Musul’a gidebileceklerini ancak şu sıra ayaklanmayı başlamanın uygun
olmayacağını kendilerine bildirmiş, Kürt ayaklanmasını idare etmenin zor bir iş olacağı
ancak İngiltere ile Kemalistler arasındaki çatışmada bu durumun düşünülebileceğini
belirtmiştir. Hal böyle iken İngiliz Yüksek Komiser Vekili Frank Rattigan, 15 Haziran
tarihli raporunda Curzon’a Ahmet İzzet Paşa ile yapmış olduğu görüşmeye dair bilgiler
vermiştir. Buna göre İzzet Paşa, iyi niyetlerini kanıtlamak için Kemalistlere vakit
1801
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verilmesini, İngiltere’nin Yunanlara yardım kararının ertelenmesini istemiş, Kemalistler
doğru yola getirmek için onları etkilemek yönünde elinden geleni yaptığını söylemiştir.
Bu süreçte İngilizler Ankara Hükümeti’nin İstanbul’da temsilciliğini yapan Kızılay
İkinci Başkanı Hamit Bey’e seri bir barışa ulaşmak için görüşmelere hazır olduklarını
ve Mustafa Kemal ile bağlantı kurmak istediklerini bildirmişler, 20 Haziran’da
İstanbul’da Müttefik İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington, İngiliz Savaş
Bakanlığı’ndan Mustafa Kemal ile görüşme izni talep etmiştir.1805
Öte yandan yeni bir saldırıya hazırlanmakta olan Yunan Hükümeti, Müttefiklerin 19
Haziran tarihli arabuluculuk önerisini1806reddettimiş ve arabuluculuk teklifine karşılık
önce İngiltere’ye bir muhtıra sunmuştur. 20 Haziran tarihini taşıyan bu muhtırada,
Yunanistan’ın I. ve II. İnönü savaşları anlatıldıktan sonra şimdiki savaş hazırlıkları
açıklanıyor ve Yunanistan Hükümeti’nin hayati Yunan çıkarlarına ve tarihi Yunan
isteklerine uygun bir politika izlediği1807 ifade edilmekteydi. Yunanistan’ın,
Müttefiklerin öğütlerini dinlemeyerek savaşa yeniden başlamaya karar vermesini Fransa
tepki ile karşılamış, Briand, Yunanistan’ın bu yanıtından beş gün sonra İngiltere’ye
başvurarak Yunanistan’a yine ortak bir uyarıda bulunulmasını, savaşın sorumluluğunun
Atina Hükümeti’ne yükleneceğinin bildirilmesini istemiştir. Ancak Lord Curzon,
arabuluculuk teklifine ilişkin notada böyle bir uyarının zaten mevcut bulunmuş olması
sebebi ile Yunanistan’a yeniden uyarıda bulunmayı yersiz görerek Fransa’nın bu
teklifine yanaşmamıştır. Ayrıca İngiltere, son aldığı bilgilere dayanarak savaşın ilk
aşamasında Yunanistan’ın başarı kazanacağı ve ardından arabuluculuk teklifine
yanaşacağı kanısına varmıştı. Bu nedenlerle şimdilik herhangi bir müdahalede
bulunmak gerekmiyordu. Yunanistan ise Müttefiklerin arabuluculuk tekliflerini el
altından basına sızdırmış, Yunan basını bir ağızdan sert yayınlara başlamış ve
kampanyalara girişmişti. Yunan basınına göre arabuluculuk önerilerinin kabul edilmesi
demek hazırlanmış olan büyük Yunan taarruzundan vazgeçilmesi demek olacaktı. Bu
ise Yunanistan için olanaksızdı. Müttefikler, Yunanların kesin zaferi kazanacağını
anlamış ve bu sebeple onu Sevr Antlaşması ile kazanmış olduğu haklardan mahrum
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, III, s. 333, 427.
“Atina’ya Ankara İle Uzlaşması Tavsiye Olunuyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Haziran 1337, No. 219,
s. 1; “Atina Kabinesi Nezdindeki Teşebbüsat”, Hâkimiyet-i Milliye, 28 Haziran 1337, No. 221, s. 1;
“Atina’ya Verilen Notada Neler Söyleniyormuş”, Hâkimiyet-i Milliye, 29 Haziran 1337, No. 222, s.
1.
1807
“Yunanlar Kendilerini Sigorta Etmek İstiyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 3 Temmuz 1337, No. 225, s. 1;
“Müttefiklerin Notası, Yunanların Cevabı”, Hâkimiyet-i Milliye, 7 Temmuz 1337, No. 229, s. 1.
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bırakmak istiyorlardı. Yunanistan’ın Sevr’in verdiği haklardan vazgeçmesi şöyle dursun
bunlardan daha fazlasını istemeye hakkı vardı. Çünkü Yunanistan, Sevr Antlaşması’nın
imzalanmasından

bu

yana

büyük

çabalar

harcamış,

büyük

fedakârlıklarda

bulunmuştu.1808
Savaş sürecine yönelik basında yer alan yorum ve değerlendirmelere baktığımızda
İsmail Habip, “Yirmi yıl evvel Dömeke’de Rusya’ya karşı Plevne ve Gedikle zaferini
kazanan Türk şimdi iki milyonluk Yunanla mı harp edecek?” diyerek başladığı “İki
Tepe” adlı makalesinde Osmanlı Devleti’n ihtiyar ve dermansız bir aslana, Yunanistan’ı
ise büyüyüp sırtlana dönüşen bir çakala benzetmekte ve “Sırtlanın çok iştahı vardı.
Sırtlan koşuyor, sırtlan müsterih ve emin içerlere doğru ilerliyordu. Ne yapacaktı? Ne
için bu kadar uzaklara kadar gidiyordu? Anlaşılan ihtiyar aslanın ilk çıktığı ini
arıyordu. Hakikaten “in” in “önü”ne kadar geldi. Fakat birden inin içinden aslan çıktı.
Bu, yirmi beş sene evvelki ihtiyar ve dermansız aslan değildi. Bu, genç ve çâlâk, bu ok
gibi fırlayan bir aslandı. Sırtlan şaşırdı. Yedi yüz sene evvel yine aynı yerden, yine böyle
genç ve çâlâk bir aslan çıktığı vakit “Bizans Keçisi” nasıl şaşırmışsa öyle şaşırdı”
diyerek Türk-Yunan harbini özdetlediği yazısını “artık anladık: Dömeke’de geçen ve
göçen bir devrin ihtiyar bir zaferi, Metristepe’de ise doğan bir tarihin kamaştırıcı
incilası var”1809 sözleri ile bitirmekte idi. Faik Ahmet Bey ise, “Son Tecrübe” adlı
makalesinde Yunan taarruzunun daha fazla uzamayacağının tahmin edildiğini ifade
ederek Yunanların Anadolu’da son bir defa daha talimlerini tecrübe niyetinde oldukları
ve Yunanların ya silahlarını tamamen terk etmek ya da tehlikeli bir tecrübeye atılmak
seçeneklerinden

birini

er

ya

da

geç

seçmek

zorunda

olacakları

yönünde

değerlendirmede bulunuyordu.1810
Cephe ile ilgili yapılan yorumlar bu şekilde olurken Harington, İstanbul Hükümeti’nin
Hariciye Nazırı İzzet Paşa vasıtası ile Mustafa Kemal’e bir mesaj göndererek İzmit veya
İnebolu’da bir İngiliz savaş gemisinde onu dinleyebileceğini bildirmiştir.1811 Mustafa
Kemal Paşa, Harington’a vermiş olduğu yanıtta söz konusu görüşmenin İnebolu’da
karada yapılacağını bildirmiştir.1812 Ayıca Anadolu Ajansı aracılığı ile Ankara

Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e, s. 49, 55-56, 51.
İsmail Habip Sevük’ün Açıksöz’deki Yazıları 1921-1922, Makaleler-Fıkralar, Haz. Mustafa Eski,
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s. 26-28.
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Faik Ahmet, “Son Tecrübe”, İstikbâl, 17 Temmuz 1337, No. 355, s. 1.
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Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, III, s. 594.
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Hükümeti adına yapılan açıklamada, İnebolu’da iki İngiliz Binbaşı ile görüşme
yapıldığı doğrulanmış1813, Misak-ı Milli’yi kabul etmeleri şartıyla her devletle görüşme
masasına oturulabileceği açıklanmıştır.1814
Bu süreçte Yunanistan’ın Müttefik Notasını reddetmesine yönelik yorumlar basında yer
almaya başlamış, Yunanistan’ın bu tutumu harb-i umuminin bir devamı niteliğinde
yorumlanarak harbin bütün mesuliyetinin artık Yunanlara ait olduğu ifade edilmiştir.1815
Yunanistan’a arabuluculuk teklifi yapıldığını ve Atina Hükümeti’nin bunu reddettiğini
basından öğrenen İstanbul Hükümeti ise Yunan saldırısı öncesi Müttefiklere bir nota
vermiştir. 3 Temmuz 1921 tarihli ve Hariciye Nazırı Ahmet İzzet Paşa’nın imzasını
taşıyan bu notada, önce Müttefiklerce Yunanistan’a yaptıkları arabuluculuk teklifinden
dolayı teşekkür edilmiştir. Bâb-ı Âli bu teşekkürü ederken muhtemelen Üç Büyükler’in
İzmir’e özerklik vermek kararında olduklarını, İngiltere’nin Çatalca’ya kadar Doğu
Trakya’yı Yunanistan’a bırakmak istediği gibi düşüncelerinden muhtemelen haberdar
değildi. Yunan Hükümeti’nin olumsuz yanıtı ile çatışmanın barışçıl bir yolla çözülmesi
olasılığını ortadan kaldırdığının ifade edildiği notada daha önce, İzmir ve Trakya
bölgelerinde uluslararası bir anket yapılmasına ilişkin Londra Konferansı kararlarını
reddettiği gibi Müttefik Devletler’in son teklifini de reddeden Yunan Hükümeti’nin hak
ve adalete dayalı çözüm yollarından sistematik olarak kaçındığı ve tek amacının gayr-i
meşru fetih ihtiraslarını gerçekleştirmek olduğunu kanıtladığı ifade edilmiş ve böyle bir
süreçte Yunan ordularının Anadolu’da yeni bir savaşa başlamalarının kesinleşmiş
olduğunun altı çizilmiştir. 1816

Ryan, çok gizli notunda İnebolu görüşmelerini ser bir dille eleştirmektedir. Ona göre Kemalistler pek
makul ve İngiltere’den yana görünerek İngilizleri oyuna getirmek istiyorlardı. Ankara Hükümeti’ni
Türkiye’nin tek hükümeti olarak tanıtmaya çalışıyorlardı. Aslında Misak-ı Milli’den başka hiçbir şeyi
kabul etmek niyetinde değillerdi. Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e, s. 77.
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7.4.3. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
1921 yılı Temmuz ayına gelindiğinde Yunanistan’ın tüm taarruz gücünü kullanacağı ve
Milli Mücadele’nin kaderini tayin edecek olan dördüncü genel saldırısı başlamıştır.1817
İstikbâl, bu haberi: “aylardan beri başlıyor diye ilân edilen Yunan taarruzu nihayet
başladı. Yunan sürüleri, kralın taç ve tahtı uğruna bir kez daha ileri sürülüyorlar. Adi
ve haydut düşmana, Türk’ün aslan ordusu inşallah haddini bildirecektir”1818
cümleleriyle duyurmuş, “Üç aydan beri tehirden tehire uğrayan Yunan taarruzu nihayet
başladı” diyen Hâkimiyet-i Milliye, “Son Tecrübe” başlıklı bu yazısına şu şekilde
devam etmiştir: “Temmuz’un ikinci Perşembe günü Kral Konstantin ve prenslerin
cepheye azimetlerinden bir gün sonra Bursa cihetinde Orhaneli’ne doğru bazı düşman
kıtaatları ilerlediler ve Temmuz’un sekizinci ve dokuzuncu günleri hareketlerine devam
ederek bir taraftan Yenice’yi işgal, diğer taraftan Yenişehir istikâmetinde ileriye doğru
yürüyüşlerine devam ettiler. Bu taarruz, Yunan politikacıların iddia ettiği gibi Sevr
muahedesinin Yunanistan’a temin ettiği hakları kurtarmak için değil evvela kralın taç
ve tahtını, saniyen harici siyasette Venizelos’tan ayrılmayan hükümet ricalinin mevkiini
ve nihayet Yunanistan’ı sekiz ay evvelki hatalı yolda yürüten fırkanın kudretini
kurtarmak için göze alınmıştır. Yunan Milleti, iki ay evvelki mağlubiyetinin sebeplerini
ve mağlubiyeti getiren politikanın mesuliyetini kemal-i ciddiyetle aramaya başlamıştır.
Eğer General Populas ordusuyla beraber üçüncü bir harbe girişmeden geri dönse idi
Yunan halkı hükümetin topuna birden: ‘O halde Venizelos’tan sonra niçin bu yoldan
gittiniz?’ diyecektir.”1819 İsmail Habip ise “On İkincisi!” başlığını verdiği yazısında
kendisini XII. Konstantin olarak niteleyen Yunan Kralı’nı savaşta yaşanan son
gelişmeler ışığında değerlendirmiştir. Kral Konstantin’in tahtını yaşatmak uğruna
Yunanistan’ı ölüme sürüklediğini ifade eden İsmail Habip, ilgili yazısına şu sözlerle
devam ediyordu:
“… Yunan kavmi şımarık mıdır, o hoppa bir hükümdar oldu. Yunan kavminin
ruhunda megaloculuk mu var, o kendini bir İskender sandı. Yunanların eli uzun
olmakla mı meşhurdur, o biraderinden tahtını ve Venizelos’tan hükümeti kapmakta
emsalsiz bir maharet gösterdi. Ah Yunan şımarıklığı! O kavmin ruhu kaynar cezve
suyu gibi geveze ve bulaşık, müvellidü’l-mâ’li çocuk balonları gibi havai ve
hoppadır.
İstikbâl, 12 Temmuz 137, No: 351, s. 2; “Taarruz Bütün Cephelerde Başladı”, Hâkimiyet-i Milliye,
12 Temmuz 1337, No. 233, s. 1.
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İstikbâl, 13 Temmuz 1337, No. 352, s. 1.
1819
“Son Tecrübe”, Hâkimiyet-i Milliye, 12 Temmuz 1337, No. 233, s. 1.
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Londra Konferansı’ndan sonra Paris’te Başvekil Briand, Yunan murahhasına dedi
ki: “Fransızlar Antep ve Adana’da Türklerin ne kadar kuvvetli olduklarını
anladılar. Siz de beyhude harpten vazgeçiniz.” Sırf Yunanları beş gün sonraki
İkinci İnönü hezimetinden siyanet için söylenen o söze karşı Yunan murahhasının
verdiği cevap bakınız ne kadar nazik ve kibardır: “Fakat Bu sefer Türklerin
karşısında Fransızlar değil Yunanlar vardır!”… Hele Yunan megaloculuğu, Yunan
hayalciliği. Koskaca Harb-i Umumi’yi kim kazanmış biliyor musunuz?
Yunanistan! Hem de ne kadar kuvvetle biliyor musunuz? İki taburla! Yok
gülmeyiniz rica ederim… Kral Konstantin’i daha az hayali sanmayınız. İsviçre’den
Atina’ya döndüğü vakit payitahta öyle bir giriş girdi ki eğer İskender-i Kebir cihan
seferinden dönüp de arkasından yetmiş esir hükümdar sürükleyerek Atina’dan
geçseydi yine o haşmet ve debdebeyi gösteremezdi!... Yunanların el
çabukluğundaki maharetine gelince bunun için bilmem ki misal getirmeye hacet
var mı? Bütün Avrupa’da ve ecnebi lisanlarında “Grek” kelimesi hırsız manasına
gelir. Hakikaten haritaya bile bakınız, Yunanın ülkesi bir el şeklindedir. Solucan
parmaklı bir el ki insana haritada bile sağdan soldan bir şey çıkacakmış hissini
verir. Bir el ki aşağı uzandı Girit’i kaptı, yukarı uzandı Selânik’i çaldı, sağa uzandı
adaları, sola uzandı Epir’i aşırdı. Nihayet bir gün Anadolu’ya da uzandı. Solucan
parmaklı el oradan İzmir’i aşırayım derken tuzağa düşmüş bir tilki gibi pençesini
demir bir kapana kaptırdı.
Hani biri “bir hırsız yakaladım” demiş. “Getir” demişler. “Gelmiyor” demiş.“Peki
sen gel” demişler. “Bırakmıyor” demiş! Konstantin de şimdi İzmir’e çıktı,
ordusuna “İleri” emrini vermek istedi. “Gitmiyor” dediler. “Geri gelsin!” diyecek,
o zaman belki de “Gelmiyor” diyecekler.
Onu Yunan milleti sulh yapmak için Atina’ya çağırmıştı, o harp yapmak için
İzmir’e çıktı. Son telgraflardan anlıyoruz ki şimdi de harbi yapamayınca sulha
çalışıyormuş. Zavallının şaşırmakta cidden hakkı var. Harp yapsa ordu gitmiyor,
sulh yaparsa tahtı gidecek. Eski Ermeni krallarından Mihirdad, tahtını kaybettikten
sonra başındaki tacın elmas çivileriyle intihar etmeye çalıştığı halde muvaffak
olamayınca: “Menhus taç, bu işe de mi yaramıyorsun?” demiş. Bari Konstantin de
armut kafası üstünde artık büsbütün ağırlaşan o tacı yere atarak haykırsın:
“Uğursuz taç! Ne sulha yarıyorsun ne harbe.”1820

Hâkimiyet-i Milliye ise Kütahya-Eskişehir Muharebesi ile ilgili olarak Manchester
Guardian’da yayınlanan bir makaleyi “Eskişehir Dersi” başlığı ile sütunlarına
taşımıştır. İlgili yazı, bu muharebe neticesinin yakın bir zamanda Yunanistan’ın iç
siyasetinde ve uluslararası vaziyeti üzerinde mühim bir tesir yapacağı ifade edildikten
sonra Londra Konferansı sürecinde geçen şu olaya atıfta bulunuluyordu: “Sevr
Antlaşması’nın tetkik ve tadilini kabul etmesini tavsiye ettiği Yunan Başvekili; ‘Fransa
artık bizim dostumuz değil midir?’ sualini sormuş ve parmağıyla Ankara Heyet-i
Murahhasasının bulunduğu yeri göstererek ‘zannediyor musunuz ki bütün bu adamları
silip süpürecek kadar kuvvet ve iktidarımız yoktur’ sözlerini ilave etmiştir. Fransızlar
ise Bekir Sami Bey ve diğer Ankara murahhaslarını irae ile ‘bu adamlar, pek kâvi ve
zinde görünüyorlar. Kendilerinin süpürülüp atılmasına mani olacaklardır’ sözleri de
1820
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yine boş yere söylenmiş oldu. Bütün ihtarat faidesiz kaldı. Kraliçe Sophi’nin hanedanı
için ve Gunaris’in fırkası için herhalde bir muzafferiyet lazımdı. Yunan ordusunu
Ankara yoluna saldırttılar...” Yunanistan’ın o günkü siyasetinin semerelerini topladığı
yönünde yorum yapılan haberde, bir takım gazetelerin Kral Konstantin’i bizzat cepheye
davet eden yazılar yayınlamaya başladığını, ancak böyle bir durumda kralın cepheye
davet değil Venizelos’un1821 Atina’da hükümetin başına geçmesinin gerektiği,
İngiltere’nin şark sulhu ile Hindistan’ın güvenliğini temin etmek için yapması gereken
yegâne şeyin Türklerin istiklâlini tanımak ve Edirne ile İzmir’i Türklere geri vermek
olduğu şeklinde yorum yapılmakta idi.1822 Tevhid-i Efkâr, İzmir’e geldi gelecek denilen
Kral Konstantin’in Limni zırhlısı ve mahiyetindeki 50 kruvazör ile İzmir Limanı’na
geldiği ve Rum ahali tarafından büyük bir coşku ile karşılandığını haber vermekte, bu
olayı İzmir ve çevresinin Yunanistan’a resmen aidiyetinin delili olarak gören Rum
gazeteleri ise Kralın İzmir’e gelişini çok önemli göstermekte iken1823 Kral Konstantin
de İzmir’e iner inmez Yunan ordusuna savaş çağrısında bulunmuş ve şu konuşmayı
yapmıştır:
“Askerler! Yurdun sesi, beni yeniden sizin kumandanızı almaya çağırdı.
Kralınızdan size yürekten selam. Ulusun kurtuluş savaşındaki azimli
çarpışmalarınızdan gurur duyuyorum. Şampiyonluğunu yaptığınız asil ülkeleri
unutmuş değildiniz. Bu kutsal topraklar üzerinde dünyanın hayran olageldiği eşsiz
uygarlığı işte tam bu noktada yaratmış olan Helen ülküsü için çarpışıyorsunuz.
Sizin erdeminiz, fedakârlığını garanti edecektir ve zaferleriniz yeniden
yaratıcılığına layık olduğunuz uygarlığı çiçeklendirecektir. Çocuklarımıza, büyük
dedelerimize ve bizler layık bir görevi miras bırakacağız. Askerler! Hepiniz bu
görevde birlikte, tek ve bölünmez Yunanistan sevgisiyle dolu, büyük ve ölmez
misyona kendinizi adamış olunuz. İleri! Kralınız, sizinle beraberdir. Sizi, yurdun
emrettiği yere götürmektedir. Haklı savaşımızı Tanrı takdis etsin.” 1824

İsmail Habib’in süreci değerlendirdiği “Son Koz” başlıklı yazısı ise şu şekilde olmuştur:
“ Nihayet Konstantin taarruza kalktı. Tavassut tekliflerinden aylarca süren
tereddütler, müzakerelerden sonra nihayet taarruza kalktı. Henüz ikişer, üçer ay
fasıla ile yediği iki darbeyi, en müsait şerait ile yaptığı iki harpte bile mağlubiyetini
unutarak taarruza kalktı. Fakat biz Konstantin’in arkasındaki orduyu biliyoruz. O
ordu ki harp yaparken unuttuğu şey kahramanlık, köy yakarken yaptığı şey
Venizelos, Tan gazetesine vermiş olduğu beyanatta Kral Konstantin ile şahsı hakkında şu
açıklamalarda bulunmuştur: “Konstantin ile benim aramda hiçbir şeyin doldurmaya muvaffak
olamayacağı gayet derin bir hendek vardır. Bir tesadüf kendisini Yunan siyasetinin başına geçirmiştir
fakat efkâr-ı umumiye yakında onu kovacaktır. Konstantin, her ne olursa olsun memleketimizin
tarihinde bir arızadır. Aramızda bir itilâf bugün, yarın, ilelebet gayr-i mümkündür...” “Aralarında
Ebedi Uçurumlar Varmış!”, Vahdet, 21 Şubat 1337, No. 1. s. 1.
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kaplanlıktır. O ordu ki kaçması “mağrurane bir ricat”, hücumu mağrurane ricatın
mukaddimesidir.
Biz, o ordunun arkasındaki milleti de biliyoruz. O milletler ki sulh için
Konstantin’i tahta çağırmıştı, onun tahtı için harbe götürüldü. O millet ki daha
mağlubiyete uğramadan bile harpten yorulmuştu. İnönü hezimetlerinden sonra ise
harbi takdis edecek değildir.
Biz, Konstantin’i de biliyoruz. Onu yalnız biz değil Teselya’nın ovaları ve
Dömeke’nin bayırları da biliyor. O ki Ethem Paşa’nın önünden kaçarken iki ayaklı
bir tavşan, Tahsin Paşa’nın hıyanetiyle kurşun atmadan Selânik’e girerken taslak
bir İskender idi. O ki Venizelos’un sandalyesini kolay devirdi, kendi tahtını da
Türk’ün süngüsü karşısında kolay devireceği gibi.
Biz yalnız Yunan milletini, yalnız Yunan ordusunu, yalnız Yunan kralını değil bu
taarruzun da niye yapıldığını biliyoruz. Biliyoruz ki o taarruz yapıldı çünkü
yapılacak başka bir şey yoktu. Bir taarruz ki “elbette” değil “belki”ye istinad
ediyor. “Mutlaka kazanacağım” değil “acaba kazanır mıyım” diyen bir taarruz…
Onlar bu taarruzu harbi yapmak iyi olduğu için değil sulhu yapmak daha fena
olduğu için yapıyorlar. Fakat biz bu harbi ne harp için ne de sulh için yapıyoruz.
Biz bu harbi sadece ülkemizi istiladan, hayatlarımızı cellattan, tarihimizi indirastan
kurtarmak için yapıyoruz… Onlar ilân ediyorlar ki bu yaptıkları son harp imiş. Biz
çoktan ilân ettik ki bizim son harbimiz son Yunan neferinin tepelenmesinden
ibarettir. Şimdi harp yapılan o topraklar ki yedi asırlık bir tarihe beşik olmuştu,
şimdi orada harp yapan düşman ki yedi asırlık bir tarihi kapamak istiyor. Fakat biz,
Allah’tan gelen bir imanla biliyoruz ki tarihime beşik olan o yer, kahpe ve katil bir
orduya da mezar olacak.”1825

Tevhid-i Efkâr, bu gelişmeyi; “artık en kara bulutların bile örtemediği bir kızgın güneş
gibi yanan, parlayan bir hakikat var. Kahraman Anadolu dinine, ırkına, milletine karşı
reva görülen küstahça hareketleri cüretkârlarının yüzüne çarpmak için şahlandı”1826
derken Faik Ahmet Bey de bu gelişmeyi “Aylardan beri lafını işitmekte olduğumuz
Yunan taarruzu nihayet başlayabildi…” sözleriyle başlayan “Yunan Taarruzu” başlıklı
yazısında değerlendirmiştir. Faik Ahmet Bey,

İnönü mağlubiyetleri ile dâhilde ve

hariçte güç duruma düşen Yunanistan’ın sulh yahut harp seçeneklerinden birine mutlak
suretle yöneleceğini, ancak taarruza karar verebilmek için bir hayli uzun süren bir
kararsızlık devresi yaşadıklarını, Yunanistan’ın mukadderatını bu son taarruzun
neticesine bağlamış bulunduğunu ifade etmekte idi.1827 Yunan taarruzuyla şarkta son
zarın atılıp son kozun oynandığını1828 ifade eden Faik Ahmet Bey, mevcut durumu konu
edindiği bir diğer makalesinde bu taarruzun Yunanların haklarına razı gelecek ve cihan
asayişinin düzenlenmesini arzu eden bir millet olmadıklarını bir kez daha tüm âleme
gösterdiğini belirtmiş, taarruza kadar şarka sulh ve asayiş maksadıyla geldiklerini iddia
İsmail Habip Sevük’ün Açıksöz’deki Yazıları, s. 64-65.
İsmail Safa, “Anadolu’nun Müdafaası”, Tevhid-i Efkâr, 2 Haziran 1337, No. 3029-1, s. 1.
1827
Faik Ahmet, “Yunan Taarruzu”, İstikbâl, 14 Temmuz 1337, No. 353, s. 1.
1828
Faik Ahmet, “Son Tecrübe”, İstikbâl, 17 Temmuz 1337, No. 355, s. 1.
1825
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eden Yunanların İtilâf Devletleri tarafından Sevr’i tatbik amacı ile gönderildiğini ve bu
durumun da Yunanlar açısından bir fırsat teşkil ettiğini ifade etmiştir.1829 Ancak 24
Temmuz’da neticelenen Kütahya-Eskişehir Muharebesi sonrasında Türk ordusu
Sakarya’nın doğusuna çekilmiş, büyük üzüntü yaratan bu durum karşısında İsmail
Habip, “…Biz ki bir sene evvel her tarafı kaplayan geceleri yırtarak fecirleri yarattık,
emin ol aziz vatandaş Allah’ın inayetiyle önümüzdeki bu kara bulut da yakında
parçalanacaktır”1830 yorumunu yaparken İstikbâl Yunan basınından alıntı yaptığı şu
satırları sütunlarına taşımıştır: “Bizim planlarımız varsa, unutmamalıyız ki düşman da
mükemmel kumandanlara ve planlara maliktir. Mustafa Kemal Paşa, Harb-i
Umumi’nin doğurduğu bir dâhidir.”1831 Velid Ebuzziya ise iki yıllık zaman diliminde
gelinen noktayı değerlendirdiği yazısında Anadolu müdafaası ortaya çıktığı dönemlerde,
bu hareketi birkaç itaatsizin hareketi olarak niteleyen İstanbul’daki bazı siyasi zevat ile
gazetecilerin tutumu ile şimdiki söylemleri arasında büyük bir fark olduğunu ifade
ettikten sonra değerlendirmelerine şu şekilde devam etmiştir:
“Anadolu Harekâtı’nı Avrupa ve bilhassa galip devletler istedikleri gibi telakki
edebilmekte serbesttiler fakat bu millet ve memleketin evladı için müdafaa-i
milliyenin sırf Yunan istilası yüzünden zuhur ettiğini bilmemek veya bilmiyor gibi
görünmek en affolunmaz bir günahtı. Hâlbuki işin içine fırkacılık karıştırıldı. Daha
harekât başlangıcındayken bunun sırf İttihatçıların, bulanık suda avlanmak isteyen
bir takım türedilerin eser-i tahriki olduğu, havsalanın kabul edemeyeceği bir inat ve
ısrar ile iddia edilip duruldu. Hatta yalnız iddia ile de kalınmadı. O zaman iktidar
mevkiine gelenler Anadolu’ya karşı fiiliyata bile geçmeden çekinmediler… Fakat
talihin ne büyük cilvesi, hakkın ne büyük zaferidir ki iki seneden beri Anadolu
Harekâtı’nı bastırmak, Anadolu’yu aksam-ı memalik gibi eli kolu bağlı bir hale
getirmek için hariç ve dâhilden vuku bulan bütün teşebbüsat tamamıyla akamete
duçar oldu… Ve nihayet bugün dostun ve düşmanın hayretlerle, takdirlerle telakki
eylediği vaziyet ve kudreti ihraz etti… Dâhilde artık pek nadir olan birkaç
istisnadan başka Kuva-yı Milliye’nin meşruiyetine ve neticede ihraz-ı muvaffakiyet
eyleyeceğine iman eylemeyen bir tek Müslüman kalmamıştır…”1832

Cephelerde yaşanan bu son gelişmeler üzerine 5 Ağustos 1921 tarihli BMM’nin gizli
toplantısında başkumandanlık kanunu okunarak kabul edilmiş1833, Mustafa Kemal Paşa,
önergesinde “TBMM’nin sahip olduğu meşru yetkileri fiilen kullanmak koşulu ile”
başkumandanlığı kabul ettiğini ve bu yetkilerin üç aylık bir süre ile sınırlandırılmasını
Faik Ahmet, Taarruz Etrafında”, İstikbâl, 15 Temmuz 1337, No. 354, s. 1.
İsmail Habip, “Ne Yaptık, Ne Yapacağız?”, Açıksöz, 25 Temmuz 1337, No. 242, s. 1.
1831
İstikbâl, 3 Ağustos 1337, No. 370, s. 2.
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Velit Ebuzziya, “Şahıs İşi Değil Millet İşi”, Tevhid-i Efkâr, 2 Haziran 1337, No. 3029-1.
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Başkumandanlık Kanunu bu tarihten evvel ilk defa 31 Ekim 1921’de, ikinci defa 4 Şubat 1922’de ve
üçüncü defa 6 Mayıs 1922’de temlit edilmiştir. Nutuk, II, s. 653.
1829
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istemiştir.1834 Aynı gün BMM’nde ayrıca bir konuşma yapan Mustafa Kemal’in
ardından Müdafaa-i Hukuk Grubu Reis-i Sanisi Edirne Mebusu Şeref Bey heyecanlı bir
nutuk irad etmiş, meclisin Mustafa Kemal Paşa’yı başkumandan intihap etmesindeki
isabet ve ehemmiyetten bahisle demiştir ki: “Vatanımız istila eden düşman yalnız Türk
milletini böyle kitle-i vâhide halinde karşısında görünce eriyecek, düşecek ve Türk
milletinin çelik gibi azim ve imanı düşmanı denizlere dökecektir.” Şeref Bey, şiddetle
alkışlanan nutkunu Mustafa Kemal Paşa’ya hitap eden şu sözleri ile bitirmiştir:
“Ey büyük milletin büyük reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri! Milletin senin
omuzlarına yüklediği bu muazzam yükü, bu zaferi, bu milletin al bayrağını, ta
ilerilere kadar sen götüreceksin. Bugün İzmir’de, Edirne’de, Balıkesir’de düşman
elinde inleyen biçarelerin namusunu, ırzını bu milletin azim ve imanıyla sen
kurtaracaksın ve namın tarihe altın harflerle geçecek.”1835

Başkumandan seçilmesinin ardından Mustafa Kemal’in beyannamesi1836 basında geniş
yer bulurken İstikbâl gazetesi bu haberi birinci sayfasından okuyucularına
duyurmuş1837, başkumandanlık kanunu yürürlüğe girer girmez Mustafa Kemal Paşa’nın
7-8 Ağustos 1921’de halkı maddi ve manevi kaynakları ile Milli Mücadele’ye katılmaya
çağıran1838 Tekâlif-i Milliye1839 emirlerine de uzun sütunlar ayrılmış1840 ve İstikbâl,
“Tekâlif-i Milliye’yi Unutmayalım!”1841 başlıklı yazılarla halkı emirlere uymak
konusunda teşvik edici bir yazı dizisi yayınlamaya başlamıştır.
Faik Ahmet Bey ise “Milletlerin hayatlarında bazen öyle zamanlar olur, öyle devirler
gelir çatar ki o devrin, o zamanın icabatı bir milleti bütün varıyla yoğuyla ileri
atılmaya, mukaddes ve mübarek bir maksat uğruna fedakârlık icrasına sevk eder”
diyerek başladığı “Fedakârlık Zamanı” adlı makalesinde bu konuya yer vermiş, her bir
bireyin milli mücadelenin en çok fedakârlık isteyen günlerini yaşamakta olduğunu
bilerek umumi bir gayretle ileri atılmasını, Yunanı yalnız Eskişehir’den ve Kütahya’dan
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değil tüm Anadolu’dan söküp atmak için memleketin tüm kuvvetlerin, maddi ve manevi
bütün vasıtaları kullanılması ve cepheye gönderilmesi gerektiğini ifade etmiştir.1842

7.4.5. Yeni Bir Savaşa Doğru: Sakarya Meydan Muharebesi
1921 yılı Temmuz ayı başında başlayan büyük Yunan taarruzu hedefine ulaşamamış ve
Türk ordusu Sakarya gerisine çekilmişti. Yunan Başkanı ve Harbiye Nazırı, Türk
ordusunun Kütahya-Eskişahir Muharebesi’ni kaybederek geri çekilmesini büyük bir
başarı sayıyor ve bu başarının meyvelerini toplamak İçin Ankara üzerine yürümeyi
istiyorlardı.1843 Nitekim 14 Ağustos 1921 Yunan genel harekâtı başladı1844 ve Kral
Konstantin ordusuna “Ankara’ya!” emrini verdi.1845
İsmail Habip, “…Artık anladık ki Anadolu düşman için bir çıkmaz ve düşmanın hareketi
o çıkmazda bir çırpınıştır” sözleriyle başladığı “Çıkmazda Çırpınış” adlı yazısında bu
gerçeğin farkına varmış ve Anadolu seferinin uzamasından bıkmış olan Yunan
milletinin Venizelos’u bu sebeple devirdiğini, Konstantin’in gelişi ile de sulha
kavuşacağını ümit ettiği ifade ediyordu. Hâlbuki Konstantin, göreve geldiğinde ülkede
bir yanda sulh diğer yanda ise harbin devamı isteyen iki kesim bulunmakta idi. Kısa bir
harpten kat’i bir sulha varacağını ilan eden Konstantin, hem sulh isteyen Yunan halkını
hem de savaş isteyen harici Rumluğu tatmin etmişti. I. ve II. İnönü savaşlarının bu
sebeple yapıldığını ifade eden İsmail Habip, yazısına şu yorumlarla devam ediyordu:
“… Fakat Konstantin’in milletine vaat ettiği bilakis daha ziyade uzuyor ve milletin
yakın zannettiği sulh, daha ziyade uzaklaşıyordu. Nihayet Konstantin, üç-dört ayda
Faik Ahmet, “Fedakârlık Zamanı”, İstikbâl, 22 Ağustos 1337, No. 383, s. 1.
Sabahattin Selek, Milli Mücadelede (Ulusal Kurtuluş Savaşı) I, Örgün Yayınları, 2. Baskı, İstanbul,
1982, s. 1133.
1844
Bu kritik dönemde İstanbul’daki Müttefik Orduları Başkumandanlığı, 20 Ağustos’tan başlayıp 13
Eylül’e kadar Türk ordusunun sırlarını ayrıntılarıyla ele geçirmiştir. Batı Anadolu’da Türk
kuvvetlerine verilen günlük emirler, Türk birliklerinin harekâtı, Batı Cephesi Kumandanlığı’nın
tutumu vs. geceli gündüzlü, saati saatine İstanbul’da General Harington’a iletilmiştir. Ancak Büyük
Taarruz’da bunu başaramayacaklardır. 26 Ağustos taarruzunun başarıya ulaşması, tasarlanan ve
uygulanan bütün taktik ve stratejik hazırlıklara paralel olarak Büyük Taarruzun bütün dünyadan
kesinlikle gizli tutulmasına bağlıydı. Çünkü ani bir saldırı ile Yunan ordusunun çökertilmesi, yani
Yunanın Anadolu topraklarında atılması, aynı zamanda İngiltere’nin de dünyadaki prestijine büyük bir
darbe teşkil ederdi. Ayrıca Türkiye’nin zengin kaynakları ve stratejik durumu İngiltere için Yunan
zaferini kaçınılmaz kılıyordu. Bütün bu nedenlerle taarruz hamlesini sınırlı birkaç kişi dışında
dünyadan, özellikle de İngilizlerden gizli tutmak taarruzun başarısı için kaçınılmaz bir zorunluluk
haline gelmişti. Öyle ki taarruz gününe kadar İngiltere’yi kuşkulandırmamak için barış görüşmeleri
yapmakla görevlendirilen Fethi Bey’inbu görevinden Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa dahi
önceden haberdar olamamıştır. Sadi Borak, “Mustafa Kemal Büyük Taarruz Gününü Bütün Dünyadan
Nasıl Gizli Tuttu?”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VI, S. 17, Mart 1990, s. 381.
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toplayabileceği her şeyi topladıktan ve alabileceği her şeyi alıktan sonra şiddetli bir
taarruza kalktı… Konstantin biliyordu ki bu sefer de kesin bir harp kazanmazsa işi
bitiktir. Biliyordu ki bu sefer de kesin bir harp kazanmazsa tahtı kaybolmuştur.
Bunu bildiği için ne yapıp yapıp kesin bir zafer kazanmak istedi. On iki günlük
yürüyüşten sonra bir an geldi ki düşman emeline muvaffak oluyorum zannetti ve
düşman ajansları o dakika neler uydurmadılar ki… Hakikat acıdır derler. Yalandan
sonra hakikat ise sürurdan sonra matem gibi daha şiddetli oluyor… Bu vaziyet
karşısında ne yapsın! Çekilse mümkün değil, dursa darbeyi yiyecek, ilerlese sonu
yok. Konstantin de şimdi şüphesiz Anadolu’nun bir çıkmaz ve yapacağı her
hareketin o çıkmazda bir çırpınış olduğunu çok iyi anladı. Biz de artık ordumuzun
yapacağı şeyi çok iyi biliyoruz.”1846

Hâkimiyet-i Milliye “Refet Paşa Hazretleri Ordumuz Muzafferdir Diyor”1847,
“Ordumuzun Tazyiki Karşısında Düşman Müşkül Bir Vaziyette Muharebeye Mecbur
Olmuştur”1848 başlıklı yazıları ile son gelişmelere sütunlarında yer verirken Yunanların
an be an ricata hazır olduklarını1849 haber veren İstikbâl ise, aynı zamanda Yunanların
bir süredir tebliğ neşretmemelerini Kral Konstantin ve Papulas’ın planlarının
Sakarya’da suya düşmesi olarak yorumluyor şu sözleri de devamında ekliyordu:
“… Yunanlar kadar yaygaracı, pireyi deve eder bir millet yoktur. Bunlar kendi
hesaplarına, kendi menfaatlerine uygun gelebilecek her hadiseyi hakikisinden o
kadar fazla büyütür, şeklini o derece tarif eder ki işitip görenler aynı hadise
olduğuna inanamazlar. Bu yaratılışta bir milletin bugün şu emr-i azim
muvacehesinde kaç gündür sükûta mecbur kalması, cephelerin kilitlenmesi kadar
manidar bir şey olamaz ve bu, bizim için şüphesiz büyük bir nişane-i zaferdir.”1850

İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold, 7 Eylül 1921 tarihli raporunda tüm dikkatlerin
Anadolu’ya çevrilmiş vaziyette bulunduğunu, iki tarafça yayınlanan bildirilerde
yeterince bilgi bulunmadığını, Sakarya Savaşı’nın halen devam etmekte olduğunu,
Yunanların böyle çetin bir direnişi beklememiş olduklarını bildirirken1851
Papulas, 8 Eylül 1921’de hükümetine Ankara’yı almaktan vazgeçmelerini önermiş,
askerlerin moralini yükseltmek için en kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını
istemiştir.1852 Aynı günlü İstikbâl, “Ne yapalım, Konstantin’in Kuva-i Milliye’nin
payitahtına muzafferane girebilmek ümidine elveda”1853 yorumunu yaparken Faik
Ahmet Bey, düşman ricatının inhizam şeklinde inkılap edeceğini, Yunan ordusunun
İsmail Habip, “Çıkmazda Çırpınış”, Açıksöz, 20 Ağustos 1337, No. 261, s. 1.
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Sakarya hattı önünde maddi birçok zayiattan başka taarruz kudret ve kabiliyetine de
ebediyen veda ettiğini ifade ederken1854 Hâkimiyet-i Milliye Düşman Ricat Alâmetleri
Karşısında”1855 başlıklı yazısında gelişmeyi değerlendiriyor, İstikbâl, bir başka
sayısında Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgiye göre muzafferiyet kazanılmak üzeredir
yorumunu yaparken1856, aynı sayıda yer alan ve gelinen sürecin değerlendirildiği bir
diğer haberde ise Ağustos’un yirmi birinden beri taarruza kalkmış olan Yunanların bu
sürece kadar hiçbir muvaffakiyet elde edemediği gibi mütemadi taarruzlarının
kendilerine büyük bir zayiata mal olduğunu, Sakarya Meydan Muharebesi’nin şimdiden
yüzde yetmiş beş tespitinde kazanılmış olup bundan sonra söylenecek sözün bugün
yahut yarın Yunan ricatına intizar etmekten ibaret olduğunu ve Yunanların taarruzu
daha fazla idame ettiremeyeceklerinin düşünüldüğü ifade ediyordu.1857
Hâkimiyet-i Milliye, “Zafer” başlıklı yazısında: “Ankara, Ankara! Ağustos’un 15. Günü
Eskişehir’den daha ileriye harekât için kralın emrini dinleyen sefirler böyle
bağırıyorlardı. Ankara! Ankara! Neferleri böyle bağırıyordu. Fakat zabitleri,
kumandanları daha cihangir, daha kahraman oldular. Yalnız Ankara’ya değil ta
Kızılırmak boylarına, Kayseri’ye, Sivas’a kadar gidecekleri, Karadeniz’e asker
çıkaracakları ve icap ederse Kafkas hududumuza kadar bütün Anadolu’yu işgal
edeceklerdi. Şimdi arkalarından gelen tekbir nidalarını duymamak için işlerinde
muvaffak olamamış haydutlar gibi dehşetle kaçarken bir teselli olsun diye belki halen:
Ankara! Ankara! Diye bağırıyorlar. Fakat gittikleri yol Ankara yolu değil, İzmir yolu ve
daha sonra inşallah Atina yoludur”1858 diyor Açıksöz ise bu süreci, İsmail Habip’in Kral
Konstantin’in bir mülakatı ile değerlendirdiği “Cehenneme Kadar” başlıklı yazısı ile
sütunlarına taşıyordu.1859 İstikbâl gazetesi yazarı Faik Ahmet Bey ise zaferi “Yunan
sürülerinin Sakarya hattında tamamen inhizama uğrayarak gayr-i muntazam bir şekilde
kaçmaya başladıkları artık suret-i kat’iyede teyit edilmiştir. Dünkü tebliğ-i resmi,
düşmanın bütün mevzilerini terk ederek hatta yaralılarını bile kaçırmaya fırsat
bulamayarak meydanı muzaffer süngülerimize bıraktıklarını, her taraftan firara
başladıklarını bildirmiş ki şu suretle yirmi günü mütecaviz zamandan beri devam
Faik Ahmet, “ Ric’at ve Takip”, İstikbâl, 8 Eylül 1337, No. 398, s. 1.
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eylemekte bulunan Sakarya Muharebatı, Türk ordusunun kat’i galebesiyle çok şanlı bir
muzafferiyetle neticelenmiş oluyor demektir…” cümleleriyle duyururken Yunan
ordusunun bundan sonraki durumu ile ilgili olarak da şu değerlendirmelerde
bulunuyordu:
“ … Filhakika, bugünkü vaziyette Yunan sürüleri için netice itibariyle yine aynı
noktada birleşecek olan iki türlü akıbet tasavvur edilebilir. Ya hiçbir şeylerini
kaçırmaya ve nakletmeye imkân bulamayarak büsbütün inhilale uğramak yahut da
pek cüz’i bir kuvvetle müstahzır bir hatta tutunup bir müddet mukavemete
çabalamak. Yunanlar ihtimal ki mümkün olduğu kadar toplu bir halde çekilmek ve
hatta belki de Eskişehir’de tutunmak isteyeceklerdir. Fakat onların bu husustaki
gayretleri, Yunan sürüleri inhilâl âkıbetine uğramaktan asla uzaklaştırmayacaktır.
Çünkü bir defa Yunan ordusu muntazaman ric’at imkânını kaybetmiş, zabt ve
rabtsız bir sürü halinde kaçmaktadır. Saniyen, yolda bir ordunun tutunmak
isteyeceği herhangi bir hatta mukavemet gösterebilmesi için taze kuvvetler alması
lazımdır. Hâlbuki Yunanlar, cepheye taze kuvvet yetiştirecek bir vaziyette
değildirler. Sâlisen, Yunanlar bir istinad hatta bulsalar bile o hattı milli ordunun
şedîd takip ve savletine karşı mukavemet gösterecek bir hale ifrağ için çok zamana
muhtaçtırlar. Bütün bu ilel ve esbâb, Yunan ordusunun tutunmak isteyeceği hatta
birleşip mukavemet göstermesini imkânsız hale getirmeye kâfidir.”1860

Sakarya Muharebesi ile ilgili olarak dış basına yansıyan haberlere de sütunlarında yer
veren İstikbâl, Fransız matbuatında yayınlanan haberlerin Türklerin lehine olduğunu
bildiriyor, Londra’da çıkan Morning Post gazetesinin “Şark Alsas-Loren’i” başlıklı
yazısındaki şu satırlara değiniyordu: “Yunanlar, müthiş mukavemete rağmen Ankara’ya
girmeye muvaffak olsalar bile muharebe asla neticelenmeyecektir. Fakat Yunanlar
mağlup olursa Balkanlar derhal karışacaktır. Times gazetesi, son taarruzları yakından
takibe salahiyettar bir Yunan erkân-ı harbinin Mustafa Kemal Paşa’nın her planının
askerlik nokta-i nazarından bir şaheser dediğini yazmakta ve Türk mukavemetinin
şiddet ve ehemmiyetinden bahsetmektedir.1861” Nitekim İngiliz Savaş Bakanı, Yunan
başarısızlığının nedenlerini konu edindiği muhtırada, Türk yüksek kumandasının
başarılı ve etkin, Türk ordusunun moralinin yüksek Yunan ordusununkinin ise bozuk
olduğunu belirtmiş ve “Yunan ordusu Türklere boyun eğdiremez. Yunanlar, Anadolu’da
savaşı sürdürerek bir şey kazanamazlar. İyisi mi halen işgal altında tuttukları
toprakları pazarlık konusu yaparak Mustafa Kemal ile müzakereye girişmelidirler”
demiştir.1862
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Açıksöz, Sakarya zaferi sonrasında günlerce Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde
kutlamaların yapıldığını haber veriyor1863, İstikbâl ise Yunan ordusunun Sakarya
hattında uğramış olduğu hezimetin hakkın kuvvete galebesini ilân eden en parlak zafer
neticesi olduğunu, hiç şüphesiz bu zaferin beşeriyet tarihinin yarınki nesillerinin yüzünü
ağartacağını, hakkın kuvvete, faziletin fezâhata asla esir edilemeyeceğini müspet bir
hakikat şeklinde ortaya çıkardığı yorumunu yapıyordu.1864 Sakarya zaferinin yalnız üç
asırlık bir inişin müntehası ve yeni bir çıkışın başlangıcı değil bütün Asya tarihinin yeni
bir sahifesi, bütün İslâm âleminin yeni bir dönüm noktası1865 olduğunu ifade eden İsmail
Habib ise bu süreci “Zafer Yolu” adlı makalesinde işlemiş, “Artık düşman bundan sonra
çok hızlı mı kaçacak, çok yavaş mı? Dağınık mı ricat edecek, toplu mu? Artık
buralarının o kadar ehemmiyeti kalmadı. Düşman artık yavaş da kaçsa münhezimdir,
hızlı da. Toplu da çekilse davayı kaybetmiştir, dağınık da. Sağdan da savuşsa işi
bitmiştir, soldan da!” cümleleri ile Yunan ordusunun son surumunu özetlemiş,
düşmanın iki buçuk sene evvel ayak bastığı yer ile iki buçuk sene sonra ayak bastığı yer
arasında dört-beş yüz kilometrelik bir mesafe olduğunu ifade ile bundan sonraki
istikametlerinin zafere değil mağlubiyete doğru olduğunu belirtmiştir.1866 Faik Ahmet
Bey ise “Milletin Kararı” adlı makalesinde süreç ile ilgili uzun değerlendirmelerde
bulunmuş ve ““Anadolu, artık haddini çoktan tecavüz etmiş, mübarek yurdumuzda
ellerini kollarını sallayarak ilerlemek cüretini göstermiş olan adi ve kahpe düşman
sürülerini son neferine kadar imha etmekten ve yurdumuzdan silip süpürüp denize
dökmekten ibaret olan son ve kat’i kararını vermiş ve bu kararını bir defada
başkumandanının lisanıyla te’yit ve tekrar eylemiş oldu. Hatta yalnız te’yit ve tekrar
değil de Anadolu, düşmanı tamamen izmihlâl uğratarak mübarek topraklarımızı
bayağılar bayası bir milletin istilasından kurtarmaya ma’tuf olan iş bu karar-ı
âzimkâranesiyle harekete dahi geçmiş bulunuyor” diyerek başlamış olduğu yazısında
zaferin ardından halkın bundan sonraki sürece yönelik beklentilerini dile getirmiştir.1867
Sakarya Savaşı’nın ardından 15 Eylül gece yarısından itibaren Başkomutanlık Yasası ile
Meclis’in yetkilerini kullanan Mustafa Kemal, tüm yurtta seferberlik ilân etmiştir.
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Yenilmiş olan düşmanı Anadolu içinde en son erine kadar imha etmek için ilân edilen
bu seferberlikte amaca varıncaya kadar gerektiğinde silahaltında bulunan sınıflardan
başka askerlik yaşındakilerin de silahaltına çağrılacağı bildirilmekte idi. Mustafa
Kemal, 19 Eylül günü Sakarya zaferi ile ilgili Meclis’te yapmış olduğu konuşmada
erlerin Anadolu savaşlarının anlamına vardığı ve yeni bir ülkü için savaştıklarını
söylemiş, Türk halkının, BMM’nin ve Hükümet’in uşak muamelesine tahammül
edemeyeceğini belirten Mustafa Kemal konuşmasına şu sözlerle devam etmiştir: “Böyle
çocukları ve böyle çocukların meydana getirdiği orduları olan bir millet, elbet hakkını
ve bağımsızlığını bütün anlamı ile korumayı başaracaktır. Kendimizde bulduğumuz
kuvvet ve kudret, davamızın meşruiyetindendir. Milli sınırlarımız içinde hür ve bağımsız
yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Ordumuz, yurdumuzda tek bir düşman eri
bırakmayıncaya kadar takip, tazyik ve saldırılara devam edecektir.”1868
Mağlubiyetin ardından Yunan ordusu ve Yunan kamuoyunun durumunu değerlendiren
Faik Ahmet Bey, “Mağlubiyetten Sonra” başlıklı yazısında Sakarya’da yenilgiye
uğrayan Yunanistan’ın özellikle dâhili meselelerinin pek çapraşık bir hal aldığını, asıl
büyük hakikatin Yunan taarruzlarının yalnız akamete uğrayıp kalmasından ibaret
olmayıp Sakarya’da kat’i mağlubiyet ve inhizama uğramış bulunmalarından ve Türk
kuvvetleri karşısında mağluben ricat ve firar etmekte olmalarından ibaret olduğunu, bu
netice Yunan kamuoyuna aksettirilmediği halde yalnızca sessizliğin dahi kral ve
hükümetin mevkiini sarsmaya yetecek derecede olduğunu belirtmiştir. Bu taarruzun
Yunan Milleti’nin, hükümeti tarafından iğfal edilerek varını yoğunu fedadan
çekinmediği ve son ümidini bağladığı bir taarruz olduğunu ifade eden Faik Ahmet Bey,
bu taarruzda muvaffakiyetsizliğe uğramış olmanın Yunanistan için felaketler felaketi bir
vaziyete düşmek olduğunu, Anadolu seferinin Yunanistan’ın başına davet eylediği
felâketlerin henüz en hafif olanını teşkil etmekte ve henüz bu felâketlerin başlangıcında
bulunduğunu ve bundan Anadolu seferinin çekip getirdiği bir feci âkıbete artık tamamen
düşmüş bulunduklarını söylemektedir.1869 Yunanların Türk Ordusu’nun zaferleri
karşısında telaşa kapılarak Avrupa’nın duruma müdahale etmesine yönelik çareler
aradığını bildiren Hâkimiyet-i Milliye ise esasen son günlerde bu durumun meydana
geleceğini gösteren bazı alametler mevcut olduğunu belirtmiş ve meseleye Cemiyet-i
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Akvam’ın müdahale edeceğini yönelik İngiliz gazetelerinin yorumlarına yer
vermiştir.1870 “Yeni Yaygara” başlıklı yazısında İsmail Habip, Yunan diplomatları,
gazeteleri ve ajanslarının büyük devletlerin müdahale ve tavassut etmeleri yönünde
beyanatlarda bulunduğunu ifade etmiş, Sevr Anlaşması’nı yırtılmış bir paçavra olarak
niteleyen Yunanların bugün neden o paçavrayı tekrar dikmek ve yamamak istediklerini
ve bunun için çalınmadık kapı, uğranılmamış devlet ve başvurulmamış matbuat
bırakmadıklarını belirterek sözlerine: “İtalyanlardan yüz bulamadınız, Fransızlar
tarafından kovuldunuz. Ümidiniz İngiltere’den mi? Öyle ise Lloyd George’un Avam
Kamarası’ndan söylenmiş şu sözlerini tahattur ediniz: ‘Cebren tavassut edebilmek için
kudretimiz yalnız Yunanistan’a kâfidir. Çünkü bütün sahillerini abluka edebiliriz. Fakat
Türkleri icbâra kudretimiz yoktur. Çünkü İngiliz zırhlıları Anadolu dağlarında
yürüyemez” satırları ile devam etmiş ve yine Lloyd George’un Avam Kamarası’nda
yapmış “Türklerin hücumuyla Yunanlar siperlerini terk edecekse, Yunan meselesi
iştigale bile değmez” yönündeki konuşmayı da hatırlatarak: “Haydi artık istediğiniz
kadar bağırınız. Çalmadık kapı, başvurmadık devlet bırakmayınız. Ordunuzdan
ümidiniz kesilince kapıları ve devletleri dolaşmaya başladınız. O devletlerden ve
kapılardan da ümidi kesince mecburen bize geleceksiniz. Gelecek fakat bizi
göremeyeceksiniz. Çünkü ordumuz ahdetmiş. Siz, bize gelinceye kadar o, İzmir’e
gidecekmiş!”1871 sözleri ile ilgili yazısını nihayete erdirmektedir. Aynı konuyu kaleme
alan ve gelinin süreci Yunan aczinin itirafı şeklinde değerlendiren Faik Ahmet Bey,
Yunanların dereyi görmeden paçayı sıvadığını, tüm Anadolu’nun Yunanistan’a ilhakını
düşünecek derecede cinnet geçirmiş olduğunu, büyük devletlerin yardımını istemekle
artık kendi başlarına iş göremeyecek derecede olduklarını kabul etmiş bulunduklarını,
İtilâf Devletleri, bundan sonra tavassut teşebbüsünde bulunsalar dahi bu teşebbüsün
beyhude ve nafile olacağını ve böyle bu teşebbüsten Yunanistan hesabına faideli ve
müspet bir netice elde etmek imkânının hiçbir suretle bulunmayacağını, zira ortada
başkalarının tavassutuyla ve bir uyuşma suretiyle halledilebilecek bir dava mevcut
olmayıp Yunanların layık olduğu âkıbetle Türk topraklarından çıkarılma meselesi
olduğu ve bu hususta da sözün, siyasette değil Türk süngüsünde bulunduğunu ifade
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etmiştir.1872 Sakarya yenilgisinin ardından İngiliz basınında çıkan haberlere dair yorum
ve değerlendirmeler de bulunan Faik Ahmet Bey, Türk süngüsünün yalnızca
Yunanistan’ı felce ve felakete uğratmakla kalmayarak hamilerini de en hassas
yerlerinden yaraladığını, Yunanların Sakarya yenilgisi ile layık oldukları âkıbete doğru
yuvarlanmalarının, bu itibarla İngilizler hesabına da ve bütün cihanın huzur ve menfaati
namına da çok hayırlı görülecek bir şey olduğunu belirtmiştir.1873
Bu süreçte Batı Cephesi’nde çekilen Yunan birliklerinin Eskişehir’in batısında
toplanmakta oldukları1874 haberi de basına yansımış, haber üzerine kaleme almış olduğu
yazısında Faik Ahmet Bey, Eskişehir hattında tutunmak için âzami gayret gösteren
Yunanların Sakarya yenilgisinin etkilerini dâhilde ve hariçte düzeltmek amacı ile böyle
bir tutum içine girdiklerini, buradaki amacın askeri olmaktan ziyade siyasi sebeplere
dayandığını, şayet Yunan ordusu Eskişehir hattında tutunamayacak olursa ordunun
uğrayacağı akıbetin Yunanistan’daki tesiratının kargaşa ortamı doğurabileceği, Yunan
ordusu ne kadar kısa sürede kendini toplar ve mukavemet edebilecek vaziyete
geçebilirse Yunanistan’ın ancak bu takdirde mağlubiyetin hariçteki kötü tesirlerinin
önüne bir dereceye kadar geçebilme imkânı elde edebileceğini ve Yunanlar için artık
Anadolu’da tutunabilecek bir hat kalmadığını ifade etmektedir.1875
Anadolu’da durum bu şekilde iken İngiliz Haberalma Örgütü’ne göre Tevfik Paşa
kabinede Anadolu’yu boşaltırlarsa Trakya’yı Yunanlara bırakmayı teklif edeceğini
söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa ise İstanbul Hükümeti’ne “Barış görüşmelerinin
zamanı değildir. Anadolu’yu ve Trakya’yı tamamen boşalttıracak güçteyiz” demiştir.1876
Yine aynı örgütün haberine göre İstanbul Hükümeti, gerekirse Ankara’ya danışmadan
Yunanlar ve Müttefiklerle barış görüşmelerine girişmeye karar vermiştir. İstanbul
Hükümeti’nin Avrupa’daki temsilcileri aracılığıyla Müttefiklerin ve Yunanistan’ın
tutumlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nitekim Ekim başlarından itibaren İstanbul
Hükümeti’nin barış görüşmelerine iyiden iyiye hazırlandığı görülmektedir. Yunan işgali
altındaki yerlerle ilgili istatistiki bilgiler toplamak üzere bir alt komite de kurulmuştur
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ve 2 Ekim’de bir kez daha Ankara Hükümeti’ne başvurulmuştur.1877 İzzet Paşa, Mustafa
Kemal’e bir telgraf çekerek İngilizlerin arabuluculuğuna başvurulmasını ve Ankara
Hükümeti’nin görüşlerini anlatmak üzere yetkili bir temsilciyi İstanbul’a göndermesini
istemiştir. Mustafa Kemal bu telgrafa vermiş olduğu cevapta hedeflerine diplomasi ile
değil silah gücü ile erişeceklerini, sorunların İstanbul Hükümeti’nce değil BMM’nce
halledileceğini bildirerek acil durumlarda Ankara Hükümeti’nin görüşlerini öğrenek için
güvenilir bir kişinin Ankara’ya gönderilmesini istemiştir.1878
Bu süreçte Yunanların Eskişehir hattında ağırlıklarını kaçırmaya başladıklarına yönelik
haberler basında yer amakta, bu hadiseyi “Firar Hazırlığı” adlı makalesinde ele alan
Faik Ahmet Bey: “Eskişehir hattında tutunmak, Yunanlar için bir de hariçte
yapacakları teşebbüsat itibariyle zaruri olmuştur... Yunanlar, Eskişehir hattında
tutunabilirlerse Avrupa’ya karşı ‘Bizim maksadımız Ankara değildi. Eskişehir hattı
maksadımızı temin etmiştir. Hoş, Anadolu’yu kâmilen istila edecek değiliz ya! Tavassut
ediniz, müdahale ediniz, şu iş bertaraf olsun’ demek ve onların tavassutu sayesinde
asgari bir zararla işe nihayet vermek mümkün olabileceğini tasavvur ve tahayyül
eylemişlerdir…” demekte1879 İstanbul’da yayımlanan Yeni Şark gazetenin haberinden
alıntı yapan İstikbâl, Yunanların Eskişehir’den Pazarcık ve İnegöl yoluyla Bursa
istikâmetinde geriye doğru nakliyatta bulunduklarını ve Yunan ahalinin ordu ile beraber
ricat ve hicret etmekte olduğu1880 ayrıca Bursa’dan da Mudanya’ya mütemadiyen
nakliyatta bulundukları bilgisini sütunlarına taşımakta1881, yine aynı gazetenin,
İstanbul’da yayımlanan Rumca bir gazetenin haberinden yapmış olduğu alıntıya göre 12
Ekim itibariyle Bursa’dan alınan telgrafa nazaran Eskişehir’de bulunan Yunan
karargâh-ı umumisinin İzmir’e nakledileceği bilgisi yer almakta idi.1882
Yunanların, İtilâf Devletleri’nin müdahalesini sağlamaya yönelik teşebbüslerinin
akamete uğraması Türk basınında yorumları da beraberinde getirmiş, Faik Ahmet Bey
bu olayı “Siyasi Hezimet” başlıklı yazısında ele almıştır. İlgili yazıda Faik Ahmet Bey,
Yunanların Sakarya’daki askeri hezimetlerini siyasi hezimetin takip eylediğini ifade
ederek Sakarya mağlubiyetinin, Anadolu seferinin nasıl bir neticede karar kılmaya
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mahkûm olduğunu Yunanlara gösterdiğini, bu sebepledir ki İtilâf Devletleri’ni alttan
alta tavassut ve müdahaleye davet eyleyen Yunan Hükümeti’nin Cemiyet-i Akvâm
nezdinde de bu teşebbüsleri hususi bir surette tekrar ettiği, ancak beklenilen desteğin
suya düştüğünü ve İtilâf Devletleri’nin Yunanistan’ı Türklerle doğrudan doğruya
anlaşmak mecburiyetinde bıraktığını ve bu netice karşısında Yunan Hükümeti’nin
Türklerle doğrudan doğruya sulhen anlaşmak ve harbe devam etmek şeklinde iki
seçenek arasında sıkışıp kaldığını ifade etmektedir. Birinci şıkkın Yunanlar tarafından
kolay kolay kabul edilmeyeceğini, mağlubiyetlerini ne derece kabul ve itiraf ederlerse
etsinler tamamen terk-i silaha mecbur olmadıkça Yunanların doğrudan doğruya
Türklere sulh teklifinde bulunmak istemeyeceklerini belirten Faik Ahmet Bey, ilk şıkkı
kabul etmeyince zaruri olarak ikinci seçeneği kabule mecbur olacak Yunanların harbe
devam etmek halinde zarar ve felaketlerini çoğaltmaktan, aldıkları mağlubiyet neticesini
daha geniş bir sahada derinleştirmekten başka bir şey kazanamayacakları, Yunanların
Anadolu seferi bataklığında boğulup kalmak akıbetinden asla kurtulamayacakları1883
yönünde değerlendirmelerde bulunmuştur. Gunaris’in sulh amacı ile Paris’e giderek
Briand’la görüşme yapmasını “Sulh Dilencisi” başlığını verdiği yazısında değerlendiren
İsmail Habip ise: “Yunanlar galibiz diyemediler, bekleyeceğiz diyemiyorlar, mağlubuz
demeye de dilleri varmıyor. İşte bu üç şeyi de söylemek üzere Gunaris’i Avrupa’ya
gönderdiler. Gunaris, Briand’ın kapısına vardı, elinde siyaset keşkülü ‘Aman bir parça
sulh!’ diyor. Fakat sulh artık ne Briand’ın cebinde ne de Lloyd George’un ağzında.
Sulh ancak Sakarya gazisinin elindedir. Gunaris’in boş ve faydasız kapı çaldığını
yakında hep göreceğiz. Göreceğiz ki Yunan’a o kadar özlediği sulhu yine Mustafa
Kemal Paşa’nın yumruğu verecek!”1884 diyor, Faik Ahmet Bey’in “İlk Adımda” başlıklı
yazısında aynı olaya dair yorumu: “Gunaris’in Fransız Başvekili ile yaptığı mülâkat,
Gunaris’e siyasi teşebbüsatının akamete mahkûm bulunduğunu göstermekten başka bir
netice temin etmemiştir ve Yunan Başvekili ile adımda müthiş bir hezimete duçar
olmuştur. Gazetelerin ve ajansların verdikleri haberlerden anlaşıldığına göre
Gunaris’in sulh projesi, Fransa Hükümetince tamamen gayr-i müsait bir telakkiye
uğramış ve Yunan Başvekili Paris’i ümitsiz bir surette terke mecbur olmuştur…”1885
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şeklinde oluyor, “Hayalden Hakikate”1886 başlıklı bir diğer yazısında ise Gunaris’in
Avrupa seyahati üzerine uzun değerlendirmelerde bulunuyordu.

7.4.6. Sulh Görüşmeleri
19 Aralık 1921’e gelindiğinde İngiltere Dışişleri Bakanı, yeni bir konferans hazırlığına
karar vermiş, İngiliz Kabinesi’ne “Sevr Antlaşması’nın Revizyonu İçin Paris’te
Yapılması Düşünülen Toplantı” başlığını taşıyan bir muhtıra sunmuştur. Bu gizli
muhtırada Lord Curzon, Müttefiklerle Türkiye arasında barış imzalanması için şimdiye
kadar üç deneme yapıldığını belirtiyor, bu denemeleri kısaca şu şekilde sıralıyordu:
Birinci deneme, Sevr Antlaşması idi, imzalanmış fakat onaylanmamıştı. Lord Curzon,
bunu fiilen ölü bir anlaşma olarak niteliyordu. İkinci deneme, Mart 1921’de toplanan
Londra Konferansı idi. Bu konferans tekliflerini de hem Türkiye hem Yunanistan
reddetmişti. Üçüncü deneme de Haziran 1921’de yapılmıştı. Yunanistan’a arabuluculuk
teklif edilmiş ancak genel bir taarruza geçmişti. Artık barış için dördüncü bir deneme
yapılacaktı. Bu durumda yeni bir program gerekiyordu. Bu yeni barış programı,
koşulları bakımından Türkler için daha liberal, fakat aynı zamanda Yunanların kabul
edebilecekleri bir program olacaktı. İtalya ve Fransa’ya da sunulan bu programdaki en
önemli değişiklik, Yunan ordularının Türkiye’den çekilmelerinin öngörülmesi, Trakya
sınırının Çatalca’dan Çorlu’ya çekilmesi ve İzmir bölgesinin Türkiye’de kalacağı
ilkesinin kabul edilmesi idi.1887
Bu süreçte Avrupa’daki Yunan heyetinin sulh görüşmelerinin kesin bir sonuca
varamamış olması Anadolu basınında harbin yeniden başlama ihtimali olarak
değerlendiriyor, Avrupa’dan, bilhassa Londra’dan sulh davasının artık ilerleme ihtimali
olmayan bir safhaya girdiği yönünde gelen haberler ile İngiliz gazetelerinin de bu
husustaki neşriyatlarının kamuoyunu bu yönde hazırlamak istedikleri şeklinde
yorumlanıyordu.1888
Müttefiklerin ardından Cannes kentinde yapılan toplantıda İngiltere, yeni barış
koşullarını 12 Ocak 1922’de Yunanistan’a bildirmiştir. Bu görüşme Türk basınında
tepki ile karşılanırken Yenigün yazarı Yunus Nadi, Yakındoğu’da kan dökülmesinin asıl
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suçlularının böyle konferanslar toplayanlar olduğunu yazmış, Lloyd George ve Lord
Curzon’u şiddetle suçlamıştır. Öte yandan Giresun gazetesinde Bekir Sükûtî ile
Trabzon’da İstikbâl gazetesinden Faik Ahmet Bey de aynı şekilde Cannes Konferansı
ve İngiltere’yi sert bir dille eleştirmişlerdir.1889 Öte yandan İstanbul Hükümeti, Ankara
Hükümeti’ni yumuşatma amaçlı 25 Ocak 1922 tarihli bir mektubu Kâzım Karabekir’e
göndererek ondan yardım istemiştir. Dâhiliye Nazırı İzzet Paşa tarafından kaleme alınan
mektupta barışa duyulan ihtiyaç anlatılmış ve bu hususta Ankara’nın tavrından
yakınılmıştır. Ankara’nın İstanbul’da veya İstanbul’un Ankara’da bulunduracağı kişiler
yoluyla görüş alışverişinde bulunulması ve hükümet biçiminde değişiklik yapıldığı
yolundaki demeçlerin ve girişimlerin önlenmesi konusunda Karabekir’den yardım
istenmiştir. Aynı gün Yüksek Komiser Rumbold ile görüşme yapan Sadrazam Tevfik
Paşa, adil bir barış teklifini hemen kabul edeceklerini, Mustafa Kemal ve aşırılar yola
gelmezse tecrit edileceklerini ifade etmiştir. Ankara Hükümeti’ni temsil eden Yusuf
Kemal Bey’in talepleri karşısında İstanbul Hükümeti’ni kullanmak isteyen Lord Curzon
ise Yüksek Komiser Rumbold aracılığı ile Tevfik Paşa’ya çekmiş olduğu telgrafta ne
zaman isterse Londra’ya ayrı bir kurul gönderebileceğini ifade etmiştir. Nitekim Bunun
üzerine İstanbul Hükümeti de 4 Mart’ta Tevfik Paşa’yı Londra’ya gönderecektir.1890
Hâkimiyet-i Milliye, “Şark meselesinin anahtarı bizim elimizde değil, düşmanlarımızın
elindedir. Onlar, hain maksatlarından vazgeçerek topraklarımızı terk ettikleri anda sulh
avdet eylemiş ve herhangi bir konferansa, derhal vazifesinde muvaffak olacaktır”1891
yorumunda bulunmuş, Faik Ahmet Bey ise, Ankara’nın sulh taraftarı olduğunu ancak
bunun Türk Milleti’nin hakk-ı hayat ve istiklâline riayet esasından müteşekkil bir kayıt
ve şart altında sağlanacağını, dolayısıyla Ankara’nın devamlı bir sulh taraftarı olduğunu
ifade etmiştir. Nitekim Faik Ahmet Bey’e göre Sevr Muahedesi de bir sulhtu ve onu
imzalayanlar görünürde bir sulh muahedesi imza etmiş olsalar da hakikatte o, koca bir
milletin idam fermanı idi.1892
İstikbâl Yunanların yeni bir harp hazırlığında olduklarına şüphe kalmadığını, Gunaris’in
Avrupa’da ne için dolaşıp durduğunun nihayet tamamen anlaşıldığını, Müttefik
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Devletler’in müşterek muavenetini temin edemese dahi İngiltere’nin maddi ve manevi
desteğini sağladıkları yorumunu yapmıştır.1893
Bu süreçte Anadolu basınında Paris’te toplanacak olan yeni bir konferansa dair haberler
yer almakta idi. İstikbâl, bu hususta Şark işleriyle meşgul olacağı anlaşılan yeni
konferansın bu kez sorunları kat’i surette çözmeye niyetli olduğunu, konferansın
neticesini bekleyecek olan Yunanların, devletler işi sulh ve müzakere yolu ile
çözemeyecek olurlarsa yeniden silaha, topa ve tüfeğe müracaat edeceklerini beyan
ettiklerini belirtiyordu.1894 Bir diğer haberinde ise Ankara Hükümeti Hariciye Vekili
Yusuf Kemal Bey’in Avrupa başkentlerine yapacak olduğu seyahat hakkında bilgi
veriliyor, Paris’te bir konferans toplanacağı sıralarda verilmiş olan bu kararı Türklerin
harp ve sulh gayelerini Avrupa’ya anlatmak noktasında oldukça faydalı ve hatta zaruri
olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuluyordu.1895 Aynı süreçte Tevhid-i Efkâr ise
İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Yusuf Kemal Bey’in Adapazarı ve İzmit’te yapmış
olduğu konuşmalara yer veriyordu. Adapazarı’ndan ayrılırken; “Allah’tan ümidinizi
kesmeyin. Sizler, en ağır facialara maruz kaldığınız için bana memleketin en kudretli,
en mazlum sesini duyurdunuz. Gittiğim yerlerde hakkımızı, istiklâlimizi, vatanımızı
müdafaa edeceğim” diyen Yusuf Kemal Bey, Misak-ı Milli dâhilinde olmayan sulh
istemediklerini telgraflarla bildiren İzmit halkına vermiş olduğu beyanatta ise şu
ifadeleri kullanmıştır: “Seyahat maksadım, Avrupa devletleri nezdinde Misak-ı Millimizi
yakından müdafaa etmektir. Bittabi Avrupa devletleri ile doğrudan doğruya temas
etmek, milli maksadımız için daha müfrit olacaktır. İstikbâlimizi temin edecek esbap ve
avamili temine sarf-ı gayret edeceğim. Seyahatimin sarih hududu hakkında şimdilik kati
malumat veremem. İstanbul’da birkaç gün kalacağız, oradan İtalya, Fransa, İngiltere
velhasıl milli gayelerimizi müdafaa etmek lâzım gelen Avrupa başkentlerine gideceğiz.”
Nitekim 16 Şubat 1922’de Ankara Hükümeti’nin Hariciye Nazırı Yusuf Kemal Bey ve
beraberindeki heyet, Tevfik Paşa ve İstanbul Hükümeti’nin Hariciye Nazırı İzzet Paşa
ile görüşmüştür.1896 Bu görüşmede Yusuf Kemal Bey, Avrupa’ya giderken İstanbul’a
uğrayış nedeninin Avrupa’da vereceği demeçlerin ve ileri süreceği görüşlerin İstanbul
Hükümeti adına da yapılmış sayılması konusunu kendilerine söylemek olduğunu

Faik Ahmet, “Hazırlık Devresi”, İstikbâl, 30 Kanun-ı Sâni 1338, No. 521, s. 1.
Faik Ahmet, “Yeni Konferansa Doğru”, İstikbâl, 2 Şubat 1338, No. 524, s. 1.
1895
Faik Ahmet, “Bir Seyahat”, İstikbâl, 8 Şubat 1338, No. 529, s. 1
1896
Tevhid-i Efkâr, 16 Şubat 1338, No. 3276-248, s. 1.
1893
1894

395
belirtmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti Yusuf Kemal Bey’e vekâlet vermekten
vazgeçerek Avrupa’ya İzzet Paşa’yı gönderecektir. Zira 20 Şubat’ta Padişah ile görüşen
Yusuf Kemal Bey, kendisinden TBMM’nin tanınmasını istemiş, padişah ise buna
herhangi bir yanıt vermemiştir.1897
İstanbul Hükümeti’nin İzzet Paşa’yı Avrupa’ya gönderme kararı karşısında İsmail
Habip kaleme aldığı makalesinde “İzzet Paşa’nın Londra’ya gideceği hakkındaki
telgrafı okuyunca derhal hükmettim ki bu hareketle hıyânetle belâhet yekdiğerinden
ayırt edilemeyecek kadar karışıktır. Onun için bu işi yapanlara hiç düşünmeden hem
hain hem aptal dedim” ifadelerini kullanıyordu. Zira İsmail Habip, Yusuf Kemal Bey’in
Avrupa’ya gidişinin Türklerin Yunan’a boyun eğmemek için her şeyi göze alan yekpare
bir kitle bulunduğunu anlatmak olduğunu, hâlbuki Tevfik Paşa’nın seyahatinin
manasının Türkler arasında ikilik olduğu yönünde anlaşılacağı yorumunu yapıyordu.1898
Tevfik Paşa ise Vakit gazetesine vermiş olduğu beyanatta İzzet Paşa’nın hareketinin
ikilik yaratmadığını ifade ediyordu.1899 Ancak bu demecin aksine Ahmet İzzet Paşa
Londra Konferansı’na vermiş olduğu muhtırada ayrılıkçı olarak suçladığı Ankara
Hükümeti’nin uyarılmasını istemiş, Ankara’nın halifeliğe karşı nefret göstermesinin
İslâm dünyasından gelecek yardımı yok edeceğini ileri sürmüştür.1900
Bu süreçte İstanbul’un ecnebilerin elinde olmak üzere bulunduğunu ifade eden
Hâkimiyet-i Milliye, üç devletin hariciye vekillerinden oluşan bir konferansın
toplanacağını ve bu konferansın bir taraftan Yunanistan ile Türkiye arasında hakemlik
rolü üstleneceğini öte yandan ise Sevr antlaşmasında yapılacak ta’dilatı arz edeceğini
bildiriyordu.1901 Nihayet 22 Mart 1922 günü Fransa, İngiltere ve İtalya Dışişleri
Bakanları, Paris’te toplanmış, böylece Türkiye ile barış yapılması konusunda üç
Müttefik devletin temsilcileri, dördüncü kez bir araya gelmiştir.1902 Aynı gün Müttefik
Devletler Dışişleri Bakanları, Atina, İstanbul ve Ankara Hükümetlerine şu ortak telgrafı
çekmişlerdir: “Ortadoğu’da yeniden barış yapmak ve yeniden can ve mal kaybı
olmaksızın Anadolu’nun boşaltılmasını teklif etmek amacıyla Paris’te toplanmış olan üç
1897
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durdurmalarını ısrarla tavsiye etmeyi kendilerine ilk görev sayarlar.” Telgrafta, bundan
sonra yapılması teklif edilen mütarekenin şartları bildiriliyordu. Bu, altı maddelik bir
mütareke teklifi idi fakat içinde Anadolu’nun boşaltılacağı vaadi de yer alıyordu.
Mütarekenin üç aylık bir süre için yapılması ve savaşan taraflar ön barış şartlarını kabul
edinceye kadar kendiliğinden yenilenmesi teklif ediliyordu. Yapılacak mütarekenin
süresi belirtilmesine rağmen Anadolu’nun ne zaman boşaltılmasına başlanacağı
belirtilmemişti. Boşaltma işi, ön barış şartlarını kabul etme şartına bağlanıyordu.1903
Aynı gün Müttefik Devletlerin İstanbul Yüksek Komiserleri tarafından üç ay müddetle
ateşkes önerisi Yunan Dışişleri Bakanı’na ve Ankara Hükümeti’nin İstanbul’daki
temsilciliğine verilmiştir.1904
İstikbâl’in mütareke teklifi karşısındaki yorumu “Bize mütareke teklif etmek,
mücadelemizin mana ve gayesini anlamamaktır” şeklinde olmuş ve ilgili teklifin manası
Lord Curzon’un dolambaçlı yoldan İtilâf Devletleri’nin emrine tabi olunması şeklinde
yorumlanmış ve yazı şu değerlendirmeler ile devam etmiştir:
“…Biz, yurdumuza dâhil olmuş bir düşmana karşı mevcudiyetimizi muhafaza ve
müdafaa uğrunda bir mücadeleye girişmiş bulunuyoruz. Bu mücadelenin bir gayesi
vardır. Düşmanı yerlere serip müstahak olduğu akıbete mahkûm ederek istiklâl ve
mevcudiyetimizi kurtarmak. Misak-ı Milli esasları dâhilinde bir sulha kavuşmak,
bizim programımızda bu gaye içinde kendiliğinden çizilmiş demektir. Ve bu
programda hiçbir pazarlık fikrinin yaşamasına imkân tasvirini kabil kılacak ufak
bir nokta mevcut değildir… Bu yeni İngiliz tuzağını görmek için çok fazla i’mâl-i
zihne gerek yoktur. Mamafih bizim için bundan sonra hiçbir şekil ve surette
aldanmanın dahi ihtimali yoktur. Bizim programımız, emelimiz ve maksadımız
muayyendir, sarihtir, kat’idir. Biz, sulh istiyoruz fakat Misak-ı Milli dâhilinde sulh
istiyoruz. Böyle bir sulh bize temin edilmedikten ve böyle bir sulhun mukaddimesi
demek olan tahliye keyfiyetine Yunanlar başlamadıktan sonra bizim için
mücadeleye devam zaruridir. Mücadele, nihayete kadar, istediğimiz şekildeki sulhu
temin edinceye kadar mücadele. İşte Türk’ün müşterek düşüncesi, müşterek kararı
budur. Ve bu kararın aleyhinde harekete hiçbir fert, hiçbir hükümet nefsinde
salahiyet göremez.”1905
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olduğu yolundaki düşünceleri de yok edecektir.” Tevfik Paşa bu hususun tüm
bakanlardan gizlendiğini de belirtmiş, padişahın böyle bir anlaşmayı hemen
onaylayacağını bildirmiştir.1906 Ancak İngiltere, Sultan Vahdettin’in kendisi ile ayrı bir
barış yapma önerisini reddetmiştir. Öte yandan Türkiye’nin cavebını bildirmesine vakit
kalmadan Paris’ta toplanmış bulunan İtilâf Devletleri hariciye nazırları, 26 Mart’ta
ikinci bir nota1907 ile barış teklifinde bulunmuşlardır. İleri sürülen barış şartlarına göre
Yunanistan Anadolu’yu tahliye edecek, Trakya’da Tekirdağ Türkler’de; Kırklareli,
Babaeski ve Edirne Yunanlar’da kalacak, Boğazlar silahsız bölge olacak, barışın
imzalanmasını müteakip İtilâf Kuvvetleri tarafından İstanbul tahliye edilecek1908, Sevr
Antlaşması ile 52 bin kişi olarak tespit edilen Türk silahlı kuvvetleirnin mevcudu 85
bine yükseltilecek ve Türk ordusu ücretli askerlerden kurulacak, adlî ve iktisadî
kapitülayonlarda değişiklik yapılacaktı.1909
İkdam, “Anadolu, artık siyaset yapmakta mahzur görmedi ve Yusuf Kemal Bey heyetini
malum olan şerait dâhilinde Avrupa’ya gönderdi. Bu heyet, şimdiye kadar başkaları
tarafından kırılan potları tamir etti ve Şark Meselesi mevcut olduğu günden beri
Osmanlı Devleti’nin görmeye hiç alışmadığı tatlı sulh teklifiyle Ankara’ya döndü”1910
şeklinde durumu yorumlarken Vakit gazetesi, mütareke teklifinin Türklerin enerjisini
saptırmak için hazırlanmış bir propaganda olduğunu, bu teklifin kabul edilmesinin
Türkiye için intihar etmek anlamına geleceğini belirtiyor1911, İleri gazetesi ateşkesi
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önerisi Mondros Mütarekesi’ne benzetiyor1912, Hâkimiyet-i Milliye ise: “Paris’te devam
etmekte olan konferansın müzakere ve kararları hakkında gayr-i resmi haberler
peyderpey gelmektedir. Fakat bu haberlerden müspet, vazıh bir fikir edinmek imkânı
yoktur. İnsan bunları okurken kendini esrarengiz bir zulmet içine girmiş gibi hissediyor.
Etrafında bazı kimselerin dolaştığını, bir şeyler söylediklerini, bir şeyler yaptıklarını
duyuyor ve anlamak için bütün dikkatini sarf ediyorsa da muvafık olamadığından
beyhude sinirleniyor. Ta Versay konferansından beri bütün cihan üç-beş adam
tarafından bu suretle karanlıklar içinde dolandırılarak sinirlendirilmektedir... Ya
Misak-ı Milli ya da hiç”1913 şeklinde yorumda bulunurken bir başka sayısında ise
mütareke metninin bütün Türkiye halkının nefretine mucip olduğunu, böyle bir teklifte
bulunanların hüsn-i niyet sahibi olmadıklarını, misak-ı milli dairesinde olmadıkça da ne
mütareke ne de sulh yapılmayacağını ifade etmektedir.1914 İngiliz Yüksek Komiseri
Rumbold, bu süreçte hazırlamış olduğu raporunda Peyam-ı Sabah dışındaki tüm Türk
gazetelerinin mütareke fikrine soğuk baktığını, Yunan işgali altındaki topraklar
tamamen boşaltılmadığı sürece Türklerin mücadeleye devam edeceği yönündeki
bilgilere yer vermiştir.1915
Ankara Hükümeti, Müttefiklerin barış şartlarına verecek olduğu cevap müsveddesini 4
Nisan 1922’de hazırlamış1916, Yusuf kemal Bey’in imzaı altında basında yer alan
Müttefiklerin 22 Mart tarihli ateşkes ve 26 Mart tarihli barış önerilerine verilen cevapta
ateşkes önerisinin esas itibari ile kabul edildiği bildirilirken Anadolu’nun hemen Yunan
askerlerinden boşaltılması, tahliye işleminin mütareke ile beraber başlaması ve
mütareke müddetinin Anadolu’nun tahliye müddeti olan dört aydan ibaret olması ve
tahliye neticesinde sulh müzakereleri neticelenmiş olur ise mütarekenin kendiliğinden
üç ay daha uzatılması, tahliyenin mütarekenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk on beş
gün zarfında Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar hattında ve mütareke süreci olan dört
ay zarfında İzmir dâhil olduğu üzere işgal edilen arazinin tamamen tahliye edilmiş
bulunması, tahliye edilecek arazinin tesliminde İtilâf Devletleri zabitanı ile Türk ve
Yunan kumandanlıkları temsilcilerinden oluşan komisyonlar marifeti ile ve İtilâf
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Devletleri’nin nezareti altında teslim ve tanzim ile bu esnada eşhas ve emvalin
siyanetini temin salahiyetine malik olmaları ve Türk askerinin tahliyeden itibaren ancak
on beş gün sonra dâhil olabilmesi talep edilerek bu şartlar Müttefik Devletler tarafından
kabul edildiği takdirde sulh tekliflerini tedkik için üç hafta içinde ilgili delegelerin
kararlaştırılacak olan şehre gönderileceği bildirilmiştir.1917
Hâkimiyet-i Milliye, bu cevaba yönelik: “Ümit edelim ki bizim ibraz ettiğimiz bunca
sulhperverlik İtilâf Devletleri tarafından layık-ı veçhile takdir olunur ve talep ettiğimiz
asgari teminat kabul edilerek nihayet hakkımız teslim olunur”1918 şeklinde
değerlendirmede bulunmakta İstikbâl, “Hükümetimizin Cevabı ve İstanbul Basını”
başlıklı yazısında İstanbul basınının Ankara Hükümeti’nin cevabına yönelik yaklaşımı
yorumlanmıştır. İlgili haberin içeriğine göre İkdam gazetesi Ankara Hükümeti’nin
yanıtını Türklerin görüşme taraftarı olduklarına bir delil şeklinde yorumluyor, İleri
gazetesi ilgili cevabın her açıdan bir itidal ve basiret şaheseri olduğu, Vakit ise
Anadolu’dan kendi çıkarlarına uygun entrikalar çevirmeye müsait bir yanıt geleceğini
ümit eden Yunanların büyük bir yas ve endişe içinde bulundukları yorumunu
yapıyordu.1919 Ayrıca Faik Ahmet Bey, sulh şartlarını konu edindiği makalesinde Lord
Curzon tarafından ileri sürülen ve müttefiklerce de kabul edilen şartların esas itibari ile
daha öncekilerden bir farkı bulunmadığını ifade etmiş ve mevcut şartları Lord
Curzon’un Şark’ta devamlı ve hakiki bir sulhun tesisine yardımcı olacak şartlardan
ziyade Yunanları menün edecek ve Sevr’in ruhunu ihlal etmeyecek şart arayışının bir
ürünü olarak nitelemiştir. İlgili yazının devamında devletlerin sulh için ileri sürmüş
oldukları şartların Misak-ı Milli’ye aykırı olduğu ve bu aykırılığın giderilmesi dâhilinde
müzakerenin müspet bir neticeye ulaşabileceğinin ifade edilmiş olduğu yazı şu şekilde
devam etmekte idi:
“Biz, Türkiye’yi Yunanistan’a bırakan, Gelibolu Yarımadası’nı tamamen yabancı
idareler altına vaz’ eyleyen, İstanbul ve Boğazlar için garip vaziyetler ihdas eden,
dâhili işlerimize birçok müdahale zeminleri hazırlayan bir sulh projesini kabulde
surte-i kat’iyette karşıyız. Biz, sulh için yapabileceğimiz fedakârlıkların hepsini
yapmış, Umumi Harp’teki mağlubiyetimizin cezasını bâliğan mebâliğ ödemişiz.
Koca bir Hicaz kıtasını, Irak’ını, Suriye’ni harpteki mağlubiyetimizin cezası olarak
terk ettik. Irkî alâkalarla bağlı olduğumuz birçok yerlerin mukadderatını ahalisinin
arzusuna bırakarak taleplerimizi mümkün olduğu kadar asgari bir hudut dâhilinde
topladık.
1917
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Misak-ı Milli, hür ve müstakil yaşamaktan başka bir arzusu bulunmayan
milletimizin en tabi’ ve en meşru haklara müstenid mutâlebesini asgari bir çerçeve
dâhilinde hulasa etmiştir. Bunun üzerinde en ufak bir pazarlığa girişmemize, milli
hudutlarımızdan, milli haklarımızdan zerre kadar fedakârlık icrasına
yanaşabilmemize imkân yoktur. Ve zaten bu fedakârlığı bizden istemeye kimsenin
hakkı olamaz…”1920

İngiliz Savaş Bakanlığı, 7 Nisan 1922’de Ankara Hükümeti’nin ateşkes önerisinin kabul
edilmemesini istemiş, buna gerekçe olarak ise şu hususlar gösterilmiştir: Anadolu
boşaltılırsa Türkler konferansa Anadolu meselesini halletmiş olarak geleceklerdir.
Yunanlar da Trakya’ya yığınak yapabilirler. Böylece harekâtın merkezi Anadolu’dan
Trakya’ya kayabilir ve böyle bir durumda İstanbul’daki Müttefik kuvvetler Trakya
yakasındaki Yunan kuvvetleri ile Anadolu yakasındaki Türk kuvvetleri arasında
kalabilir.1921 Nitekim Müttefikler, ilgili notaya vermiş oldukları cevapta Ankara’nın
şartları görüşmek üzere delege göndermeyi kabul edişini memnuniyetle karşıladıklarını,
bazı özel noktaları müzakere edebileceklerini ancak Ankara’nın öne sürdüğü şartları
kabul edemeyeceklerini bildirmişlerdir.1922
Öte yandan Müttefiklerin 26 Mart tarihli notasına önce Ankara’nın cevap vermesini
bekleyen İstanbul Hükümeti, 8 Nisan’da Müttefiklerin notasına vermiş olduğu cevapta;
Anadolu’nun boşaltılmasının ardından Yunanların Trakya’da yığınak yapmalarının
engellenmesini istiyor, konferans fikrini kabul ediyor ve üç hafta içinde İstanbul
Hükümeti delegelerinin konferansa katılmak üzere hazır olacakları ifade ediliyordu.
İstanbul Hükümeti’nin ilgili notaya yanıtı kısa ve sönük olmuştur.1923 Mütareke
yapılması ve Anadolu’nun boşaltılması hususunda Müttefiklerle diplomatik kavgayı
yapan Ankara Hükümeti olmuştur.1924
Müttefikler, 19 Nisan’da İstanbul Hükümeti’ne de Ankara Hükümeti’ne verdikleri
notaya benzer

bir

cevap vermişlerdir.1925

Bu

cevapta Anadolu’nun

hemen

boşaltılamayacağı, öncelikle barış şartlarının tümünün tartışmasız kabulünün gerekli
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olduğu, İstanbul Hükümeti’nin Trakya’da bir Yunan tehdidinden çekinmemesi gerektiği
ifade ediliyor, İstanbul Hükümeti’nin konferans delegelerini Müttefiklere bildirmesi
isteniyordu.1926
Ankara Hükümeti, Müttefiklerin 15 Nisan’daki ortak notasına 22 Nisan günü uzun bir
notayla karşılık vermiştir.1927 Bu notada özetle şu konulara temas edilmektedir: Ankara
Hükümeti, Müttefiklerin Ortadoğu’da yeniden barış yapılması isteklerinin ve mütareke
tekliflerinin Anadolu’yu boşaltmak amacıyla yapıldığına dayanarak boşaltmayla
mütarekenin birlikte yapılmasının izlenen amaca uygun düşeceğinin umulduğunu ancak
Müttefiklerin Anadolu’nun hemen boşaltılmasını kabul edememelerinin nedeninin
Yunanistan’ın bunu kabul etmeyeceği, etse bile Trakya’ya kuvvet kaydırıp büyük
olasılıkla savaşa devam edeceğini gösterdiği belirtiliyordu. Notanın devamında TBMM
Hükümeti’nin Anadolu’nun boşaltılmasına ilişkin görüşünün kabul edilmesi halinde
barış şartlarını incelemek üzere delege gönderebileceği ifade edilmiş, Misak-ı Milli
hususunu yinelemiş, daha fazla kan dökülmeden barış yapılması konusunda ileri
sürülmüş çeşitli görüşlerin bağdaştırılıp bağdaştırılamayacağını saptamak için
belirlenecek bir tarihte İzmit’e görüşmeler yapılmasına yönelik teklif sunulmuştur.
İstanbul’da bu notayı tartışan üç büyük devletin Yüksek Komiserlerinden Rumbold1928,
konferansın İzmit’te toplanmasına karşı çıkmış, Fransız Yüksek Komiseri ise bu öneriyi
kabul ederken İtalyan Yüksek Komiseri çekimser kalmıştır.1929 Neticede 22 Mart’tan 22
Nisan’a kadar süren bir aylık siyasi temaslar hiçbir sonuç vermeden bitmiş oluyor1930,
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söz yine silahlara kalıyordu.1931

Nitekim 13 Ağustos 1922’ye gelindiğinde

Sakarya’daki Türk mevzilerine doğru Yunan ileri harekâtı başlayacak ve Mustafa
Kemal’in emri üzerine 25 Ağustos 1922’de Anadolu’nun İstanbul ve dış dünya ile
haberleşme bağlantısı kesilecektir.1932 Bu hususu köşesine taşıyan ve Anadolu’nun bir
sükût ve sükûnete daldığını, Anadolu’dan ne berren ne bahren ne de telgrafla hiçbir
haber alınamadığını ve harekât-ı milliyenin başlangıcından beri böyle bir olayın ilk defa
gerçekleşmiş olduğunu ifade eden Velit Ebuzziya, yazısına şu şekilde devam ediyordu:
“Şu iki buçuk senelik zamanın en vahim anlarında, yani 16 Mart hadise-i elimesi,
kuva-yi inzibatiye teşkili anlarında dahi Anadolu ile muharebe bu kadar kat’i
suretle kesilmemişti. Evet, bu sükût ve sükûnet mucib-i hayrettir ve belki de bais-i
dehşettir. Bu sükût ve sükûnet evvel emirde Anadolu’nun sinirlerine tamamıyla
hâkim olduğuna delalet eder. Fakat bunun en büyük manası, Anadolumuzun gayet
büyük ve muazzam işler görmek azim ve himmetiyle yola çıktığıdır…
Anadolu’nun bu sükûtunun düşmanın nazar-ı dikkatini celbetmesi lâzımdı. Çünkü
bu sükût, pür-dehşetti, çünkü bu sükût büyük fırtınalardan evvel ortalığı kaplayan
sükûnete pek bezemiyordu. Azimkâr olanlar, büyük işler görmeye kat’i karar
verenler, gayelerine varmak için canlarını fedaya hazır olanlar daima böyle hareket
ederler. Beyhude sözlerle vakit geçirmezler, hele düşmanı nutukla tehdide hiç mi
hiç tenezzül etmezler.
Anadolu taarruz edemiyor, çünkü kabiliyet-i taarruziyesi yoktur, çünkü Türk
harpten usanmıştır, çünkü Anadolu’da için için muhalefet başlamıştır diyenlere
karşı Anadolu’nun bugün girişmiş olduğu bu taarruz, ne açık bir cevaptır. Bu
taarruzun en büyük kıymeti ve ondan daha büyük dehşeti ise bu kadar ani ve gayr-i
muntazır olması ve bilhassa bu kadar sükût ve sükûnet içinde dünyaları böyle
asabiyetten çatlatacak bir inziva halinde yapılmasıdır… Anadolu, taarruz
başladıktan sonra bütün kapılarını kapadı, limanlarına gemileri uğratmıyor,
yolcuların içeri girmesine veya dışarı çıkmasına müsaade etmiyor, telgrafla
muhabere ettirmiyor velhasıl hudud-u milliyesi dâhilinde kuş uçurtmuyor. Niçin?
Çünkü icraat ve fiiliyata başladığı vakit henüz netice elde edilmeden evvel yine
dedikodularla her tarafı oyalamak ve oyalatmak istemiyor. Anadolu’nun birden
bire her tarafla kat’ı münasebet ederek dünyadan kendisini tecrit etmesi, nüfuz ve
kuvvetinin bir delili değil midir? Düşmanlar, gökten yıldırım inmek kabilinden
başlayan bu taarruzun bir de böyle bir sükût ve sükûnetle olmasından birden bire
şaşakaldılar. Evvel emirde inanmak istemediler. Ötede beride bunun ehemmiyeti
yoktur gibi sözler söylediler fakat şimdi artık anlıyorlar, hissediyorlar ki iş çok
bir kuvvettir de” demiştir. Bunun üzerine padişah, kendisinin ve hükümetinin barış yapmaya ve bu
hedefe ulaşmak için fedakârlıklarda bulunmaya hazır olduğunu, Ankara’da uyuşmazlıklar olduğu için
Müttefiklerin enerjik bir hareket hattı tutmaları gerektiğini söyleyerek Yunanların boşaltacağı
toprakların meşru hükümete devredilmesini, Kemalistler serkeşçe hareketlerinde ısrar ederlerse barışın
İstanbul Hükümeti ile yapılmasını ve asileri yok etmesi için meşru hükümetin desteklenmesini
istemiştir. Yine aynı kapsamda 14 Ağustos 1922’de padişah, muhalefetin önde gelen isimlerinden
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Ali Kemal ile görüşmüş, bu görüşmeden bir gün sonra
muhalifler adına bir muhtıra hazırlanmış ve bir örneği de padişaha sunulmuştur. İlgili muhtırada
İstanbul Hükümeti Anadolu’ya yardım etmekle suçluyor, bu yardımdan ötürü Yunanların İstanbul’u
işgal etme tehlikesinin olduğu ileri sürülerek Hükümet’in istifasının isteniyordu. Sarıhan, Kurtuluş
Savaşı Günlüğü, IV, s. 531, 570, 579, 581.
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ciddidir… Anadolu, bu defa mutlak gayesine vasıl olmaya karar vermiştir ve
görüyoruz ki bu gayeye vasıl oluncaya kadar böyle susacak, ancak vakit vakit bizi
esaslı durumlardan haberdar edecektir…”1933

Ali Kemal ise bu süreçte İstanbul’daki Kuva-yı Milliye taraftarlarını yalnız özel
menfaatleri için bu yolu tutmakla suçluyor ve şöyle diyordu:
“Ankara, Ankara... Bu goygoycuların bu derece şevkle, cezbe ile göklere
çıkardıkları Ankara Hükümeti’nin üç senedir dâhili ve harici bir ikbalimize, tealimize,
bir hayrımıza badi olduğunu bilsek biz de onlara hak vereceğiz. Fakat bildiğimiz tıpkı
meş’ûm selefleri gibi o tayfanın da bu memleketi tam bir izmihlâle sürüklemesidir.”
Büyük Taarruz öncesinde Peyam-ı Sabah’ta çıkan Ali Kemal1934 imzalı bu başyazı,
birbirini kovalayan bu çeşit makalelerden yalnızca biri idi. Şu kadar var i Ali Kemal’in
bu yazısı, Ankara’nın Büyük Taarruza başladığı 26 Ağustos günü yayınlanmış
bulunuyordu ve tesadüfün garabeti de burada idi. Afyon cephesinde milli orduların kat’i
taarruzun ilk hazırlıklarını yaparak ateşe başladıkları o sabah, her şeyden habersiz
İstanbul halkı, Ali Kemal’in Milli Hükümet’e karşı en şiddetli fakat en son
hüzumlarından birini daha okuyordu.1935

7.4.7. Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının hemen akabinde 14/15 Eylül gece yarısından
itibaren tüm memlekette seferberlik ilân edilmiş, bir ay sonra Yunanlara karşı taarruz
yapılması için bir taarruz planı hazırlanmıştı. İlgili planda kış başlamadan önce
düşmana kesin bir darbe vurulması gerekliliği belirtilmişse de ordu kumandanlarının
Türk ordusunun böyle bir taarruza kalkışılamayacağına dikkat çekmeleri üzerine taarruz
planı ilkbahara ertelenmiş ve nihayetinde 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz
başlamıştır. Bu savaş neticesinde mağlup edilen Yunan kuvvetleri artık güçlü bir
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savunma tertibatı alamayacak durumdaydı1936 ve 3 Eylül’de Türk ordusu kaçmakta olan
Yunan kuvvetlerini takibe devam ederken Anadolu’nun tahliyesi şartına bağlı
Yunanların mütareke teklifi, İstanbul’daki İtilâf Devletleri Yüksek Komiserleri
tarafından Anakara Hükümeti’nin İstanbul temsilcis Hamit Bey’e iletilmiştir.1937
Yunanların bir mütareke rica ettiklerini1938 bildiren Hâkimiyet-i Milliye bu habere
yönelik: “Tahmin ettiğimiz tahakkuk ediyor. İngiliz Başvekili Lloyd George üç seneden
beri bize karşı saldırttığı canavarları bugün Türk’ün pençe-i kahr ve intikamından
kurtarmaya resmen teşebbüs ediyor”1939 şeklinde yorum yapmış, İzzet Paşa, 4 Eylül
1922’de Rumbold’dan Trakya konusunun bir an önce ele alınmasını ve Venedik
Konferansı’nın toplanmasını istemiştir. Rumbold, bu görüşmeye dair kaleme almış
olduğu raporda şu ifadeleri kullanmıştır: “İzzet Paşa, padişahın belki şimdi
değiştirilebileceğini ama Mustafa Kemal’in Osmanlı hanedanını deviremeyeceğini,
Ankara ve İstanbul hükümetlerinin kaynaştırılması için şimdilik bulunamayacağını
söylemiştir. İstanbul Hükümeti zaferden hem seviniyor hem de Mustafa Kemal’in
İstanbul’a yaklaşmasından kaygı duyduğu için huzursuz. Müttefiklerin tampon görevi
üstlenmesini istiyor. Padişahın geleceği karanlık. Padişah Mustafa Kemali kutlamayı
reddetti.”1940
Taarruzun devam ettiği bu süreçte İcra Vekilleri Reisi Rauf Bey, ilgili mütareke
teklifine dair telgrafı Mustafa Kemal Paşa’ya göndermiş, kendisine verilen 5 Eylül
tarihli cevapta Anadolu’da Yunan ordusunun suret-i katiyede mağlup edilmiş olduğu,
Anadolu için herhangi bir müzakereye mahal kalmadığı ve mütarekenin ancak Trakya
için mevzubahs olabileceği ifade edilirken1941 İstanbul’daki İngiliz, Fransız ve İtalyan
Yüksek Komiserleri işin son derece aceleyi gerektirdiğini göz önüne alarak İzmir’de
bulunan İngiliz Akdeniz Orduları Başkomutanı Amiral Brock’a bir telgraf çekerek
şehrin Türklere teslimini sağlamak üzere Müttefik amirallerinin ve başkonsoloslarının
aracı olmasını istediler. Aynı gün Fransız kruvazörünün telsizi Ankara ve bütün Türk
telsizi istasyonlarına şehir teslim edileceğinden müzakere için yer bildirilmesi isteğinde
1936
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bulundu. Mustafa Kemal adına verilen cevapta teslim heyetinin beyaz bayrakla
kasabaya gelmesi istendi.1942
Bu gelişmeler karşısında daha önce Ankara İstiklâl Mahkemesi tarafından gıyaben
idama mahkûm edilen Ali Kemal, “Hüccet-i Mahkûmiyetimiz” başlıklı yazıda kendisini
ölüme mahkûm eden millete karşı yüksekten atıp tutuyor, ateşler püskürüyor fakat aynı
zamanda ne engin bir delalet ummanı içinde yüzmekte olduğunu sanki ilk defa anlamış
gibi de şöyle diyordu:
“Biz, 26 Ağustos tarihli başmakalemizde devlet ve milletin necat ve selametinden
bahsederken şu mütalaayı ileri sürmüştük. Devletler, şimdiye kadar olduğu gibi
daha birkaç kere bu Şark işi içn içtimalar tertip edebilir, müzakerelere girişebilirler.
Fakat meş’ûm harp suçlularından gerek eşhas gerek ef’al gerek eserler itibari ile
hiçbir farkı olmayan Ankara başımızda oldukça bu belalardan memleket için bir
hayır doğarsa, faraza İzmir ve Edirne kurtuluşa üç senedir havsalaya sığmayan
fedakâlıklarımızın iyi bir akıbete hizmet ettiği tahakkuk eylerse, biz bir Türk olmak
itibari ile seviniriz, sevincimizden çıldırırız. Fakat aklen, irfanen bu mertebe
yanılmadığımız için yalnız kalemimizi kırmak değil insanlığımızdan bile istifa
ederiz. Doğru söyleyenleri dokuz köyden kovarlar. Biz de bu acı hakikatleri
pervasız söylediğimiz için ihtimaldir türlü türlü tevbihlere hatta tel’inlere maruz
kalabiliriz. Fakat ne beis var? Ne derece şanlı, ne kadar kanlı olursa olsun Türk’ün
şehamet destanı, o levendane muharebeleri, zaferleri hiçbir zaman siyasetçe
ikbaline hizmet edemedi ve edemezdi. Çünkü araya harp afeti girdi mi Şark
meselesi alevlenir fakat heyhat ki iptida bizi yakar. Böyle her muharebe neticesinde
devletlerce türlü türlü sebeplerle aleyhimizde derece derece hallolunur. Biz, nasıl
bir İstiklâl Mahkemesi’ne hâkim olamazsak o muhteşem muarızlarımız da Devlet-i
Osmaniye ve Avrupa nedir, bu devlete nasıl bir idare, nasıl bir hükümet, nasıl bir
siyaset lâzımdır ihata edemezler. Evet, Yunan orduları imha edildi, Yunanistan
cezasını buldu, perişan oldu. Lakin böyle olmakla bu devletimiz o makalemizde de
tespit ettiğimiz gibi kurtuldu mu? Hakları, salahiyetlei yokken bu adamlar bizi bu
derece ağır cezalara mahkûm ediyorlar. Ya üzerimizde diledikleri gibi fermanferma olursa neler yapmazlar?”1943

Ali Kemal’in 8 Eylül’de çıkan bu başyazısının gazetede mürekkebi kurumadan ertesi
günü Türk orduları İzmir’e giriyor, Ali Kemal’in “Hele görelim İzmir’i Edirne’yi
kurtarsınlar” yolunda meydan okumasına da susturucu bir cevap verilmiş oluyordu ki bu
takdirde de Ali Kemal’in bizzat kendisinin söylediği gibi artık “Kalemini kırması hatta
insanlıktan istifa etmesi” icap ediyordu.1944 Nitekim Türk Ordusu, İzmir’e girmiş, 9
Eylül 1922’de İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda İzmir’in alınışı binlerce kişi
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tarafından kutlanmıştır. İzmir’in Yunanlar tarafından işgali sonrasında1945 koyulan siyah
bayrak yerini kırmızı bayrağa bırakmış ve Ayasofya’da Matbuat Cemiyeti tarafından bir
mevlit töreni düzenlenmiştir. Mevcut başarı dolayısıyla İstanbul Hükümeti Mustafa
Kemal’i

kutlamayı

kararlaştırmış,

ancak padişah

kabinenin

tebrik

telgrafını

ayıplamıştır.1946
İkdam, muzafferlerin birbirini süratle takip ettiğini ve taarruzun birinci safhasının son
bulduğunu haber verirken1947, Velid Ebuzziya, “Ne Söyleyelim?” başlıklı yazısında
nihai taarruzun böylesi kısa bir sürede zafere ulaşması neticesinde hayrete düştüğünü,
İslâm âleminin en büyük inkılabını teşkil etmesinin yanı sıra bu zaferin tarihi iki büyük
devreye ayırdığını, “Arş ileri!” şeklindeki başkumandanın emrini harfiyen yerine getiren
askerin hedefe vasıl olduğunu ve diğer hedeflerine de yine düşmanı kahrederek
ulaşacağını ifade etmiş, dünyada hiçbir millete tarihin hiçbir devresinde bu kadar şanlı,
bu kadar muazzam zafer nasip olmadığını belirttikten sonra “Mustafa Kemal Paşa,
geçen sen bu günlerde ‘düşmanı Anadolu’nun harim-i izzetinde boğacağız’ demişti.
Cenab-ı Hakk’ın ne büyük hikmet ve inayetidir ki Türk ordusuna istinad eden bu
kumandana sözünü tamamen ve kat’i surette senesi senesine, günü gününe tatbik etmeyi
ihsan eyledi” demiştir. 1948
İsmail Habip, zaferi konu edindiği “Ruhun Kuvveti” adlı makalesinde Tük ve Yunan
ordularını mukayese etmiştir. Umumi Harp’ten en zinde ve en hırpalanmamış olarak
çıkan Yunan ordusuna nazaran Türk ordusunun Umumi Harbin en ağır yükünü
taşıdığını, mütareke ile elinden bütün silah ve kudretinin alınıp dağıtıldığını, savaş
sonrası Yunanistan iki misli büyürken Türkiye’nin beş altı misli küçüldüğünü, ifade
eden İsmail Habip: “Düşmanlar her şeyi hesap ettiler, askerlerin miktarını, mühimmatın
bolluğunu, vesaitin mebzuliyetini her şeyi hesap ettiler. Fakat onlar Türk ruhundaki
enginliği ve o enginlikteki kudreti hesap edemediler. Bu harp yalnız zalim ile
mağduriyetin, haksızlık ile adaletin, istila ile müdafaanın bir harbi değil bu harp aynı
zamanda maddiyat ile amneviyatın bir harbi oldu” 1949 diyecek, 10 Eylül 1922 tarihli
1945

Üç yıldan fazla Yunan işgali altında kalmış olan Batı Anadolu, Büyük taarruz sonrasında kaçmak
zorunda kalan Yunan ordusunun geri çekilişi esnasında büyük tahribata uğramıştır. Batı Anadolu’nun
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Peyam-ı Sabah ise büyük puntolarla verdiği haberde İzmir’in kurtuluşunu yayınlarken
yanıbaşındaki başmakale sütununda çıkan son yazısında Ali Kemal’in üslubu tanınmaz
bir hale gelecek, makalenin ifadesi, edası hatta kelimeleri bile değişecektir. “Gayeler Bir
İdi, Birdir” başlığını taşıyan bu yazıdan bazı kısımları dikkatle okumaya değerdir:
“Muvafık, muhalif bütün Türklerin gayeleri birdi. Yani bu devletin kurtuluşunu
temin etmek, Harb-i Umumi’den sonra tehlikeye düşen yaşama hakkını elde
etmekti. Ancak şimdi kaderlerini türlü türlü felaketlere uğratanların zıddına olarak
muhaliflerin içtimaları bu gayeyi sulh ile siyasetle elde etmekti. Bu memleketi harp
ve darp ile yeniden maceralara sürüklememekti. Çünkü bu maceraların akıbetini
defalarca tecrübe etmedik mi? Zara, yine zarar, daima zarardı.
İtiraf etmeliyiz ki Anadolu’nun son zaferleri kuvvetimize, kılıcımıza dayanarak
milli davayı, hayat ve istiklâl hakkımızı kazanmak içtihadının velev pek büyük
fedakârlıklarla da olsa ilk bakışta tahakkuk ettiğini gösterir gibidir. Böyle olunca
muhaliflerin içtihatlarında fena yanıldıklarını, Avrupa ile ihtilafımızı halletmek için
silaha sarılanların ise haklı olduklarını, sulh şartlarını kılıcımızla, kanımızla
yazdırmak istemekte isabet eylediklerini teslim etmek lazım gelir. Bu akıbetin
tahakkuk ettiğine vicdanen, irfanen kani ise muhalefet de sevinmeliydi. Çünkü arz
ettiğimiz gibi gaye bir olduğu için ona bu kestirme yoldan vasıl olunan ne
mutludur.”1950

Ali Kemal’in Peyam-ı Sabah’ta çıkan bu son yazısı, kendisinin Kuva-yı Milliye ve Milli
Mücadele’ye karşı üç yıldan beri inatla, ısrarla yazdığı muhalif, muarız, hatta küçük
görücü ve alay edici yazılarda yanılmış olduğunu açıktan açığa kabul ve teslim eden bir
itirafnameden başka bir şey değildi.1951
Müttefik Devletler basınında da gelinen sürece dair değerlendirmelerde bulunulduğu bu
dönemde altı gün içinde üç meydan muharebesi yapan Türk ordusunun performansına
dikkat çekiliyor ve Le’ Petit Parisien başta olmak üzere tüm Fransız basını Trakya’nın
Türk tarafına iadesi ve Avusturya, Macaristan ile Bulgaristan’a karşı uygulanan hukuki
prosedürün Türkiye’ye de uygulanması hususundaki görüş birliğini dile getiriyor,
Morning Post Türklerin olağanüstü savaş planı ile Yunanların düştüğü zor duruma
değiniyor, Daily Mail Yunanların uğradığı mağlubiyetin Anadolu’yu terk etmeleri için
bir mesaj olduğunu ifade ediyor, The Times İtilâf Devletleri’nin İstanbul’da Yüksek
komisrlerinin bir mütareke konusunda hemfikir olduğu ifade ederken1952 İzmir’deki
İngiliz Başkonsolosu Sir H. Lamb, Mustafa Kemal’e İngiltere’ye karşı savaş halinde
olup olunmadığını soruyordu. Mustafa Kemal, Hükümet’in kendini İngilizlere karşı
savaş halinde saydığını, İstanbul’daki Yüksek Komiser ve Konsolosu tanımadığını,
1950
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İngiliz uyruklu kişileri tutuklamak noktasında haklı olacağını fakat bunu yapmak
istemediğini ve İzmir’den ayrılmak hususunda serbest olduklarını ifade etmiştir. Bu
sözler İngiliz dışişlerinde panik yaratmış, İngiliz Yüksek Komiseri bunun aşağılayıcı bir
blöf olabileceğini lakin tehlikeyi göze alamayacaklarını belirterek Mustafa Kemal’in
bunları yazılı olarak bildirmesi halinde tüm İngiliz kolonisinin İzmir’den ayrılmasını
istemiştir. Franklin Bouillon ise Paris’ten Mustafa Kemal’e çekmiş olduğu 20 Eylül
1922 tarihli telgrafta kendisi gelene dek ve bütün ihtimalleri gözden geçirinceye kadar
hiçbir askeri harekete girişmemesi ve hatta hiçbir notayı kesin biçimde cevaplamaması
ricasında bulunmuş, Mustafa Kemal cevabında, çabuk geleceğinizi umarak sizi
bekliyorum demiştir.1953
23 Eylül 1922’de Paris’te dört gündür toplantı halinde bulunan Fransız Başbakanı ve
Dışişleri Bakanı Poincaré, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon ve İtalya’nın Paris
Temsilcisi Sforza, Türkiye’ye verecekleri notayı kararlaştırmışlardır.1954 İstanbul ve
Ankara Hükümetleri’ne tebliğ edilecek notaya göre kesin barış anlaşması için
Venedik’te veya başka bir yerde barış konferansı öneriliyor, Meriç ve Edirne’ye kadar
Trakya Türkiye veriliyor ve barış anlaşması imzalanır imzalanmaz İstanbul’un
boşaltılacağı vaat ediliyordu. Yunan askerlerinin çekileceği çizginin saptanması için
Mudanya veya İzmit’te derhal toplanılabileceği ifade ediliyordu.1955 Mustafa Kemal bu
notaya 29 Eylül’de cevap vererek Mudanya Konferansı’nı kabul ettiğini ve 3 Ekim
tarihinin uygun olduğunu bildirmiş, fakat Meriç Nehri’ne kadar Trakya’nın derhal
iadesini talep etmiştir.1956
General Harington ise Ankara Hükümeti’nin İstanbul’daki Temsilcisi Hamit Bey’e
verdiği 26 Eylül tarihli mektupta Çanakkale bölgesinde tarafsız bölgeye giren Türk
kuvvetleri çekilmezlerse deniz, kara ve havadan zor kullanacaklarını, bu konuda
General Shutleworth’a yetki verdiklerini belirtmiştir. Hamit Bey, konu hakkında
Harington ile bir görüşme yaptıktan sonra mektubu Mustafa Kemal’e iletmiş, Harington
da Mustafa Kemal’e mektup yazarak bu olaydan endişe ettiğini, tarafsız bölgeye giren
Türk kuvvetleri hakkında askeri tedbirler almakla görevli olduğunu bildirmiştir.
Mustafa Kemal, Harington’a vermiş olduğu yanıtta Yunan zulmünden yakınmış ve bu

1953

Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, IV, s. 661, 688.
“Hükümetimize Dün Tevdi Olunan Nota Metni”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Eylül 1338, No. 618, s. 1.
1955
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, IV, s. 697.
1956
Nutuk, II, s. 679.
1954
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kuvvetlerin herhangi bir tarafsız bölge tanımadıklarını ifade etmiştir. İngilizlerle
aralarında herhangi bir tarafsız bölge kararlaştırılmadığını da ifade eden Mustafa Kemal
askeri harekâtın Yunanlara karşı yapıldığını belirterek yakında başlayacak olan
müzakerelere kadar kötü bir olay meydana gelmemesi için İngilizlerin çabasını rica
etmiştir.1957 Albay Shutleworth da bir ültimatom vererek yarın silah kullanmak zorunda
kalacağını bildirmiştir.1958
Tevfik Paşa, bu süreçte İstanbul Hükümeti’nin göreve devam ettiğini açıklayan bir
konuşma yapmış ve: “Millet birdir. İkilik yoktur. Şimdiye kadar görülen İtilâf, dış
görünüşten ibarettir. İnşallah yakında bu da giderilecektir”1959 yönünde açıklamalarda
bulunurken mütefessik Bâb-ı Âli’nin kendisine bir davet vuku bulmamasına rağmen
Ankara’nın teklifi kabul etmesi üzerine konferansa gitmeye hazırlandığını bildiren
Hâkimiyet-i Milliye, ilgili haberinde İstanbul Hükümeti’nin bu teşebbüsü hakkında şu
değerlendirmelerde bulunuyordu: “Hakikaten şu Bâb-ı âli, milletin başına belaların en
büyüğü oldu. Anadolu evladı canı pahasına bu muazzam zaferi ihraz edip uzlaşmaya
çağırıldığı bir zamanda kendisine silah çeken, aleyhine kuvvetler çıkartan,
düşmanlarıyla bir olup idam kararı veren Bâb-ı Âli de bu zafere iştirak iddiasına
kalkıyor. Ne ile fendiler! Elinizde kan ve cinayet lekesi ile mi bu iştiraki iddia
ediyorsunuz? Yoksa yine bir ecnebinin hesabına hareket ederek mi?” 1960
Ekim ayı başlangıcı itibari ile basını meşgul eden en önemi konu, 3 Ekim 1922’de
başlayan Mudanya Konferansı idi.1961 Konferansta TBMM Hükümeti’ni Garp Orduları
Kumandanı İsmet Paşa, Büyük Britanya’yı General Harington, Fransa’yı General
Charpy, İtaya’yı General Mombelli temsil etmekte idiler. Celseyi açan İsmet Paşa,
teşekkürlerden sonra hükümetinden aldığı emir üzerine bugün sırf askerî bir konferans
halinde içtima edildiğini, konferansın gayesi Trakya’nın Yunan askerleirnden tahliyesi
ile BMM Hükümeti’ne teslim olunduğunu hatt-ı zatında bu cihetin Müttefikler
tarafından kabul edilmiş bulunduğunu söylemiş, Müttefikler adına General Harington
tarafından yapılan konuşmanın ardından evvelce karargir olunan proje verilmiştir.
1957

“Başkumandanımız, General Harington’a Cevap Verdi”, Hâkimiyet-i Milliye, 28 Eylül 1338, No.
620, s. 1.
1958
Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, IV, s. 706.
1959
“Sadrazam Paşa’nın Beyanatı”, İkdam, 30 Eylül 1338, No. 1723, s. 1.
1960
“Bâb-ı Âli’nin Hüsn-ü Kuruntusu”, Hâkimiyet-i Milliye, 27 Eylül 1338, No. 619, s. 1.
1961
“Mudanya Konferansı İçtima Ediyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 4 Teşrîn-i Evvel 1338, No. 625, s. 1;
“Mudanya Konferansına Dair Telgraflarımız”, Hâkimiyet-i Milliye, 6 Teşrîn-i Evvel 1338, No. 627,
s. 1; “Mudanya Konferansı”, Hâkimiyet-i Milliye, 8 Teşrîn-i Evvel 1338, No. 628, s. 1.
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Mütareke görüşmeleri 5-9 Ekim arasında bir buhran dönemi geçirmişse de görüşmeler
devam etmiş ve Mudanya Mukavelename-i Askerisi 11 Ekim 1922’de1962 Müttefik
Devletler ve Türkiye’nin tam yetkili temsilcilerince, üç gün sonra da Yunan
temsilcisince imzalandı.1963 15 Ekim 1922’de yürürlüğe giren anlaşma uyarınca Türk ve
Yunan kuvvetleri arasında muhasemat mukavelenamenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren terk edilmiş olacaktır (Madde 1). Mukavelename yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren Yunan orduları Meriç’in Adalar Denizi’ne döküldüğü yerden Trakya’nın
Bulgaristan ile hududunun geçtiği noktaya kadar nehrin sol sahilinin arkasındaki hatta
ekilmeye davet olunacaktır (Madde 2). Meriç’in sağ sahili Karaağaç da dâhil olduğu
halde Müttefiklerce tayin olunacak Müttefik kıtaları tarafından işgal edilecektir (Madde
3). Demiryolu’nun Cisri Mustafa Paşa’dan Kuleliburgaz’a kadar olan kısmı üç müttefik
devlete TBMM Hükümeti’nin ve Yunanistan’ın delegelerinden mürekkep bir
komisyonun nezaretine tabi olaaktır (Madde 4). Bu mukavelenamenin yürürlüğe
girmesinden itibaren Trakya’nın Yunan askeri tarafından tahliyesine başlanacaktır.
Tahliye takriben on beş günlük bir müddet zarfında yapılacaktır (Madde 5). Jandarma
da dâhil olduğu halde Yunan mülkî memurları süratle tahliye edeceklerdir. Trakya’nın
teslim muamelesi Yunan askerlerinin tahliyesinden sonra azami otuz gün zarfında icra
edilecektir (Madde 6). BMM Hükümeti memurlarının yanında milli jandarma kuvvetleri
bulunacaktır. Zabitleri de dâhil olmak üzere jandarma kuvveti sekiz bin miktarında
tespit edilmiştir (Madde 7). Yunan askerlerinin çekilmesi ve mülkî darenin devri,
başlıca merkezlerde yerleşecek olan beynelmüttefikin heyetlerin idaresinde yapılacaktır
(Madde 8). Bu heyetlerden başka Şarkî Trakya’yı takriben yedi taburdan ibaret Müttefik
kıtaları işgal edecektir (Madde 9). Mttefikin heyetlerinin ve kıtalarının çekilmesi,
askerlerin tahliyesi hitam bulduktan otuz gün zarfında vaki olacaktır (Madde 10).
Asya’da BMM Hükümeti orduları, Çanakkale’de Kum Burnu’ndan başlayarak Bo
Burnu’na kadar takriben on beş kilometrelik ve İzmit Yarımadası’nda Darıca’dan
başlayıp Gebze’den geçerek Şile’ye müntehi olan hatlarda duracaklardır. Sulh
konferansının açıldığı güne kadar ve konferansın devamı müddetince bu hat
geçilmeyecektir (Madde 11). Müttefikin askerleri elyevm bulundukları yerlerde
kalacaklardır.
1962
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Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, s. 158, 168.
Türkan Başyiğit, “Anılarda Mudanya Ateşkes Antlaşması”, ÇTTAD, VI/14, (2007/Bahara), s. 180,
183.
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Yarımadası’nda Müttefikin işgal mıntıkasına ve Gelibolu Şibih Cezire’deki işgal
mıntıkasına riayet eylemeyi taahhüt etmektedir (Madde 12). BMM Hükümeti sulh
muahedesini imza edinceye kadar Şarkî Trakya’ya asker geçirmemeyi ve burada bir
ordu toplamamayı taahhüt etmektedir (Madde 13). Mukavelename, mzasından üç gün
sonra yani 14/15 Ekim 1922 nısfılleylde yürürlüğe girecektir (Madde 14).1964
Mütareke, Ankara Hükümeti ile İtilâf Devletleri arasında imzalanmasına rağmen
Sadrazam Tevfik Paşa, Padişah’ın yaveri olan oğlu Yüzbaşı Nuri Bey ile Bursa’da
bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği özel mesajında, kazanılan zaferin İstanbul
Hükümeti ile Ankara arasındaki ikiliği ortadan kaldırdığı, toplanacak konferansa
İstanbul ile Ankara’nın birlikte davetini umdukları ve önemli meseleleri birlikte
savunmak için daha önceden anlaşılmasının temennisini istemekte idi. Mustafa Kemal
Paşa’nın bu isteğe tepkisi oldukça sert oldu. Sadrazam’a iletilmesi için 18 Ekim’de
Ankara Hükümeti’nin İstanbul’daki temsilcisi Dr. Hamit Bey’e hitaben gönderdiği
yazının içeriği şu şekildedir:
“Türkiye Devleti’nin aleyhinde her türlü teşebbüsü daima nazar-ı dikkatte tutan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, mukabil tedbirlerini düşünmüştür.
Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ile şekil ve mahiyeti taayyün eden Türkiye Devleti’nin,
tarih-i teessüsünden beri Türkiye’nin mukadderatına vazıülyed ve bundan mesul
yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu cihanca malum ve hadisat-ı
fiiliye ve muamelat-ı siyasiye ile müeyyed bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi ordularının ihraz eylediği kesin muzafferiyetin katiyen netice-i tabiyesi
olmak üzere vuku-u karip olan sulh konferansında Türkiye Devleti, yalnız ve ancak
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından temsil olunur. Bu hakayik karşısında
gayr-i meşru ve gayr-i hukuki olduğu Meclis-i Âli’ce mükerreren ifade ve ilan
edilmiş olan heyetlerin veya bu gibi heyet mensubinin şimdiye kadar biddefaat
vaki olduğu gibi bundan sonra da siyaset-i devleti teşvişten mücanebet
eylememeleri hususunun ne derece azim mesuliyeti badi olacağı derkardır.”1965

İstanbul Hükümeti’nin bu isteği, gerek Mustafa Kemal Paşa’nın gerekse TBMM’nin
sert tepkisne yol açmış, nihayetinde Tevfik Paşa’nın bu son teşebbüsü yaklaşık üç yıldır
tesis edilmeye çalışılan milli egemenliğin gerçekleşmesi için saltanatın kaldırılması
sürecini hızlandırmıştır.1966 Nitekim 30 Ekim 1922 günü TBMM’de yapılan oturumda
bir tarafta yasallığını yitirmiş ancak hak iddia eden hükümetin bir tarafta da ulusal
egemenliğin sembolü TBMM Hükümeti’nin bulunmasının gerek Türk ulusu gerekse
1964

Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, s. 179-180.
Nutuk, III, Vesika: 261, s. 1237.
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İsmail Habip Sevük, Veliahd Abdülmecid’in oğlu Şehzade Faruk’un İnebolu’ya gelme ve Mustafa
Kemal Paşa’nın ‘Şehzadenin hemen vapura bindirilmesi ve İstanbul’a iadesi’ yönünde vermiş olduğu
emirin üzerinden 16 ay sonra gerçekleşen bu olay ile ilgili olarak; “İşte Atatürk, bu işe şehzadenin
vapura bindirilmesi ile 16 ay önce başlamış oldu” yorumunu yapmıştır. Sevük, a.g.e., s. 5.
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yabancı devletler nezdinde yarattığı ikilemin tartışılmasına başlanmış, 1 Kasım’da
yapılan oylama neticesinde oy biriliği ile alınan kararla şahsi hâkimiyete dayalı Osmanlı
Devleti’nin 16 Mart 1920’den itibaren tarihe karışmış olduğu belirtilip saltanatın
resmen ortadan kalktığı ilân edilmiş ve yine aynı gün alınan bir diğer kararla1967
Abdülmecit Efendi, halifelik makamına1968 seçilmiştir.1969 Saltanatın kaldırılmasının1970
ardından Tevfik Paşa Kabinesi de istifa etmiş1971, böylece Mustafa Kemal Paşa’nın
deyimi ile Osmanlı egemenliğinin çökme ve ortadan kalkma töreninin son evresi
böylece kapanmış ve yine onun deyimi ile Yeni Türkiye Devleti’nde satanat milletin
olmuştur.1972

Bu karara göre hilafet meselesi şu şekilde tespit edilmiştir: “Hilafet makamı, Osmanlı hanedanına ait
olup halifeliği bu hanedanın ilim ve ahlâk bakımından erşet ve eslahı Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından seçilir. Türkiye Devleti, hilafet makamının istinatgâhıdır.” Tarık Mümtaz Göztepe,
Osmanlıların Son Padişahı Vahdeddin Gurbet Cehenneminde, Sebil Yayınları, 3. Baskı, İstanbul,
1991, s. 11.
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Sarayı’na giderek Sultan Vahdettin’in huzuruna kabul edilmiş ve büyük saygı ve nezaketle
selamladığı hükümdara BMM’nin kararını arz etmeye çalışmış ise de kendisine “Halife Hazretleri”
şeklinde hitap edilmesinden fena halde sinirlenen Sultan Vahdettin, Refet Paşa’ya şu cevabı vermiştir:
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SONUÇ

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile başlayıp Mudanya Mütarekesi’ne kadar olan
ve

Mütareke

Dönemi

olarak

adlandırılan

dönemde

teşkil

edilen

İstanbul

Hükümetleri’nin Büyük Millet Meclisi açılıncaya değin Harekât-ı Milliye, meclisin
açılmasının ardından ise Ankara Hükümeti ile olan temasları, bu çalışmada basına
yansıyan haberler üzerinden incelenmiştir. Yaklaşık dört yıllık bir zaman diliminde
Damat Ferit Paşa beş, Tevfik Paşa üç, Ahmet İzzet, Salih ve Ali Rıza Paşalar birer kez
sadarete gelmek üzere toplam on bir hükümet kurulmuş, istikrarın sağlanamadığı bu
dönemde Ahmet İzzet Paşa yirmi beş, Salih Paşa yirmi sekiz gün sadarette kalmış,
diğerleri ise kabinelerinde tebdil yapmak üzere yeniden teşekkül etmişlerdir.
Her ne kadar Ankara merkezli Anadolu Harekâtı ile Mütareke Dönemi İstanbul
Hükümetleri ilişkileri, BMM’nin açılmasından önceki dönemini ölçüt aldığımızda
Damat Ferit Paşa’nın ikinci sadareti döneminde başlamış olsa da mütarekenin
imzalanma süreci ve sonrasında Türk basınındaki İttihat-Terakki karşıtlığının zaman
içinde Harekât-ı Milliye karşıtlığına ve nihayetinde İttihatçılık söylemleri üzerinden
Ankara Hükümeti muhalifliğine geçiş sürecini ortaya koyabilmek adına Mütareke
Dönemi ilk hükümetleri de Türk basınında çıkan haberler doğrultusunda ele alınmıştır.
Mevcut hükümetlerden Ali Rıza, Ahmet İzzet, Tevfik ve Salih Paşaların sadaretleri
döneminde basına yansıyan haberlerden de görüleceği üzere Anadolu ile ilişkiler ılımlı
düzeyde seyretmiş, Damat Ferit Paşa’nın sadaretleri sürecinde ise gerek Harekât-ı
Milliye’yi destekleyenlerin İngilizlerce tutuklanmasına yardım edilmesi, gerek Dâhiliye
Nazırı Ali Kemal’in beyannameleri ile Şeyhülislâm Dürrizâde’nin fetvaları, gerek
Anzavur’un Ankara Hükümeti’ne karşı kullanılması ve Kuva-yı İnzibatiye gibi bir
ordunun teşkili gibi olaylarda görüleceği üzere ilişkilerin seyri sertleşmiştir.
Ahmet İzzet Paşa’nın yirmi beş günlük sadareti dönemini basının eğilimleri açısından
iki kısıma ayırmak gerekirse ilk dönemde en önemli meseleyi Mütareke’nin imzası
teşkil eder ve basın ciddi şekilde bu konuya odaklanırken ikinci dönemi İttihat-Terakki
liderlerinin yurtdışına kaçışı üzerine gerçekleşen hadiseler şekillendirmiştir. Günlerce
gazetelerde ilgili şahısların ülkeyi terk edişi, İttihat-Terakki karşıtlığı ve mevcut
hükümetin bu kaçıştaki rolü üzerine yorum ve değelendirmeler yapılmış, hemen her
gazete sadrazama arıza-i mefkûşe türünden yazılar ile “Sadrazam İzzet Paşa halâ
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bunlara hizmet etmeye devam edecek mi?”, “İzzet Paşa Kabinesi İttihatçı mıdır değil
midir?” içerikli yazılar üzerinden mevcut durumdan kabine sorumlu tutulmuş ve
nihayetinde kabinin istifası da kamuoyundaki bu baskı sebebi ile gerçekleşmiştir. Bu
süreçte basında henüz İttihatçı muhalifliği vardır ve bu muhalefetin ilerleyen süreçte
İttihat-Terakki

ile

aralarında

bağ

kurulmak

sureti

ile

Harekât-ı

Milliye’ye

yöneltileceğini göreceğiz.
11 Kasım 1918 - 4 Mart 1919 arası dönemde ard arda iki kez sadarete gelen Tevfik
Paşa’nın ilk sadareti dönemindeki en önemli olayı mütareke hükümlerini uygulamaya
koyan İtilâf Devletleri donanmasının İstanbul’a gelişi oluşturmuş, bu beklenmeyen
gelişme basını uzun dönem meşgul etmiştir. Yine bu süreçte basında yoğun olarak
işlenen konu, gerek İstanbul ve gerekse ülkenin farklı noktalarında yaşanan işgal
hadiseleri neticesinde Mondros Müterekesi’nin maddelerinin sorgulanmasına yönelik
olmuştur. Basının ilgili dönemde yalnızca İttihatçı karşıtlığı ve destekçisi olarak değil
belli hususlarda kendi içinde bir ikilik yaşadığı bu olayda da açıkça görülen bir durum
olacaktır. Zira bir kısım gazeteler İngilizlere övgüler yağdırırken öte yandan mevcut
tehlikeye yönelik haberlere tesadüf edilmekle birlikte aynı durum meclisin feshinde de
yaşanacak, meclisin feshini sevinçle karşılayanların haricindeki gazeteler bunu hürriyete
vurulmuş bir darbe olarak nitelendirecektir. Öte yandan İttihat-Terakki Hükümeti’nce
kaldırılan sansür yeniden ve bu kez Müttefiklerin de dâhili ile uygulamaya konulacak ve
İttihatçılara yönelik tutuklamalar sürecinde şiddeti daha da artacaktır.
4 Mart - 30 Eylül 1919 arası dönemde üç kez üst üste sadarete gelen Damat Ferit
Paşa’nın ilk sadareti dönemi, artık Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği’ne
atanması ve Samsun’a geçişine dair küçük çaplı haberleri basından izlemeye
başladığımız dönemdir. Bu dönemde basın, İttihat-Terakki ve bu kapsamda Divân-ı
Harb-i Örfi yargılamaları ve İttihatçıların tutuklanmalarına odaklanmış durumdadır.
İngilizlerin, Mustafa Kemal Paşa’nın faaliyetlerinden kuşkulanıp İstanbul Hükümeti’ne
görevden alınması ve İstanbul’a dönmesi hususunda baskı yapmaya başladığı Damat
Ferit Paşa’nın ikinci sadareti sürecinde basının dikkati Mustafa Kemal Paşa’ya
çevrilecek, İstanbul-Anadolu arasındaki çekişmenin bir ucuna İngiltere faktörü dâhil
olup bu faktörün ilerleyen süreçte mevcut hükümetlerin almış oldukları kararlarda ve
hatta gerek hükümetlerin teşkilinde gerekse istifalarında etkin rol oynayacağı
görülecektir. İlgili dönemde basında yer alan haberler Erzurum Kongresi sürecinde
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henüz Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey ekseninde bireysel muhalefet boyutunda ve
başlangıçta daha ziyade Rauf Bey’in eleştirildiği bir durumdadır. Basında çıkan haberler
ve yorumlar da bu kapsamda mevcut hükümetin emirlerine uymadıkları gerekçesi ile asi
olarak nitelendirilen bireylere yöneliktir. Ancak ilerleyen süreçlerde bu şahsiyetler
etrafından geliştirilen suçlamalar İttihatçılara yöneltilenler ile sentezlenecek, İttihatçılık
ile Harekât-ı Milliye arasında bağ kurmaya çalışan çok sayıda yazı kaleme alınacak ve
hükümetin İttihatçılardan tahsisat alan genç iğtişaşçılar olarak nitelendirdiği bu
şahıslara basın tarafından İttihatçı kimliğine büründürülmek sureti ile muhalefet
edilecektir.
Damat Ferit Paşa’nın son sadareti döneminde artık Mustafa Kemal Paşa’nın doğrudan
tehdit olarak algılanmaya başlandığı ve hatta Sivas’ta toplanacak olan kongreye engel
olmak üzere Dâhiliye ve Hariciye Nazırlarının İngilizler’in de desteği ile bizzat devreye
girdiği ve ilgili süreçteki gelişmeleri daha ziyade Anadolu basını üzerinden
okuduğumuz bir dönem olmuştur. Yine aynı dönem içerinde Anadolu, İstanbul ile tüm
muhaberatı kesmiş, bu hadise Anadolu Harekâtı’nın gücünü göstermesi açısından son
derece önem arzetmiştir. Zira İstanbul ile muhaberat kesilmek sureti ile Ferit Paşa
Hükümeti istifaya zorlanmış, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil
Heyeti Sivas’ta bir hükümet gibi çalışmaya başlamıştır. Muhaberatın kesilmesi
sonrasında Anadolu’dan haber alamayan İstanbul basını harici haberler, İttihat-Terakki,
ekonomi ve barış konferansı gibi konulara odaklanmış, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf
Bey’in şahsına yönelik basındaki muhalefet onların uhdesinde Anadolu Harekâtı’na
yöneltilmiş ve tutumlarında değişliklik gözlenmiştir. Örneğin, haberleşmenin kesilme
kararını Ferit Paşa Hükümeti’nin bir tedbiri olarak nitelendiren Alemdâr, Erzurum
Kongresi sürecinde kanuna aykırı toplantılar düzenlediğini öne sürdüğü ve İttihatçılar
ile arasında bağ kurmaya çalıştığı Harekât-ı Miliye’yi bu süreçte farklı yorumlamaya
başlamış, Harekât-ı Milliye’nin İttihatçılarla bir bağlantısının bulunmadığı, hukuk ve
hudut-u Osmaniyenin muhafazı endişesi ile doğmuş bir hareket olduğuna dair
yorumlarda bulunmuş ve Mustafa Kemal Paşa’yı öven yazılar yayınlamıştır. Hatta bu
lisan değiştirme üzerine eleştirilen ilgili gazete, Hoşgeldiniz diyerek karşıladığı Ferit
Paşa Kabinesi’nin istifası üzerine aylardan beri mevcut kabinenin iki tarafı da memnun
edemediğini söyleyecek, Ferit Paşa Kabinesi’nde bir süre Dâhiliye Nazırlığı yapan Ali
Kemal ise bulunduğu mertebede fayda vermeyince çekilmek en doğru harekettir
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yorumunu yapacaktır. Bu küçük örnek üzerinde görüleceği üzere gazetelerin tutumları
kişilerden ziyade zamana ve olaylara göre değişiklik göstermektedir.
Sultan Vahdettin’in kabinenin teşekkülü üzerine yayınladığı Hatt-ı Hümayun’da: “Bir
süreden beri kamuoyunda meydana gelen yanlış anlaşılma sebebi ile artmakta olan
ayrılıkçı ve bölücü eylemlerin ortadan kaldırılması, birlik ve beraberliğin sağlanması”
sözcükleri ile ifade bulan ve Anadolu ile İstanbul arasında gerilen ilişkilerin
yumuşatılması amacı ile kurulan Ali Rıza Paşa Kabinesi, yalnızca Türk basının değil
yabancı basının da dikkatini çeken bir değişiklik olmuştur. Yabancı basın bu değişikliği
İtthat-Terakki’nin yeniden iş başına gelmesi ve eski Türkiye’nin Ferit Paşa’nın istifası
ile çekildiği şeklinde yorumlayacak, Türk basının da bir kısım gazete yeni kabineyi bir
şans telakki ederken bir kısmı ise yoğun şekilde “istihale kabinesi” olarak
nitelendirdikleri bu kabineye muhalefet edeceklerdir. Mevcut kabinenin kurulması
sonrasında Anadolu ile muhaberatın yeniden sağlanması ile İstanbul basını muhaberatın
kesik olduğu dönemlerde Anadolu’da yaşanan gelişmeleri sürunlarına taşımış; Harekât-ı
Milliye, Mustafa Kemal Paşa ve Anadolu’da gerçekleşen olaylar ikinci sayfa
haberlerinden çıkıp ilk sayfalarda neşredilmeye başlanmıştır. Bu dönemde basında yer
alan haberler incelendiğinde Anadolu Harekâtı’na bakış noktasında farklı bir yorum
geliştirildiği görülmüştür. Bu zamana kadar öncelikle İttihatçı olmakla suçlanan,
ardından zamam zaman kendi kapsamında ele alınan Harekât-ı Milliye’nin artık İttihatçı
olmadığı bilakis İttihatçıların kendisini bu harekât içinde göstermek sureti ile gizli bir
planlarının olduğuna yönelik yorumlar yapılıyor, Harekât-ı Milliye’nin mahiyeti ve
manası ile ilgili yazılar yayınlanıyor, Mustafa Kemal Paşa’nın şahsı ve askeri başarıları
övülüyor, hatta bir zamanlar en ateşli söylemlerde bulunan Alemdâr gazetesi
Türkiye’den başka hiçbir memlekette böyle bir harekete cüret edilemezdi diyerek
Harekât-ı Milliye’nin İttihatçı hareketi olmadığını yineleyen yazıları sütunlarına taşıyor,
Türkçe İstanbul muharriri Velid Ebuzziya da Harekât-ı Milliye’nin mütarekeden bu
yana göreve gelmiş olan resmi hükümetlerin hepsinden daha iyi faaliyet gösterdiğini
ifade ediyordu. Bir nevi yeni kabinenin kurulması ile gelen ılımlı havanın basın
üzerinde etkisini kısa süreli de olsa göstermiştir. Zira çok geçmeden, seçimler sürecinde
bu ılımlı söylemlerin yerlerini yine eski anlayışa bıraktığını, yeniden İttihat-Terakki
karşıtlığının alevlendiğini, bu kez de Felah-ı Vatan Grubu ile cemiyet arasında bağ
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kuran “İttihat Terakki öldü, yaşasın İttihat-Terakki” türünden yazılar yayınlanmaya
başlandığını göreceğiz.
Salih Paşa’nın yirmi sekiz günlük sadareti döneminde ise basın, tam anlamıyla
İstanbul’un işgaline ve sonrasında yaşanan gelişmelere odaklanmış, zaten işgal
sonrasında Anadolu’nun bir önlem mahiyetinde İstanbul ile muhaberatı kesmesi
neticesinde Anadolu’dan haber alınamamıştır.
Damat Ferit Paşa’nın dördüncü kez sadarete getirildiği ve bunu takip edecek olan
beşinci sadareti dönemlerinde ise Harekât-ı Milliye’ye karşı takip edilen sert tutum
basında da karşılığını bulacak, bir önceki kabine devrindeki yumuşama ortadan
kalkacak ve Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile birlikte artık ülke resmen iki
hükümetli bir yapıya kavuşacaktır. Bu, Müttefikler’in Anadolu’ya bakışı açısından son
derece önemli bir gelişmedir zira Sevr Antlaşması’nı onaylatmak isteyen ve bu amaçla
da Damat Ferit Paşa Hükümeti’ni destekleyen bu devletler artık Anadolu ile ılımlı
ilşkiler kurabilecek bir kabine arayışına girecek ve bunun bir neticesi olarak istifa etmek
zorunda kalan Damat Ferit Paşa’nın yerine Tevfik Paşa sadarete getirilecektir. Osmanlı
Devleti’nin son sadrazamı olan Tevfik Paşa döneminde basında sıkça İstanbul
Hükümeti’nin Anadolu ile uzlaşma teşebbüslerine dair yazılar yer alacak, Londra
Konferansı sonrasında İstanbul basınında net bir şekilde Harekât-ı Milliye eğilimi
ortaya çıkacak ve Müttefik sansürü dahi bunun önüne geçemeyecektir. Yine bu süreç,
Ankara Hükümeti’nin cephelerde başarı elde ettiği ve inisiyatifi ele aldığı bir süreç
olacaktır.
Gerek çalışmanın içeriğinden ve gerekse bu kısıma kadar yapmış olduğumuz
değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere Mütareke Dönemi Türk Basını için muhalif
ve taraftar şeklinde net bir ayrım yapmak oldukça zordur. Zira bir dönem Harekât-ı
Milliye aleyhinde yazı yazan gazete olay ve zamana göre aynı harekâtı övücü yazılar da
kaleme alacaktır. Müttefik Devletler’in ve belirli bir kesimin desteğini alarak
propaganda yapan bir kısım gazete hariç olmak üzere özellikle İstanbul basınında
muhalif olarak nitelendirilen basının yazıları bu dört yıllık süreç içerisinde
incelendiğinde aslında temel kaygının vatan kavramı olduğu, yalnızca ülkenin
geleceğini kurtaracak kişi ya da kurumların desteklenmeleri noktasında farklılıklar
mevcut olduğu görülecektir. Örneğin Alemdâr ülkenin içinde bulunmuş olduğu süreçten
mesul tuttuğu İttihat Terakki’ye karşı en ağır eleştirileri yapıp ilgili cemiyetle bağlantısı
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bulunduğunu düşündüğü kabineleri de eleştirecek, ülkeyi mevcut durumundan Damat
Ferit Paşa’nın siyasetinin kurtarabileceği fikrinden hareketle O’nu tüm gücüyle
destekleyecek fakat zaman içinde meydana çıkan gelişmeler üzerine bu düşüncesinde
yanıldığını da yine kendisi beyan edecektir. Yine aynı kapsamda Harekât-ı Milliye
aleyhinde son ana kadar en ateşli yazıları kaleme alan Ali Kemal de şu ifadeleri
kullanacaktır: “Bütün ömrüm memlekete hizmetle geçmiştir. Bu kadar büyük bir işin
başarılacağını asla ümit etmiyordum. Askerlerimizin ve bilhassa genç zabitlerimizin
gösterdikleri kahramanlık ve fedakârlığın hayranıyım. Neticenin böyle tecelli
etmesinden her vatanperver gibi ben de memnunum. Yazdıklarım ve yaptıklarımın
hesabını verdiğim vakit memleketin selâmetinden başka bir emelim olmadığı meydana
çıkacaktır.”
Ele alnınan dönemde İstanbul basınında yer alan haberlere dikkat edildiğinde özellikle
İstanbul Hükümeti’nin Milli Hareket/TBMM Hükümeti ile bağlantı kurmada daha
istekli olduğu, dialoğu açık tutmaya çalıştığı, buna karşılık millicilerin amaçlarından
hiçbir taviz vermeden bu politikaya cevap verdiği görülmektedir. Dikkati çeken bir
diğer husus da hükümetin aldığı kararlarda ketum davranmasına rağmen bu hadiselerin
basının dikkatinden kaçmamış olmasıdır.
TBMM ordusunun Yunan işgal kuvvetleri karşısında aldığı zaferlerin son ana kadar
İstanbul basınında Anadolu basınından çok daha az yer alması, hatta milli hareketi
destekleyen basında bu konuda geniş yorumlara yer verilmemesi, İstanbul’da sansürün
boyutunu da ortaya koymaktadır.
Anadolu hareketine bakış, İstanbul’da ard arda kurulan hükümetlere dair görüşler ve
ülkenin kurtuluşuna dair yapılan değerlendirmeler, dönemin aydının genel bakışı
hakkında bize yeterince fikir vermektedir. Refi Cevat, Ali Kemal, Mehmet Asım, Celal
Nuri, Süleyman Nafiz, Ahmet Emin, İsmail Hami, Velid Ebuzziya, Refik Halit İstanbul
basınının öne çıkan kalemleri olarak dikkati çekmektedir. Bu gazeteciler, Damat Ferit
ve Tevfik Paşa hükümetlerine çoğunlukla tam, bazen de çekingen bir destek verirken
padişaha ise neredeyse tam bir bağlılık göstermişler, işgal sürecinin uzaması ve
huzursuzluğun başlıca sebebini ise Milli Hareket’e yüklemişlerdir. Keza ilgili görüşteki
gazeteler ve gazeteciler İzmir işgal edilene kadar İtilâf Devletleri’nin niyetlerinden
şüphe duymamışlar, hatta medenî bir yardımsever olarak görmüşlerdir.
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Mütarekeden itibaren İstanbul basının haber ve yorum seyri takip edildiğinde birkaç
kalem hariç miilli direnişe olan tam bir güvensizlikten, beyhude bir çıpınıştan, devleti
ve hükümeti sıkıntıya sokmaktan, siyasî idraksizlikten zamanla destek verdikleri Damat
Ferit ve Tevfik Paşa hükümetlerini eleştirme aşamasına geldikleri dikkati çeker.
İstanbul – Anadolu ilişkilerine dair haberler ve yorumlarda Anadolu basınının
öncülüğünü ise İrâde-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye, Albayrak, İstikbâl ve Açıksöz
gazeteleri yapmıştır. Bu gazeteler, İstanbul hükümetinin ve İstanbul basınının Milli
harekete dair suçlamalarına cevap vermekten başka, Anadolu hareketinin sulh şartları,
Türk ordusunun başarıları ve başta Yunanistan olmak üzere İtilâf Devletleri’nin durumu
hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
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Ek 1
Matbuat Ve İstihbarat, Neşriyat Müdüriyet-İ Umumiyesi’nin Kurulmasını
Sağlayan 6 Sayılı Kanunun Gerekçesi
“Genel olarak kabul edilen bir gerçeğe göre, ülkemizin uğradığı felaketlerin
en önemli nedenlerinden biri de iç ve dış kamuoyunun ulusun yüksek
çıkarlarına uygun biçimde yönetilmesinde gösterilen ihmaldir. Ulusal
çıkarlarımızın savunulmasında silah kadar etkili, siyaset ve düşünce
örgütlenmesinin öteden beri ihmal edilmiş olması, pek çok kötülüklere yol
açmış halen de açmaktadır. Avrupa’nın en küçük devletlerinin bile bu
amaçla kurulmuş geniş örgütleri vardır. Bulgaristan ve Yunanistan bu
alanda en ileri gitmiş ülkelerdendir ve siyasi başarılarının nedenlerinden
önemli bir kısmı bu örgüte verdikleri önemde aranmalıdır. Büyük Millet
Meclisi tarafından büyük şiddetle hissedilen bu ihtiyacın karşılanması için
ikinci kez büyük önem verilerek kurulan Komisyon, uzun incelemelerden
sonra güçlü bir örgüt kurmak ve bunu zamanla iyileştirmek ve geliştirmek
yoluyla düşünce gücünün bütün güçlere üstün geldiği şu günlerde ulusal
politikamızı dışarıya karşı savunma ve içeride de her yere yayma gibi iki
büyük amacı yerine getirmek için Bakanlar Kurulu ile işbirliği yaparak bu
teklifi hazırlamıştır. Tasarı ile kurulması öngörülen müdürlük, iki büyük
amacı gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Birincisi, dışarıya karşı ulusun
gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı işleri tanıtmak ve davamızın
haklılığını kanıtlamaya çalışmaktır. İkincisi, ulusu içerde aynı noktada
birleştirmek için her araçtan yararlanarak sürekli aydınlatmak ve
uyarmaktır. Bunun için basının sadece idari örgütü ile ilgilenecek bir
Matbuat Müdürlüğü yerine olumlu çalışmalara yönelecek canlı bir örgüt
kurulması ve çok önemli başarı aracının doğrudan Bakanlar Kurulu
Başkanlığı’na bağlı bir genel müdürlük olarak kurulması daha uygun
bulunmuştur. Genel müdürlüğün programı, Avrupa basını arasında milli ve
haklı çıkarlarımızı savunmak için yayında bulunacak ve dünya basınını
sürekli izleyerek dünyadaki gelişmeleri anlamaya çalışacak, öte yandan da
içeride günün gerektirdiği düşünsel ve ruhi işbirliği sağlamak için her türlü
olanaktan yararlanacak yayın ve uyarıda bulunmak olacaktır.
Anadolu’nun çeşitli noktalarında gazeteler yayımlatmak ve bunların
biçimsel olarak mükemmel ve manen de sürekli uyanık olmasını sağlamak,
Türk ve İslâm dünyasını ilgilendiren konulara dair herkes tarafından kolayca
anlaşılabilecek biçimde yazılar yazdırarak yayımlatmak, her tarafta
muhabirler temin etmek, özel muhabirler dolaştırmak, uyarı heyetleri
kurmak, okullardan, öğretmenlerden bunun için yararlanmanın yolarını
aramak gibi konular görev alanına girdiği gibi müdürlük, bütün basın için de
resmi kaynak oluşturmalıdır. Söz konusu olan ve ne yazık ki şimdiye kadar
ihmal edilmiş olan bu konu, gerekli olduğu kadar önemli ve uzmanlık
gerektiren bir iştir. Bu konuda elde edilecek başarı, örgütün genişliği ve
araçların mükemmel olması ile orantılıdır. Ancak bunun iyi bir biçimde
yönetimi özellikle uzmanlığa muhtaç olduğu için büyük işin temelini
oluşturmak üzere şimdilik küçük bir örgütle yetinilmiştir.
Bakanlar Kurulu tarafından da uygun görülen bu görüşe göre, bu kadro ile
oluşacak müdürlük bir yandan uzmanları toplama işini sürdürecek ve öte
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yandan örgütünü geliştirmeye çalışacaktır. Örgütü şimdiden geniş tutmak,
canlı bir faaliyet makinası yerine yararsız memurlardan oluşan bir iskelet
oluşmasına yol açabileceği için şimdilik yalnızca uzmanlardan oluşan bir
temel atılması ile yetinilecektir. Müdürlüğün çalışmaları ile fayda
sağlandıkça örgüt, yavaş yavaş sağlanacak uzmanlar ve maddi olanaklarla
sürekli geliştirilecek ve o zaman gerek tahsisat ihtiyaç ve deney ile orantılı
bir şekil ve büyüklüğe ulaşmak üzere Bakanlar Kurulu Meclis’e bilgi
verecektir. Faaliyeti ve mesaisi itibariyle icra vekâletlerinin birçoğu ile
ilişkisi olduğu için genel müdürlüğün Hükümet Başkanı’na bağlılığı da
Bakanlar Kurulu’nca münasip görülmüştür.”
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EK 2
Mustafa Kemal Paşa’nın, Damat Ferit Paşa’ya Göndermiş Olduğu Şifreli Telgraf
(İrâde-i Milliye, 21 Eylül 1335, No. 3, s. 2.)
“Bir zaman için tahassül eden ihtilaf nazar-ı sevâik-i cedîdenin izale
etmekte bulunduğuna kani olarak zât-ı efsaneleri için mahfuz istirhamâttan
bil-istifade kalplerimizin müşterek bir rabıta ile çırpındığı gaye-i
mukaddesenin son safhasına bir kere daha enzar-ı fehametpenahilerini celb
eylerim.
Mösyö Clemenceau’nun zât-ı fehametpenahilerine olan mufassal
cevabnameleri ahiren mütalaa-i güzar şakiranem olduktan sonra Dersaadet’e
nasıl bir hamule-i alâm ile muavedet buyurduklarını takdir ediyorum.
Altı buçuk asırlık saltanat süren ve aktar-ı cihanda tarih-i müstakili maruf
olan devlet ve milletimize karşı pek açık bir lisanla çizilmiş taksim ve imha
kenanetini bu kadar bariz ve habîz-şiken gösteren bir ifade karşısında
titremeyecek ferd-i hassas tasavvur edemem. Cenab-ı Hakk’a binlerce
hamd-ü sena ederim ki milletimiz, ruhundaki azim ve celadetle tarih-i hayatı mevcudiyeti ne tevekküle ve ne de cellâdâne hükümlere hiçbir zaman
kurban etmeyecektir. Vakâ-yı ve hadisat-ı umumiyeyi vatan ve milletimiz
hakkında ecanibin ihtilaf ve tesâdum-i menâfiini bütün millet idrak ve takip
ediyor. Şimdi pek eminim ki dûr-bîn olan zât-ı fehametpenahileri bugünkü
vaziyet-i umumiyeyi ve menafi-i sahihayı devlet ve milleti üç ay evvelki
nazarlarla görmüyorlar.
Dokuz aydan beri iş başına gelen kabinelerin daima birbirlerinden fazla
zaafa uğraması ve nihayet maalesef artık adeta meflûç bir menzileye inmesi,
haysiyet-i âliye-i milliye karşısında cidden pek hazin oluyor. Muhakkaktır
ki vatan ve milletin mukadderatı için dâhilen ve haricen mesmû ve sahib-i
kelam olmak mutlaka irâde-i milliyeye istinadla meşrûttur. Bilhassa
mandaterlik mübâhasâtı başlayalı beri bütün düvel ve milel mukadderat
emrinde ancak milletimizin sadâsını işitmek istiyorlar. Ruh-ı halasın
etrafında toplanan bütün milletin umdesi vatanın tamamîsi, milletin istiklâli,
makam-ı saltanat ve hilâfetin masuniyetidir. Bu esâsat değil yalnız Şarkî
Anadolu’da aynı teşkilata malik olan umum vatanda bütün kuvveti ile
kaimdir.
Hakk-ı hayat ve istiklâli için çalışan milletin maksadındaki nezahet ve hadis,
mukabil hükümet-i merkeziye ruesâ-yı memurin-i mülkiye ve askeriyeye
icra eylemiş olduğu gizli telgrafla vahdet-i milliyeyi kırmak selâmet-i mülk
ve millete matuf teşebbüsat-ı milliyeyi âtıl bırakmak, hülasa millete karşı
hasım vaziyet almak cihetini iltizam ediyor. Bu tarz hareket bittabi mucib-i
esef-i azimdir. Bu hal, milleti hükümet-i merkeziyeye karşı arzu
edilmeyecek hareketlere saik olabilecek mahiyettedir. Gayet samimi olarak
arz ederim ki millet her türlü iradesini ikâa muktedirdir. Teşebbüsâtının
önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut değildir. Hükümet-i merkeziyenin
men’i teşebbüsâtı hiçbir tarafta ve hiçbir kimse tarafından cây-ı tatbik
bulunmamaya mahkûmdur. Millet, çizdiği program dairesinde gayet kat’i ve
sarih hutvelerle maksadına yürümektedir. Hükümet-i merkeziyenin şimdiye
kadar olan mümanaatkâr teşebbüslerinin hiçbir tarafta hiçbir tesir
yapmamakta olmasıyla hakikat-i vaziyetin takdir buyurulmuş olacağına
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şüphe yoktur. İngilizlerin irâe eyledikleri tarikte çare-i halası aramak dahi
abestir. Ve binnetice mucib-i hüsrandır. Mahaza İngilizler dahi en nihayet
kuvvetin millette olduğunu takdir ederek hiçbir isnadı olmayan ve millet
namına hiçbir taahhütte bulunmayan ve bulunsa bile milletçe muta’
olamayacak olan bir heyet-i hükümetle neticeli bir işe girişmek mümkün
olamayacağına kani olmuşlardır. Bu havalide İngiliz mümessli olan
Kaymakam Rawlinson da bu hakikati bizzat acizlerine ifade eylemişlerdir.
Bundan ahvâl-i âlemin malum-ı âsifaneler olduğu vecihle bütün almış
olduğu ve daha da alacağı cereyan sebebi ile ve milletimizin vahdet ve azmi
karşısında ecânibin tehditlerini maddeten ikâa kudretleri kalmamaktadır.
Bütün temenniler şu merkezdedir ki hükümet-i seniyemiz meşrû olan
cereyan-ı milliye karşı mümânaatkârlıktan velev muakkaten olsun bi-günah
olan memurları duçâr-ı kadr etmekten feragatla bilakis kuva-yı milliyeye
istinad ve her türlü teşebbüsatında amâl-i milliyeyi rehber ittihaz
eylemelidir. Bunun içinde mevcudiyet ve irâde-i milliyeyi temsil edecek
olan Meclis-i Mebûsan’ın amâl ve iradat-ı mukaddese-i şahaneyi takviye
eylemek üzere en kısa bir zamanda in’ikâdını temin eylemelidir. Zât-ı
fehametpenahilerine müteveccih olan bu hareket-i necibâne ile devlet ve
milletin ve makam-ı saltanat ve hilâfetin tarihi yeni bir sayfaya idhal ve
bugün muhtel olduğuna şüphe olmayan revâbıt-ı âliye-i hükümet bir
samimiyet-i mütekabile ile manzume-i salâha irca buyurulacak ve bu suretle
dâhile ve harice karşı da bir haysiyet tecelli ettirilmiş olacaktır. Yed-i
iktidar-i celinizde bu son kuvve-i telif mevcuttur. Bunun tecellisini tek
merbut olduğum vatan ve milletin selameti ve pek sadakatkâr bulunduğum
zât-ı akdes-i hümayunun mazhar-ı favz-ü nusret olmaları namına niyaz ve
ta’zimat-ı mahsusamın kabulüne müsaade buyurulmasını istirham eylerim.”
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EK 3
Mustafa Kemal Paşa’nın, Kuva-Yı Milliye Kumandanlarına, Kolordulara ve
Hükümet Memurlarına Komutanlar Toplantısı Kararlarını Tebliğ Ettiği Tamim
(Özalp, Milli Mücadele, 1919-1922, I, 72-73.)
“1- Meclis-i Milli’nin İstanbul’da içtimaındaki mehazir ve mehalike rağmen
hükümet-i seniyyenin hariçte içtima-ı âdemi muvaffakiyeti yüzünden ve
memleketi buhrana duçar etmekten içtinaben İstanbul’da içtima zarureti
kabul edildi. Ancak atideki tedabirin ittihazı lüzumunu takarrür etti:
a) Bilumum mebusları vaziyet hakkında tenvir ile münferiden mütalaalarını
talep etmek,
b) Mebuslar, İstanbul’a gitmeden evvel Trabzon, Samsun, İnebolu,
Eskişehir ve Edirne gibi mahallerde kısım kısım toplanarak Meclis-i
Milli’nin İstanbul’da içtimaına nazaran gerek İstanbul’da ve gerek hariçte
alınması lazım gelen emniyet tedabirini ve programımızın esasını müdafaa
edecek bir gurubun vücuda getirilmesi esbabını tezekkür ve teemmül
eylemesi,
c) Teşkilatı cemiyeti süratle teşmil tarsin için kolordu kumandanlarının,
mıntıka kumandanları ve ahz-ı asker rüesası vasıtasıyla delalet-i seria-i
fiiliyede bulunmaları,
d) Bilcümle rüesa-i memurin-i mülkiyeden her ihtimale karşı Teşkilat-ı
Milliye’ye sadakatte bulunacaklarına dair söz almak ve kendilerinin vesait-i
mevcudeleriyle teşkilat-ı cemiyeti taazzuv ettirmeye sirat-i tevessüllerini
talep etmek.
2- Meclis-i Milli, İstanbul’da içtima ettikten sonra mebûsan emniyet ve
serbesti-i tam ile vazife-i teşriiye eylemekte olduklarını teyit edeceği güne
kadar Heyet-i Temsiliye şimdiye kadar olduğu gibi hariçte kalarak vazife-i
milliyesine devam edecektir. Ancak bilcümle livalardan ve mebus olan
zevattan intihap edilmek üzere birer ve vilayet ve müstakil livalardan ikişer
zâtın nizamnamenin sekizinci maddesine istinaden Heyet-i Temsiliye azası
olarak Eskişehir kurbünde cemedildik, vaziyetin tavzihi ve Meclis-i
Mebûsan’da suret-i hareketin takriri tezekkür edilecektir. Bu sebeple Heyeti Temsiliye dahi mahalli mezkûre intikal edecektir. Bu içtimayı müteakip
Heyet-i Temsiliye, suret-i münasibede takviye olunduktan sonra diğer zevat
İstanbul’da Meclis-i Milli’ye gidecektir. Heyet-i Temsiliye’nin vazifeye
devam ettiği müddetçe Teşkilat-ı Milliye’nin şekil ve tarz-ı faaliyeti
nizamnamede münderiç olduğu gibi olacaktır. Meclis-i Mebûsan emniyeti
mutlaka içinde bulunduğunu teyit ettiği zaman Heyet-i Temsiliye,
nizamnamede mevcut salahiyetine istinaden Umumi Kongre’yi içtimaya
davet ederek on birinci madde mucibince cemiyetin alacağı vaziyet-i
âtiyenin takarrürünü kongrenin kararına terk edecektir. Kongrenin mahalli
içtimaıı ve suret-inikatı o zamanki ahval ve icabata tabi olacaktır. Kongrenin
davet olunduğu zaman ile inikadı arasında geçecek müddet zarfında Heyet-i
Temsiliye, Hükümet-i Merkeziye ve Meclis-i Mebûsan riyaseti ile
mecburiyet-i katiye görmedikçe münasebat-ı resmiyede bulunmaz.
3- Paris Sulh Konferansı, hakkımızda menfi bir karar verdiği ve Hükümet
ve Meclis-i Millice kabul ve tasdik edildiği halde vesait-i seria ile irade-i
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milliye bil-istimzaç nizamnamede musarrah olan esasatın istihsaline
çalışacaktır.”
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EK 4
“Muhterem Mebuslarımıza Veda Ederken”, Albayrak, 15 Kânûn-i Sâni 1336,
No. 60, s. 2.
“Bundan evvelki mesaisini muvakkaten tatil etmiş olan sulh meclis-i âlisi,
bugünlerde mukadderatımızı tayin ve tespit etmek üzere tekrar Versay’da
akd-i içtima ettiği malûmdur. Ali Rıza Paşa Hükümeti bir taraftan mezkûr
meclise İstanbul’daki İtilâf mümessilleri vasıtasıyla ita ettiği bir muhtıra
sulh meselesi hakkında kendi nokta-i nazarını iblağa sai ederken diğer
taraftan yapmış olduğu işlerin meşrûiyetini temin ve millete istinad ettiğini
âleme ilân etmek için alelacele vükela-yı milleti içtimaya davet ediyor.
Ajansların vermiş olduğu malumata itimat etmek icap ederse hatta Paris’e
gidecek olan sulh murahhaslarını bile tayin eylemiş, belki bu murahhaslar
pek yakın bir zamanda davet edileceklerdir.
Bunlardan anlaşılıyor ki bu defa içtima edecek olan Meclis-i Mebûsan, her
şeyden evvel sulh mesele-i mühimmesi ile iştigal edecektir. İşte geçen gün
İstanbul kapısı önünde kendilerini deavi hürmetle selametlediğimiz
muhterem mebuslarımız böyle mühim ve tarihi bir anda bütün manasıyla
ağır olan bu vazifeyi omuzlarına alarak şehrimize veda ettiler.
Mukadderatımızı uhde-i hamiyetlerine tevdi ve ihale ettiğimiz için bu ağır
vazifeyi de kendilerine has olan ciddiyet ve fedakârlık dairesinde ifa
edeceklerine mutmain ve kaniyiz. Bahusus bu intihapta ihzar-ı ekseriyet
eden milletvekillerinin ifa edecekleri vezaifin esasları hemen tayin edilmiş
gibidir. Buna binaen diyebiliriz ki bu defaki Mebûsana ifa olunan vekâlet
nev ama bir vekâlet-i mukayyededir çünkü Ferit Paşa Hükümeti zamanında
millet bizzat akd ettiği Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ittihaz etmiş olduğu
mukarreratla sulh hakkındaki nokta-i nazarını âleme iletmiştir.
Bu mukarrerat, Meclis-i Milli’nin küşadından evvel milletin ârâ-yı
umumiyesiyle ilân edildiği için ahkâm-ı mutâa ve mecburel icradır. Meclis-i
Mebûsan’ın vazifesi, bu mukarrerat dâhilinde kendisine arz olunan bir
sulhu kabul etmektir. Aksi takdirde mebuslarımızın velev hayatları bahasına
bile olsa sonuna kadar ilmi müdafaadan sonra protestolarını ifâ ederek
meclisi terk etmekten başka çareleri yoktur.
Fakat burada millete yine mühim bir vazife teretüb ediyor. Malûm ve
meşhur br darb-ı mesel vardır. Her hariciye nazırı arkasında miller ve
ordunun mükennatı nispetinde söz söyleyebilir. Mebuslar da böyledir. Bir
mebusun daire-i intihabiyesinde bulunan müntehipler ne kadar cesur ve
fedakâr olursa onun güzini milletteki sedası o kadar yüksek çıkar. Hal-i
hazırda Vilâyat-ı Şarkiye davasının nısfından ziyadesi kazanılmıştır. Şu
dakikada memleketini seven her Türk ve Müslümana bir vazife terettüp
ediyor. O da her türlü içtihat ihtilaflarından vazgeçerek bir kütle-i vahide
halinde mebuslarımıza zahir ve muin olmaktır. Yoksa mebusun yalnız
iktidar ve istikametiyle göreceği işler mahduttur. İşte, mebuslarımızla veda
ederken umuma ait arzu ve temennilerim bunlardan ibarettir.”1973

1973

Albayrak, 15 Kânûn-i Sâni 1336, No. 60, s. 2.
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EK 5
“Mebûsan-ı Kirâm’a”, Albayrak, 1 Kanûn-i Sâni 1336, No. 57, s. 1.
“Muhterem Beyefendiler, vatanın pek mecruh bir zamanında vekâlet-i
milliyeyi deruhte buyuruyorsunuz. Birçok yerleri istilaya uğramış ve her
tarafı bin türlü ihtirasa maruz bulunmuş olan bu mukaddes vatanın tehvin-i
alay, tahlisi gibi uhdenize mevdu büyük ve büyük olduğu kadar mübarek bir
vazifenin istilzam ettiği azim ve fedakârlığı ihtiyar etmeye nefsinizde kudret
gördüğünüz şüphesizdir. Bu defaki mebusluğun biraz da azim ve iman ve
fedakârlık meselesi oluğu, teslim-i gerde-i irfanımızdır. Binaenaleyh
milletin sizden beklediği hidmetler hakkında bir hasbihal yapmamamıza
müsaadenizi istirham eyleriz. Asırlarca devam eden muharebelerin, su-i
idarenin iktisadi, siyasi, idari bünyemizde açtığı rahneler Harb-i Umumi’nin
doğurduğu felaketlerin inzimamıyla devletimizin varlığını sarstı, hayatını
tehdit etti. Bütün cihan artık bu devletin bir hayat eseri gösterebileceğine
itimat edemeyerek idamımız kararında bir beis görmemeye başlamıştı.
Vatanın, tarihin bu korkunç ve baş döndürücü sükûtu karşısında millet
şaşırmadı. Mucize nev’inden olmak üzere her ihtimali göze aldırarak isbat-ı
hayata ve izhar-ı irâdeye müsaraat etti. Bu, ölmez bir kudretin, sarsılmaz bir
imanın mes’ut bir tecellisi idi. İnsaniyet, fazilet bu kudrete, bu imana
hürmet etmek vazifesi karşısında kaldığını hissetmiş ve edecektir. Fakat bu
tecellinin hüvviyet-i mukaddesesini olanca kuvvet ve ulviyeti ile teyit ve
öngörmek istemeyen gözlere irae etmek vazifesi, sizin pulat imanınızdan
doğacak metin ve lâ-yetelzelzel iradeye, azme tevcih etmiştir. Bugün,
milletin bütün vekillerinden beklediği ilk hıdmet ve müessir fazilet, her türlü
içtihat ve hissiyatı şimdilik bertaraf ederek yekvücut bir azim-i fedakârı
göstermektir. Millet, sarsılan bina-ı devletin başka suretle idamesi, teyid-i
çaresini göremiyor. İstiklâliyet ve tamamiyet temin edildikten sonra sizden
pek çok yorgunluğa, metanet ve fazilete ihtiyaç gösteren başka hizmetler
beklemektedir. Bütün teşkilatı, tesisatı ile memleket baştanbaşa muhtaç-ı
tecdid ve ıslahtır. Ne bir maarif, ne bir iktisat, ne bir tecdid-i siyaseti
olmayan bu devlete yeni yollar üzerinde terakki ve muvaffakiyet amilleri
bulmak, göstermek şiddetle lazımdır.
Pek uzun bir istibdat-ı idarenin, artı birçok fenalıklarına tereddi-yi istilzam
eden usullerine, göreneklerine karşı tezelzül kabul etmez bir azim ve
hamiyetle mücadeleye girişmek şecaat-ı medeniyesi sizden bekleniyor.
Gideceğiniz bu yolun dikenlerle mali olduğu malumdur. Fakat bundan
başka bir hayat yolu da yoktur. Devleti istikrazla yaşamak, bütün bütçesini
gayr-i müsmir masarife hasreylemek, israfa yürümek gibi bir şekil ve
hüviyetten kurtarmak ve âlemin gösterdiği yoldan çıkamayacak makul bir
mahiyete sahip etmek zamanı çoktan hulûl etmiş ve hatta geçmiştir bile.
Bunu temin etmek, yeni ve feyizkâr bir tarih yapmak demektir. İşte
memleket, bu tarihin ilk mübdileri sizi görmek istiyor. Bunlardan başka şu
memleketi, hürriyeti boğan tesisattan hâkimiyet-i milliyeyiz zi hayat
görmeye alışmayan zihniyetlerden kurtarmak meşrûtiyet binasını en metin
eslemler üzerine kurmak keyfiyeti pek mühim ve pek müstacel bir mahiyet
iktisap etmiştir. Vatandaşın malı, canı, her türlü içtihat ve ameli emin
olmadıkça ve hiçbir şekil ve surette taarruza maruz kalmak ihtimal ber taraf
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edilmedikçe cism-i devlet, iktisab-ı hayat ve zindegi edemez. Hürriyet
ruhsuz bir kalıp hükmünde kalır.
Mesuliyet tesisi de en mübrem vazifelerden görülmektedir. Emsali
görülmeyen su-i istimallere ihanetlere sahne olmuş olan bu memlekette
hiçbir zaman mesuliyet tecelli edememiştir. Zaman zaman görülen bazı
hadiseler iki refik yekdiğerini istirkabından tevellüt etmiş cinayetlerden
ibaret olup meşrû bir kıymet ve mesuliyet temini gibi bir mahiyette
görülemez. Devletimizin hayatını tehdit ve terakki yollarını sed eden bu
keyfiyeti ref etmek en büyük vatani hidmetlerden biridir. Her işimizde
olduğu gibi mebuslukta da hali hazırı muhafaza etmek düşünülürse tarihimiz
son devrini yaşıyor demek olur. Çünkü vaziyet-i hazıra ve sabıka, sükût ve
hüsrandan başka bir şey tevlit etmemiştir. Tekrar tecrübeye ise ne
memleketin ne de zamanın tahammülü yoktur.
Muhterem Mebûsanımız, işte sizin dûş-i hamiyetinize yüklenilen ifâsı
beklenilen vazifelerden bir kısmı ma’mafih sizi muhat bulunan müşkillerin,
manilerin derece-i ehemmiyetine de müdrikiz. Fakat fedakârlık da başka
suretle gösterilemez. Bu devletin bekâsı ise fedakârlığa arz-ı iftikâr ediyor.”
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EK 6
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin İngiltere’nin İstanbul siyasi
temsilciliği vasıtası ile Lloyd George’a gönderdikleri telgraf (İrâde-i Milliye, 2
Şubat 1336, No. 23, s. 2.)
“İstanbul Boğazlarının uluslararası bir hale getirilmesi, Türk Hükümeti’nin
Anadolu’da teşekkül ettirilmesi ve İstanbul’un hilafet merkezi olması lazım
geleceğine dair Sulh Konferansı’na bir teklifte bulunacağınızı gazetelerde
gördük. Bunu değil erkeklerimiz bütün Anadolu kadınları ruhumuzla,
kalbimizle protesto ediyoruz. Saltanat hilafetten, hilafet saltanattan
ayrılamaz. Bu, ruhsuz bir bedene benzer. Türk Hükümeti’nin merkezi,
halifesinin bulunduğu yerdir. Türklerin padişahı, halifesi birdir. Payitahtları
İstanbul’dadır. Bunu, Türkler görmeye değil işitmeye dahi tahammül
gösteremezler. Biz, bütün millet ve halifemiz padişahımız da başta olarak
Türk’ün altı yüz senelik parlak tarihine layık adilâne bir sulh bekliyoruz.
Öyle bütün milleti rencide edecek, galeyana getirecek sözlerden tevakki
etmenizi insaniyet namına, sulh ve müsalemet-i âlem namına istirham eyler,
bu emniyeti ile Anadolu kadınları ihtiramat-ı mahsusamızı takdim eyleriz
efendim.”
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EK 7
“Meclis-i Mebûsan Açıldı”, İrâde-i Milliye, 19 Kanun-ı Sâni 1336, No. 21, s. 1.
“Büyük bir fasıla ve tereddütten sonra Meclis-i Mebûsanımız açıldı.
İstanbul matbuatı ne derse desin millet, mebûsanlarını şimdiye kadar icra
edilen intihabata benzemeyecek derecede bir hürriyet ve serbestiyeti ile
intihap etti. İstanbul matbuatı demekle umumi bir mana kastetmiyoruz.
Maatteessüf muzır bir kısım matbuatımız, milletin geçirmekte olduğu devrei intibah ve idraki göremeyerek ve yalnız muhitinin ihtisasat ve ihtirasatına
kapılarak uzun-kısa bir takım mütalaat dermeyan etmekte ve icra edilen
intihabata şahsi bir takım emelleri gizli propagandaların tesiratını
söylemektedir. Biz onlara açıkça söylüyoruz ki millet bahsolunan
fenalıklardan, levs-i irtica ve istibdattan münezzeh ve müteâlîdir. Millet,
intihabını bizzat yapmış mebuslarını bi’l-idrak seçmiştir. Bugün her ferd-i
millet biliyor ki tesir ve tehdit altında yapılan intihabat idi ki başımıza
büyük felaketleri getirdi. Gazetelerle, hitabelerle âlemi iğfal ederek mebûs
olan ve sefere-i mahud in’âmdan nevâle-çin olarak İstanbul’un en sefil ve
pejmürde muhitlerini kendilerine bir mahalli zevk ve sefahat ittihaz eyleyen
ve millet umuru yerine zevk-i şahsisini düşünen ve en nihayet şuradan,
buradan hatta her yerden bir menba-ı irat bularak keselerini dolduran
mebuslarımız idi ki kendi heves ve arzuları uğruna bütün milleti felakete
sürüklediler. İşte bütün şu altı senelik felaket ve sefalet altında ezilen millet
emin olunuz ki bugün kendini idrak etmiş ve hiç kimsenin hatırıyla değil
sırf menafi-i vataniyenin icabatıyla intihabını icra etmiştir. Binaenaleyh bu
bapta söylenen hainane sözlerin milletle ve milliyete alâkası olan matbuatın
söyleyeceğine kâni değiliz. Gizli emeller, gizli propagandalar milletin
kalbinden ve vicdanından doğan işlerde bulunmaz. Belki o yazıları yazan
kalemlerin gizli parmakların getirdiği kirli altınlarla yaldızlandığına
hükmetmek lazım gelir. Şurasını kaydetmek isteriz ki İstanbul’da yaşayan
ve kalemleriyle dünyaya nizamat vermek isteyen muharrirlerimizin yalnız
Anadolu muhiti hakkında idrakleri kısadır... Şu dakikada millet
mümessillerini İstanbul’a doğru yolcu ederken Anadolu’nun bu zulümler,
esaretler, mahrumiyetler altında ezilen harap ve perişan Anadolu’nun
hukukunu layıkıyla müdafaa eylemelerini ve siyaset-i hariciyemizin aldığı
cereyan karşısında metin ve pür-temkin bir fikr-i milli ve insaniyle hukuk-ı
vatanı muhafaza eylemelerini temenni ederiz.
Vatanımızın maruz olduğu felaketler karşısında kendilerine pek büyük
vaziyetler terettüp eden heyet-i muhtereme bilmelidir ki milli ve vatani
kaygılar içinde bir iştirak ve vahdet-i umumiye ile yekvücut olan milletin
kendilerinden beklediği şey yalnız İslâmiyete yakışan bir asalet, Türklüğe
yakışan bir tevekkül ve temkinle Osmanlı milliyetinin hayat ve istiklâlini
müdafaa etmektir… Şunu teessüflerle kaydetmek isteriz ki serbest bir
surette intihap edilen ve şahısları milletin ruhuyla seçilmiş olan muhterem
mebuslarımızın önünde pek derin uçurumlar vardır. Siyaset-i hariciyemizin
aldığı şekil ve renge göre sarf-ı mesai etmek bugünkü zalamâlûd bulutları
âfâk-ı siyasetten ayırmak pek mühim bir vazifedir. Bilhassa bulundukları
muhitte emin ve serbest çalışabilmeleri de meşkûk olan mebuslarımızın bu
bapta gösterecekleri muvaffakiyet hakikaten pek büyük olacaktır.
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Payitahtımız düşman işgali altında bulunurken hiçbir kuvvetin zebunu
olmayarak mukadderat-ı milleti idare etmek saydığımız vezaifin
cümlesinden daha mühim e şayan-ı dikkattir…”1974

1974

İrâde-i Milliye, 19 Kanun-ı Sâni 1336, No. 21, s. 1.
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EK 8
“İstanbul ve Matbuatı”, İrâde-i Milliye, 1 Nisan 1336, No. 34, s. 1.
“… Esir vatanımızın harap köşelerinde bir de baykuş mühin ve hain
nameleriyle bir baykuş sesi de işitiyoruz. Bu ses bize düşmanın
kurşunundan, istibdatın, i’tisafın kanlı pençelerinden daha ziyade dil-gir
ediyor. Vatan alâksından, cemiyet ve hiss-i milliden tecerrüt etmiş üryan ve
sefil düşmanlarına sakilik eden, nefsini, namusunu, onların zevkini ikmal-i
zevk-i hayvaniyesine terk eden bir fahişenin nağme-i sermestanesini andıran
bu ses (Ali Kemal)’in sesidir.
Peyam-ı Sabah’ın o düşman mefkûresiyle intişar eden yazıları, o ismet ve
namus perdesini kat kat tecavüz eden hainane neşriyatı Anadolu muhitinde
yer bulamayacak mühinane ifadeleri nedir. Ya Rabbi vatana hıyanetin bu
mertebesi artık havsalaya sığacak bir şekilde değildir.
Gözlerinin önünde düşmanlar milletini ezim ezim ezmek isterken,
gözlerinin önünde medeniyetsiz düşmanlar mukaddesata, namusa, milletin
şeref ve izzet-i nefsine tecavüz ederken, gözlerinin önünde makam-ı hilâfet
ce saltanat tahkir olurken. Hülâsa İslâmiyetin imha ve istilâsı esasları kendi
muhitlerinde kararlaştırılırken. Bu vatan hainlerinin kopardığı yaygaralara
bir mana vermek elden gelmiyor.
İngiliz liralarının, sarı sterlinlerin tesir-i sahharıyla ortaya atılan bu
vatansızların yaygaraları hiç şüphe yok ki yalnız kendi muhitlerinde mahsur
kalacaktır. Emin olsunlar ki bu eracif-i o muhitte de dinleyecek namuslu bir
fert yoktur. Yalnız acıdığımız bir şey varsa Ali Kemal’in ve rüfekasının para
ile satılan vicdanları, namusları değil. Bu kancık ve zehirli fikirlerin bizim
lisanımızla, bizim hurufatımızla ifade olunuşudur. Ali Kemal, şu hareketle
vatana, namus-ı milliye hıyanet etmekten başka lisanımızın, hurufatımızın
elfaz-u kelimat-ı Osmaniye’nin de şerefini kırmaktır.
Düşmanlarımızın kuvvet-i siyaseti, entrikaları memleketimizi işgal ederken
altınlarının da lisanımız işgal etmiş olmasına ne kadar acısak yeri vardır. Biz
zannederdik ki milletin namusunu, istiklâlini kılıçtan, kudretinden ziyade
lisanı ve mefkûresi müdafaa eder. Biz zannederdik ki bu vatanın evlatları
mukaddesatını para ile satmak hıyanetine tenezzül etmez. Fakat Ali Kemal
gibi bir vatansız bu mefkûreyi de alt üst etmek istiyor… Belki bir İslâm
sulbünden meydana gelmiş olan o menfur ve müteaffin vücudu kendisinden
saymıyor, Anadolu o namerdi, o sefil şahsiyeti vatandaşlıktan çıkarmıştır.
Binaenaleyh, onun sözlerini bir düşman tüfenginden çıkan tarrakaya, onun
fikrini tam manasıyla düşman mefkûresine benzetiyoruz. Bizim nazarımızda
bir zamanlar darülfünun dershanelerini vatani düşünceleriyle, milli
mefkûreleriyle tenvir eden sabık Ali Kemal ölmüştür. Çünkü o zat artık eski
kafasının sahibi değildir. Sabık mefkûresinden vazgeçmiş ve irtidat etmiştir.
İhtiras uğrunda, gizli emeller peşinde vatanı satmaktan çekinmeyen
mahlûkatın, bu vatanla bir alâkası yoktur. Düşman ordusuna iltihak eden
vatansızların sözleri, propagandaları, her şeyleri, namusuyla yaşamak
azmini taşıyan millet karşısında, irade ve iman-ı milli muvacehesinde
erimiştir.
İşte İstanbul’un zavallı ve esir matbuatı arasında düşman menafiini müdafaa
eden bir tek Peyam-ı Sabah paçavrası vardır ki kendi vadisinde serbest
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intişar etmektedir. İstanbul’un içinde hâdis olan mesaili tetkikten men edilen
ahvâl-i dâhiliye ve milliye namına bir kelime bile yazamayan biçare
matbuatımız şimdi bu paçavranın tahakkümü altında ezilmektedir. Çünkü
mumcunun oğlu düşmanlara kandil vazifesi yapıyor. Bir kelime yazmak
cüretini gösteren muharrirler birer birer toplanıyor. Fakat Ali Kemal emin
olsun ki başına şapka da koysa bugünkü dostları nazarında kendisinin bir
İngiliz yahut bir Fransız kadar kıymet-i medeniye ve içtimaiyesi
olmayacaktır. Binaenaleyh, yakın bir zamanda eğer utanırsa kendisini
dostlarının sille-i tahkiri altında göreceğimize eminiz.”
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EK 9
Yunanların yeniden taarruza geçmesi üzerine Mustafa Kemal’in Büyük Millet
Meclisi yayınladığı beyanname (Albayrak, 12 Temmuz 1336, No. 100, s. 1-2.)
“İstanbul’da bulunan İngiliz hükümet-i işgaliyesi, İstanbul gazetelerine
verdiği tebliğ-i resmide Kuva-yı Milliye’nin İzmit’te taarruz etmek sureti ile
mütareke ahkâmını yeniden ihlâl ettiğinden dolayı sulh-u mu’temer-i
kebiriyyenin Yunan ordusunu ileri harekâta me’zun kıldığı ve Alaşehir,
Akhisar ve Soma’nın işgal olduğunu bildirmiştir. Filhakika 22 Haziran’dan
beri Yunan ordusu şarken ve şimalen taarruza devam etmek ve uzun
müddetten beri tahşîd ettiği kuvvetler sayesinde memleketimizin bazı
mahallerini işgal eylemektedir. Yunan ordusunun vazifesi ve evsâf-ı fârikası
Müslüman milletini soymak, tahkir etmek ve boğazlamaktan ibaret
olduğundan bu vazifeyi de büyük bir kan ve hırs ile ifâ eylemektedir.
Beyannamede mütareke ahkâmının ihlâlinden bahs olunuyor. Bir seneden
beri İzmir’de Müslüman kanları dökülüyor. Mütarekeden sonra
memleketimizin en büyük kısmı işgal, zulüm ve tahkir ile bütün esliha ve
mühimmatımız gasp edildikten sonra halkımız Yunan bıçaklarına teslim
ediliyor. Ahvâl-i dâhiliyemize müdahale, payitahtımızı işgal ve saltanatın
faaliyet-i müstakbelesini ibtal velhasıl bir milletin mukaddes ve masun nesi
varsa tahkir edildikten sonra mütareke ahkâmından bahs olunabilmesi,
adalet ve insaniyetle cidden feci bir istihza olduğu kadar milletimizin
vahdet-i düvel-i galebe milletlerinin temyiz-i hakikatten tamamen aciz
zannedildiğine yeni ve kat’i bir delildir. İthamın başka bir kısmı mevzu-u
bahs olamaz.
Hakikatte İtilâf ricali başında İngiliz rüesâ-yı idaresi olmak üzere
milletimizin imhasına tasmim eylemişlerdir. Sulh muahedesi namı altında
İstanbul memurlarına verilen teklîfatı tamam bir senelik bir nifâk-ı dâhili
devresinde bil istifade bil fiil tatbik ettiler. Derakab zuhur eden müşkilât
üzerine esbâb-ı mukavemetimizin tamamıyla imhasına zaman kazanmak
için heyetimizi aldatmaya vesaire suretinde milletimizi aldatmaya ve
uyutmaya teşebbüs ettiler. Gerçi bir seneden beri milletimizin ekseriyet-i
kat’asını aldatmak imkânı olmadığını tecrübe ettilerse de her halde vesait-i
müdafaamızı tenkis hususunda mühim icraat yaptılar ve artık Türkiye
idamının maskesiz icrası zamanının geldiğini hükmeylediler. Bu zaman, 16
Mart sene 36’dan bida’ eder. Bu tarihte İngiliz memurların tertip ettiği
planın hudud-ı esâsiyesi evvela milleti nifak-ı dâhiliyeye düşürmek idi.
Filhakika nifak-ı dâhili vasıtasıyla milletin külliyen inhidam etmesi ve bütün
memleketin bir-iki ay içinde düçâr-ı esaret olması ihtimalini ümit
ediyorlardı. Bu sayede İngiltere emperyalizminin hâfi bir surette yetiştirmek
istediği Büyük Yunanistan İmparatorluğu, Rumeli’de ve Anadolu’da bütün
memleketimizi külfetsiz bir surette temlik edebilecek idi. İstanbul’da idare-i
örfiyye ve İngiliz divân-ı harbi tesisiyle itilâf menafiine tabi olmayarak
müstakilen menafi-i vataniyemiz dâhilinde hareket etmeyi gayr-i mümkün
bir hale getirmişler ve bununla da iktifa etmeyerek doğrudan doğruya kendi
memurlarını başa geçirmişlerdir. Bu memurlar ister yürekten vatan hıyaneti
sevkiyle olsun isterse İngiliz imha politikası ve Yunan istilasını
göremeyecek kadar basiretten mahrum bulunsun dini ve milli takyidi bed
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iktidarında bulunan bütün kuvvetleriyle millet-i Osmaniyenin aleyhine
kıyam etmişlerdir. Üç aydan beri bütün dünya milletimizin yaşamak ve esir
olmamak için gösterdiği havârık-ı milliye ve içtimaiyeye cüretten nifak-ı
dâhili yolunda çalışan bütün vesâit-i âlem-i insaniyet ve İslâmiyet tezlîl ve
istikrâhı uğrunda milletimizin azim ve salâbeti karşısında erimektedir.
Nifak-ı dâhili oyunu kâfi derecede işlendiğine kani olduktan sonra İngiliz
rüesâ-yı idaresi Yunan ordusunun isti’mali zamanı geldiğine karar verdiler.
Çünkü nifak-ı dâhiliye galebe ettikten sonra Türk Milleti’nin ordusunu
perişan edebileceği muhakkak bir keyfiyettir. Binaenaleyh henüz dâhili
hareket sebebi ile kuvvetlerimiz cephelerden uzak bir vaziyette bulunuyor.
Yunan ordusunu harekete getirmek icap ediyordu ve artık münafık kuvvetler
vazifelerini ifâ ederek memleketi Yunan istilâsına hazır bir hale
getirmişlerdi. Bu izahattan anlaşılıyor ki milletimiz imha planının ikinci
safha-yı tatbiki olmak üzere Yunan harekât-ı askeriyesi devri geldiğine kani
oldukları için itilâf-ı düvel galebesi Yunan ordusuna yol verdi. Binaenaleyh
İzmit meselesi gibi basit bir hakk-ı meşru müdafaaya müstenid zaruretlerden
ve her ne şekilde olursa olsun mütareke ahkâmının ihlâlinden bahsetmek
gülünçtür.
Türkiye’yi imha etmek için düşmanların tasmim ettikleri planın bundan
sonra diğer safahâtı vardır. Sevâhilimizin bazı yerlerinde bazı yerlerinde
tatbik etmeleri ve iktisaden dahi abluka tedâbirine tevessül etmeleri ihtimal
dâhilindedir. Bu ihtimalât bizce derpiş edilmiştir. Herhalde içinde
bulunduğumuz mücâhelât ve mücâhede azmimizi kırabilmek zu’miyle
maddi ve manevi bütün tazyikâtı peyderpey tatbik edeceklerdir.
Düşmanlarımızın mevki-i tatbike koydukları vesâite tevfik-i sübhâniyye ile
behamehâl galebe edeceğimize dair beslediğimiz ilk ümitlere bugün Yunan
ordusunun istilâya başladığını gördükten sonra daha kavi ve daha azimkâr
bulunuyoruz. Milletimiz, Anadolu gibi vasi’ ve feyyaz bir muhit-i faaliyet
içinde yalnız münafık Yunan kuvvetleriyle istilâ ve imha edilemez.
Düşmanın istilâsı ne kadar vüs’at peyda ederse izmihlâli de o kadar sür’at ve
kuvvet ile husûl bulacaktır. Bütün ahâlimizden münafıklara ve Yunanlara
karşı sönmez azim ve kin uyanmalı, Yunan ordusunun ilerisinde gerisinde
nerede kalırsa kalsın her milletin vazifesi Yunan neferine hücum olmalıdır.
Cenâb-ı Hak, Yunan binası hayalinin mahvını bize nasip edecektir.
Yaşamak isteyen milletimizin talebi basit ve bir kelimede mündemiç ve
gayet meşrudur… Bütün milleti vifâk ve ittihada ve Yunanların aleyhine
kemâl-i azim ile müsademeye davet ederiz. İrşâd ve cihâd-ı Yunan
izmihlâlini inâyet-i hakla yakın bir zamanda müyesser kılacaktır.”
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EK 10
Mustafa Kemal Paşa’nın Tevfik Paşa’ya verdiği cevabî ve hususî telgraflar
(Albayrak, 7 Şubat 1337, No. 130, s. 2; Albayrak, 7 Şubat 1337, No. 130, s. 2.)
“İrâde-i milliyeye müsteniden Türkiye’nin mukarreratına vaz-ül yed olan
yegâne meşru ve müstakil kuvve-i hâkime Ankara’da müstemirren mün’akit
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye müteallik bilcümle mesailin
halline memur ve her türlü münasebat-ı hariciyede muhatap ancak iş bu
meclisin heyet-i hükümetidir. İstanbul’da herhangi bir heyetin
minküllilvücuh bir vaz’ı meşrû ve hukukisi yoktur. Binaenaleyh böyle bir
heyetin kendine hükümet namı vermiş olması, milletin hukuk-u
hâkimiyetine sarahaten mugayir ve bu nam altında memleket ve milletin
hayatına ait mesailde harice karşı kendini muhatap göstermesi nakabil-i
tecvizdir. Heyetinize teveccüh eden vatani ve vicdani vazife derhal hakikat
ve vaziyete iktifa ederek millet ve memleket namına meşru muhatap
hükümetin Ankara’da olduğunu kabul ve ilân etmektir. Millet ve
memleketimiz namına salâhiyet-i meşrûaya sahip hükümetin Ankara’da
olduğu Düvel-i İtilâfiyece takdir edildiği şüphesiz bulunduğu halde düvel-i
mezkûrenin bu nokta-i nazarını alenen izharda teahhür etmeleri, İstanbul’da
mütevassıt bir heyetin mevcudiyeti kendileri için istifadeli olabileceğini
zannedenlerden neşet etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, sulh ve müsalemeti kemal-i
ciddiyet ve samimiyetle arzu ettiğini ve yalnız hukuk-u milliyesinin
tanınmasını talepten olan şeraitini mükerreren ilân ve iş bu hukukun tasdiki
halinde teklif olunacak müzakerâtı kabule amade olduğunu beyan
eylemiştir. Düvel-i İtilâfiye, Londra’da akdedecekleri konferansta şark
meselesini adl-i hak dairesinde halletmeye karar vermişlerse davetlerini
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne doğrudan doğruya tevcih
etmelidirler. Şerait-i anife dairesinde vuku bulacak davetin Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümeti tarafından kabul edileceğini tekrar beyan eyleriz.”
“Zât-ı samileri gibi bütün ömür bu millet ve memlekete bilfâsıla meşkûr
hizmetlerde bulunmuş bir recül-i muhtereme, bütün hidemat’ı sabıkanızı
ikmâl edecek müstesna ve tarihi bir fırsat zuhur ettiğine kaniyiz. Biz,
vahdet-i tamme üzere hareket etmek istiyoruz. Bilvasıta med’uvv
olduğumuz konferansta memleketi ayrı ayrı temsil edecek iki heyetin ne
kadar mahazir-i dai olduğunu tamamıyla takdir buyurduğunuza eminiz.
Milletin sırf hukuk-ı hâkimiyetini muhafaza gayesiyle sarf ettiği emekler,
akıttığı hesapsız kanlar dâhili ve harici birçok müşkülata karşı gösterdiği
sebat ve mukavemet, bugün karşısında bulunduğumuz müsait yeni vaziyeti
ihdas etti. Bir taraftan da hadisat-ı âlem, sebat ve mukavemetin hedef-i aslisi
olan İstiklâl-i tammımızı teyit edecek surette inkişaf etmekte devam ediyor.
Bizi, esaret ve izmihlâle mahkûm etmek istemiş olan hükümetler
muvacehesinde hukuk-ı milliyemizi müdafaa ederken maddi ve manevi
bütün kuva-yı memleketin müttehiden hareket etmesi elzemdir. Bunun için
zât-ı şahanenin irâde-i milliyeye memlekette yegâne tecelligâh olan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni tanıdığını resmen ilân etmesi artık icap etmiştir. Bu
surette İstanbul’un memlekete mütevali zararlar ika ettiği tecarib-i meş’ume
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ile sabit olan ve ancak ecnebiler lehine idame edilen gayr-i tabi vaziyetine
bir nihayet vermek müyesser olur. Düvel-i Mutelife mümessilleri tarafından
vaki olan tebligat gösteriyor ki İstanbul’dan hareket edecek bir heyet-i
murahhasanın Londra Konferansı’na iştirak edebilmesi ancak onun Ankara
Hükümeti tarafından salahiyet-i tamme ile terhis edilmiş mümessilleri ihtiva
etmesi ile meşruttur. Bu suretle İtilâf Devletleri, Türkiye namına sulh
müzakeratına girecek murahhasların ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti tarafından gönderilebileceğini kâfi bir vuzuh ile itiraf etmiş
oluyorlar. Fiilen ve hukuken memlekette yegâne hükümet-i meşrûa olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin vaz-ı ilân ettiği esasatı kabul
ve bu esasatın düşmanlarımız tarafından tasdikini teshil için bize iltihak
suretiyle vaziyetinizi tashih ve tespit buyurmanızı tarih ve millet
muvacehesinde deruhte etmiş olduğumuz vazife ve salahiyetle teklif ederiz.
Bu suretle mücadelemizi bir netice-i mes’udeye eriştirmek hususu tesri
edilmiş olur. Müttehiden hareket ve âmal-i milliyeti azami kuvvetle
müdafaa etmek fikriyle vaki olan bu teklifat-ı samimanemiz kabul ve infaz
buyurulmadığı takdirde calis-i makam-ı saltanat hilâfet olan zât-ı şahanenin
vaziyeti mütezelzil olmak tehlikesinden bihakkın korkulur ve biz, irâde-i
milliyenin bahşetmiş olduğu fiili ve hukuki bütün salahiyetleri haiz bir
hükümet sıfatıyla şimdiden kayıt ve işaret ederiz ki bundan tevellüt edecek
mes’uliyet nakabil-i tahmin olan bütün avakıbıyla doğrudan doğruya zât-ı
şahaneye aittir. Zât-ı samilerinin bu vaziyet karşısında vicdani ve tarihi
vazifenizi ifa ile netayicini tarafımız kat’i ve sarih olarak iş’âr buyurmanızı
intizar ediyoruz. Bu vesile ile ihtiramat-ı mahsusamızın kabulünü rica ederiz
Efendim.”
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EK 11
Başkumandan Seçilmesinin Ardından Mustafa Kemal’in Basında Yer Alan
Beyannamesi ( “Muhterem Başkumandanın Beyannameleri”, İrâde-i Milliye, 8
Ağustos 1336, No. 118, s. 1.)
“Büyük muharebeden çıktığımız en zayıf zamanımızda tekmil memleketi
çiğnemek ve ahaliyi mahvetmek için üzerimize hücum eden düşmanlarımıza
karşı milletçe birleştik ve pek kıymetli ordular vücuda getirdik. Muhtelif ve
müteaddid cephelerde emsalsiz fedakârlıklarla hukuk-ı milleti müdafaa eden
ve İnönü’de Yunanistan’ın istila ordularını iki defa tepeleyen bu milli
ordularımız o kadar yüksek bir azim ve imanla muharebe ettiler ki düşman
garp cephemizdeki ordumuza karşı kralları başta olduğu halde tekmil Yunan
ordusunu Anadolu’ya getirmeye mecbur oldular. Garp Cephesi’nde vukua
gelen son muhârebâtta bu düşman ordusunu pek muhtelif zayiata duçar
ettikten sonra ordumuzun cevher-i aslisinden hiçbir şey zayi etmeden
bugünkü vaziyeti aldık. Bugün düşman ordusu menâbi-i asliyesinden ve
üssü’l-harekesinden uzaklaşmış bir vaziyette karşımızdadır.
Bütün mezâyâ-yı kahramanâne ve vesâf-ı âliyesini en mühim muharebe
meydanlarında tanıdığım ordumuzun müdebbir ve yüksek kumandan
heyetiyle fedakâr zâbitânına ve kahraman efradına ve cedlerimizden
mütevaris hasâil-i mümtâze ile mütemâyiz bilumum millete hitap ediyorum:
Mukadderât-ı millete vâzıu’l-yed bulunan Büyük Millet Meclisi, buğu
ordunun temin-i muvaffakiyetini kâfil bütün tedâbirde salahiyet-i kâmile ile
mücehhez kılarak meclis siyasetinden başka bütün ordular
başkumandanlığına memur eyledi. Sizlere bu beyannameyi yazdığım
dakikadan itibaren inayet-i sübhaniyeye istinaden ve müftehiren büyük ve
şerefli vazifeyi ifaya başlamış bulunuyorum. Bana bu vazifeyi tevdi’ etmiş
olan meclisin ve o mecliste temessül eden milletin irâde-i kat’iyesini, tavır
ve hareketin mihrakını teşkil edecektir. Hiçbir sebep ve suretle ta’diline
olmayan bu irâde-i kat’iyye behemehâl düşman ordusunu imha etmek ve
bütün Yunanistan’ın kuvve-i musallahasından mürekkep olan bu orduyu
anayurdumuzun hârim-i ismetinde boğarak nâil-i halâs istiklâl olmaktır.
Memleket ve milletin maddi ve manevi bütün kuvvetlerini bu neticenin
istihsali tarîkına sevk ve imâle için hiçbir tedbir ve teşebbüste müsamaha
edilmeyecek ve ne zaman ile ne de vatan mefhumu karşısında teferruattan
ibaret kalan mülâhazât-ı saire ile mukayyet olmayarak düşman ordusunun
imhasından ibaret olan büyük gayenin istihsali için muktezâ her şey
yapılacaktır. Tevfik Allah’tandır.”
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EK 12
İsmail Habip’in, Kral Konstantin’in Bir Mülakatını Değerlendirdiği “Cehenneme
Kadar” Başlıklı Yazısı (İsmail Habip Sevük’ün Açıksöz’deki Yazıları, s. 124126.)
“Ecnebi gazete muhabirlerinden biri Eskişehir’de Kral Konstantin ile
mülakatta bulunuyor. Kral, memnun ve mağrurdur. Başı yukarıda ve sözleri
yüksektir. Çünkü ordusu Kütahya ve Eskişehir’e girdi. Onun bu sözleri
yanında ‘Marn Harbi’ bir hiç, onun kudret-i askeriyesi yanında ‘General
Foch’ bir gölge, onun bir ileri yürüyüşü yanında İskender seferleri bir
efsanedir!
Muhabir krala soruyor: Ankara’ya gidecek misiniz?
Kral cevap veriyor: Bu ordu ile Ankara’ya değil cehenneme kadar giderim!
Evet, o ordu ile nerelere gidilmez, o ordu ki yalnız iki alayıyla Umumi Harbi
kazanmıştı. O ordu ki yalnız bir darbe ile Kütahya ve Eskişehir’i almıştı. O
ordu ki şimdi de bir ileri yürüyüşle Ankara’ya kadar gidecekti. Başında
Konstantin gibi bir İskender bulunan o ordunun önüne kim ve ne hâil
olabilirdi?
O ordunun önünde artık Türkler değil dağlar ve taşlar duramazdı. Dağlar
ve taşlar değil cehennem zebanileri bile duramazdı. İskender’in elinde
kudret olsa güneşi de fethedecekmiş öyle mi? İşte Kosti ilân ediyor: ‘Önüme
cehennem bile çıksa zapt ederim!’
Muhabir yine soruyor: Peki Ankara’yı aldıktan, Millicileri dağıttıktan sonra
ne yapacaksınız?
Kralın dudaklarında manalı bir tebessüm uçuyor: Ben, On İkinci
Konstantinim!
Evet, o On İkinci Konstantin’dir. Bütün Bizans’ın varisidir. Ankara’dan
sonra yapacağı şey tabiî İstanbul’u düşünmektir. Eylül’ün beşinde,
Ankara’da Büyük Millet Meclisi binasında beyanatta bulunacağı gibi ondan
sonra bilmem hangi ayın Çarşamba’sında da Ayasofya’da ayin yapacak!
Zaten Atina kralı olması dolayısıyla bütün eski Yunanistan’ın şa’şaası onda.
İskender’in yürüdüğü yollarda at koşturduğu için onun bütün mirası onda.
On İkinci Konstantin olduğu için de Bizans İmparatorluğu’nun bütün
hukuku hep onda toplanmıştı. Perikles’in tacı onun, İskender’in tahtı onun,
Bizans’ın saltanatı hep onundu. Şimdi ordusuna ‘Yürü!’ emrini verdi mi eski
Yunanistan’ın şa’şaası, İskender’in saltanatı, Bizans İmparatorluğu tarihin
mezarı içinden kefenlerini yırtarak hep birden ayağa kalkacaklardı. O,
ordusuna ‘İleri!’ emrini verince bütün o ölü ve çürümüş tarihler dirilecekler
ve Sakarya kıyısında hala ayakta durmaya çalışan bir tarih devrilip
ölecekti!
Ankara’ya kadar gidecek misiniz?
Ankara ne demek, bu ordu ile cehenneme kadar giderim!
Şimdi anlaşıldı ki kral hakikaten doğru söylemiş. Kendisi değilse de ordusu
cehenneme kadar gitti. Kralın ufak bir hatası varsa cehennemin
mesafesinde yanılmasıdır. O, Ankara’ya değil, Sivas’a değil, icap ederse
cehenneme kadar giderim derken cehennemi çok uzakta, Ankara’dan
Sivas’tan daha ileride sanıyordu. Hâlbuki ordusu Sakarya’ya gelince
cehennemin neresi olduğunu çabucak anladı. Meğer kralın çok uzakta
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zannettiği cehennem, Eskişehir ile Ankara arasında imiş ve Sakarya denilen
ırmak meğer o cehennemin lavdan ve ateşten akan bir ırmağı imiş.
Sakarya’nın arkasındaki tepeler meğer o cehennemin nâr-ü nirânını
püsküren birer yanardağ imiş. Kralın hakkı var, hem yerden göğe kadar
var. ‘Bu ordu ile cehenneme kadar giderim’ diyor değil mi? Zaten canilerin,
hunharların, eli kanlı günahkârların gideceği yer cehennemden başka
neresidir?
Köy yakan, çocuk kesen, cana kıyan, insan doğrayan Yunan sürüleri de işte
Sakarya’nın cehennemine geldi. Sakarya’nın ölüm ve elem cehenneminde o
sürüler cinayetlerinin cezasını, kasaplıklarının kefaretini, hunharlıklarının
azabını çekiyor.
Bu ordu ile cehenneme kadar giderim!
Çok doğru söyledin On İkinci Konstantin! Ordun o cehenneme kadar geldi,
o cehennemin içine girdi ve şimdi o cehennemin içinden çıkamıyor. Hâlbuki
sen kaçtın. Cehennemin ateşinden korkarak Bursa’ya kaçtın. Ordunla
beraber cehenneme kadar gelmek değil ordundan evvel çok uzaklara kaçtın.
Eğer On Birinci Konstantin gibi sende kendini feda edecek kadar cesaret
olsaydı şimdi sende çoktan onun gittiği yere giderdin. Zararı yok On İkinci
Konstantin. Ölüm cehenneminden kaçtın fakat hicap ve zillet cehennemine
gittin. Kim bilir bu ikinci cehennemin azabı belki birincisinden daha
fazladır!”
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EK 13
İsmail Habib, “Zafer Yolu”, İsmail Habip Sevük’ün Açıksöz’deki Yazıları, s.
118-120.
“… Bu, öyle bir harptir ki düşmanın muvaffak olamaması bizim zaferimiz,
bizim düşmanı ilerletmemekliğimiz düşmanın mağlubiyeti demektir.
Hâlbuki düşman, yalnız muvaffak olmamak değil münhezim de oluyor. Biz
yalnız düşmanı ilerletmemek değil düşmanın arkasından da ilerliyoruz.
Yunan Harbiye Nazırı, İngiliz Ateşemiliterini 10 Eylül’de resmen
Ankara’da ziyafete davet etmişti. Düşman ordusu ise 10 Eylül’de
Sakarya’nın şarkından garbına geçti. İşte bütün nükte burada. Artık düşman
bundan sonra çok hızlı mı kaçacak, çok yavaş mı? Dağınık mı ricat edecek,
toplu mu? Artık buralarının o kadar ehemmiyeti kalmadı. Düşman artık
yavaş da kaçsa münhezimdir, hızlı da. Toplu da çekilse davayı kaybetmiştir,
dağınık da. Sağdan da savuşsa işi bitmiştir, soldan da! O, artık yeniden
seferberlik yapacak değildir. Çünkü yirmi üç sınıfını zaten silahaltına
almıştı. O, artık bir kış harbine de katlanacak değildir. Çünkü düşman
Sakarya’da müspet veya menfi son kozunu ve son oyununu oynuyordu.
Düşman artık bundan sonra neyi bekleyecek? Kendisinin kuvvetlenmesini
mi? Fakat o kuvvetinin kemaline varmıştı. Bizim zafiyetimizi mi? Fakat biz
asıl şimdiden sonra kuvvetlenmeye başlıyoruz… Düşmanın iki buçuk sene
evvel ayak bastığı yer ile iki buçuk sene sonra geldiği yer arasında dört-beş
yüz kilometrelik bir mesafe var. İzmir ile Ankara arasında bu dört-beş yüz
metrelik mesafe düşman için uzun bir yokuş ve merhaleli bir itila oldu.
İzmir ile Ankara sanki dört-beş yüz kilometre irtifa’ında bir tepe idi.
Düşman iki buçuk sene hep o tepeyi tırmandı. Bu, bazen eziyetli bazen
şevkli bir çıkıştı. Aydın, ilk defa o tepeyi çıkarken elini kanatan sivri bir taş;
Bergama, daha dağın eteklerinde iken ayağını yaralayan keskin bir diken
oldu. Tepenin ortalarında İnönü’nün kayaları cinli, tılsımlı yerler gibi ilk
defa düşmanı çarptı. İşte düşman terleyerek, elleri ayakları kanayarak soluya
soluya nihayet bu tepenin zirvesine yaklaştı. Ankara ta zirvedeydi. Bir adım,
yalnız bir adım düşman oraya varacak ve iki buçuk senelik bir yokuştan
dört-beş yüz kilometrelik bir çıkıştan sonra oradan çok geniş ufuklar ve çok
haşmetli manzaralar seyredecekti… Fakat işte düşman bu tek adımı atmak
için on beş gün çalıştı, çırpındı, on beş gün didindi, terledi ve nihayet o
adımı attı. Fakat ileri değil geriye doğru o adım atıldı. Zafere değil
mağlubiyete doğru. Düşman tepeye iki buçuk senede çıkmıştı. Fakat inerken
iki buçuk hafta bile sürmeyecek. Çünkü yokuşlar ağır olsa da inişler
süratlidir ve hele bu iniş bir de yuvarlanış şeklinde olursa.”
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EK 14
Faik Ahmet, “Milletin Kararı”, İstikbâl, 19 Eylül 1337, No. 407, s. 1.
“Anadolu, artık haddini çoktan tecavüz etmiş, mübarek yurdumuzda ellerini
kollarını sallayarak ilerlemek cüretini göstermiş olan adi ve kahpe düşman
sürülerini son neferine kadar imha etmekten ve yurdumuzdan silip süpürüp
denize dökmekten ibaret olan son ve kat’i kararını vermiş ve bu kararını bir
defa da başkumandanının lisanıyla te’yit ve tekrar eylemiş oldu. Hatta
yalnız te’yit ve tekrar değil de Anadolu, düşmanı tamamen izmihlâle
uğratarak mübarek topraklarımızı bayağılar bayası bir milletin istilasından
kurtarmaya ma’tuf olan iş bu karar-ı âzimkâranesiyle harekete dahi geçmiş
bulunuyor. Hem öyle bir zamanda ki Türk’ün müdafaasız kalan
memleketlerini yakıp yıkmaktan, masum ve zavallı dindaşlarımızı
boğazlamaktan başka bir eser-i marifet ve şecâ’at göstermeyen düşman
sürüleri zaten aynı azmin eseri olarak şiddetli bir darbe ile yerlere serilmiş,
istila eylemek istedikleri Türk topraklarının kendilerine mezardan başka bir
şey olmayacağı kat’iyen sabit olmuş, hatta düşman harpten feragat arzularını
bile göstermeye başlamıştır. İşte düşman, bütün ümit ve emelleriyle beraber
böyle sükût etmiş, sürülerinin inhizâm ve inhilâli felaketiyle karşı karşıya
koymuş bir vaziyete düşüren Türk azmi, Türk kahramanlığıdır ki şimdi bu
namert ve haydut sürülerini son neferine kadar imha eylemeye ve mübarek
topraklarımızı bu murdar heriflerden Türklere dağ-ı derûn olan mülevves
işgallerinden kurtarmaya matûf bir sahada daha şedîd ve kat’i bir gayret-i
celâdetkârane
ile
taşıp
kabarmaya
başlamış
bulunmaktadır.
Başkumandanımız Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin dünkü nüshamızda
aynen münderiç bulunan beyannameleri ile emirnameleri, milletin artık
düşmanı tamamen ezip yurdumuzdan dışarı atmak hususundaki iş bu kat’i
azim ve kararının bir delili ve alâmetidir. Ve bu azimle harekete gelen
millet, hiç şüphe istemez ki düşmanı mahv ve muzmehal olmak akıbetine
uğratmakta fazla zaman geçmesine asla meydan vermemiş olacaktır. Çünkü
düşman, esasen bu akıbete pek çok yanaşmış, bir daha kendini toplamaya
imkân bulamayacak bir surette kat’i inhizam yolunu tutmuş bulunmaktadır.
Ma’mafih, herhangi şekil ve surette olursa olsun bu namert ve kahpe
düşmanı bir an evvel tepelemek, milli mücahedemizin bunlarla uğraşmaktan
ibaret kalan en mühim kısmını kat’i galebe neticesine isâl eylemek artık dini
ve milli bir fariza hükmünü almıştır. Bu arsız ve serseri milletin inhilalini
harbi uzatmak suretiyle değil, harbi bir an evvel bitirmek suretiyle te’min
eylemeyi muzaffer süngülerimize havale etmek zamanı gelmiştir. Yunan
gibi bir milleti Anadolu’da silah ve süngü ile oynamakta, Türk topraklarını
çiğnemek ve Türk ismetini ve mukaddesatını parçalamakta serbest bırakmak
bizler için bit-tabi çok ağır yürekler acısı bir şeydir. Ve böyle bir vaziyetin
artık temadi edip gitmesine meydan vermemek bir zaruret halini iktisap
eylemiştir. Yunanlar, şimdiye kadar talihin kendilerine bahşettiği fırsattan
ve müdafaasız buldukları memleketimizi kolaylıkla işgal etmekten öyle
istifade etmiş ve cüret almışlardı ki bunların kullandıkları lisana ve aldıkları
tavra bakıp da hırsa ve tehevvüre boğulmamak mümkün değildi. Bunlar, o
kadar adi ve hakkımızda o nispette ağır ve kabih suikast fikirleriyle hareket
eden kahpe ve şarlatan bayağılar sürüsüdür ki şu son günlerde harbin
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neticesi daha belli olmadan Yunanistan’a Anadolu dâhilinde geniş hudutlar
çizmeye başlamış, Eskişehir’de Kosti soytarısı da bir İngiliz gazetecisine on
gün zarfında Ankara’ya gidip Türklere teslim-i silah ettireceğini,
Yunanistan’ın İstanbul’a da sahip olacağını söylemeye kadar varmış idi.
İşgal eyledikleri yerleri yangın ve kıtal sahasına çeviren bu bayağılar bayası,
vahşiler vahşisi şarlatan heriflere bakınız ki bir parça ilerlemeye, arazi
kazanmaya muvaffak olunca ordularını yerlere çarpıp hurdahaş eden ve
dağıtan, düşüncelerini ve emellerini başlarında paralayan cehennemi harbin
neticesini beklemeye lüzum görmeden ne hülyalara kapılmış, Eskişehir’e
kadar bütün Anadolu’yu ve İstanbul’u ilhak sevdasıyla neler düşünüp neler
sayıklamışlardı.
Yunanlar, utanmak ve arlanmak nedir bilmeyen kimselerdir. Dikkat
buyurulsun ki bir hafta evvel Ankara’ya girip asıp keseceğinden bahseden
kralları bir hafta sonra zoru ve felaketi görünce Bursa’ya kaçmış, İzmir’in
müdafaasını ihtiyar edeceğinden ve oraya çekileceklerinden dem vurmaya
başlamışlardır. Hiç şüphe yoktur ki kral, derin bir sukût-u hayalin eseri olan
şu sözlerini söylerken zerre kadar ar ve hicap duymamıştır ve yine hiç şüphe
yoktur ki Türklere terk-i silah ettireceğini söyleyen bu kral, yarın İzmir’den
de çekilirken mağrurane bir avdetle Yunanistan’a gitmekte ve ‘vazifemizi
yaptık, geliyoruz’ demekte utanmak nedir bilmeyecektir. Bu palikaryalar,
fırsat düşkünü, kahpe, şarlatan, hayalperver, insanlık harici şeylerdir.
Bunların eline fırsat vermemek ve hatta Anadolu’dan kendiliklerinden
çekilip gitmelerine müsaade etmeyerek akılları başlarına gelecek surette
kendilerine Anadolu seferinin, başkalarının memleketlerine göz dikmenin ne
demek olduğunu göstermek, yalnız Türklere karşı değil hatta komşu
hükümet ve milletlere karşı da susta vaziyetine sokmak cihan sulhuna,
beşeriyete kıymeti ölçülemez bir hizmettir. Ve bu hizmeti bugün Türklerden
başka ifa edecek olan da yoktur. Yunanlar Anadolu’ya saldırmak, Türk
haremine, hukuk ve mukaddesatına tecavüz etmekle Türk’ü bu şerefli
hizmetin ifasına davet ve kendilerini de o zelil akıbete kendi elleriyle
mahkûm eylemişlerdir.
Türk’ün bugünkü kararı, bu palikarya alaylarını imha ederek yurdumuzdan
çıkarmaya matuf olan azim ve hareketi, bu kahpe düşmanı hiç şüphesiz
derinliğini görerek ürkmeye ve kaçmaya başladıkları izmihlal çukuruna
yuvarlayacak ve bu netice ile yalnız ana topraklarımız bu murdar ve
müstevli düşmandan kurtulmakla kalmayarak bütün milletlerin huzurunu
celp eden Yunan emperyalizminden cihanı da kurtarmış olacaktır.”
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EK 15
Faik Ahmet, “Mağlubiyetten Sonra”, İstikbâl, 20 Eylül 1337, No. 408, s. 1.
“… Yunan efkâr-ı umumiyesi henüz mağlubiyet-i vakıanın derece-i vüs’at
ve şümulüne agâh olamamıştır. Yalnız şu kadarını öğrenebilmiştir ki harbi
bitirmek, Ankara’ya vasıl olup Türkler’i sulha mecbur etmek vaad ve
hülyasıyla millete son gayretini bil-umûm kuvva ve kudretini sarf ettiren
hükümet bu netice-i istihsale asla yanaşamamış, Sakarya boyunda cereyan
eden şiddetli muharebeler Yunanlığa zayiat-ı âzimeye mâl olmaktan başka
bir akıbet tevlit etmemiştir. Yunanistan’ı dâhilen anarşi haline götüren,
partileri yekdiğeriyle boğuşmaya sevk eden ve nihayet hükümetin mevkiini
pek ziyade tezelzüle uğratarak Gounaris’i mevki-i iktidardan çekilmek
teşebbüsatında bulunmaya mecbur bırakan işte Yunan efkâr-ı umûmiyesinin
yalnız Sakarya muharebelerinin âdem-i muvaffakiyete uğradığına dair
sezebildiği bu bir kısım hakikatten ibarettir. Halbûki asıl büyük hakikat,
Yunan taarruzlarının yalnız akamete uğrayıp kalmasından ibaret olmayıp
Yunan sürülerinin Sakarya’da kat’i mağlubiyet ve inhizama uğramış
bulunmaları ve Türk kuvvetleri karşısında mağluben ricat ve firar etmekte
olmalarından ibarettir. Bu hakikat, Yunan efkâr-ı umumiyesine aks
etmemiştir. Öyle olduğu halde bile Yunan başkumandanlığının yirmi gün
bilâ-fasıla şiddetle devamından bahsededurduğu muharebelerin neticesine
dair muvaffakiyetli bir haber vermemesi Yunanistan’ı alt üst etmeye kâfi
gelmiş,
kralı
hükümeti
mevkiinden
yuvarlanmak
tehlikesiyle
karşılaştırmıştır… Yunan mağlubiyet ve inhizamının böyle bir karar kılması
tamamıyla tabi görülmek iktiza eder. Nitekim kral da bu netice ve akıbeti
yakından gördüğü için Papulas’a Yunan ordusunun ricatına mani olmak için
bütün gayretlerini sarfetmesi yolunda Bursa’da mütemadi ihtaratta
bulunmuş ve bir taraftan da Atina’da bulunan başvekili telgraf başına davet
ederek cepheye alelacele kuvvet yetiştirmesini merkumdan talep edecek
derecede şaşkınlık ve sersemlik a’sârı göstermişti.
Kralı düşündüren nokta hiç şüphe yoktur ki Yunan ricatının, Sakarya
mağlubiyetinin Yunanistan’da husule getireceği tesirat-ı âzime idi. Yunan
milleti öyle ika ve iğfal edilmişti ki Ankara’nın sûkut edeceği, Türk
ordusunun hatt-ı harb haricinde çıkarılacağı, kış gelmeden harbin nihayet
bulacağı kendisine muhakkak gibi gösterilmişti. Kral ve avanesi, millete bu
yolda teminat vermekte asla tereddüt etmemiş, hatta Harbiye Nazırı
Teotokis’in Atina’da bulunan ecnebi ateşemiliterlerini Eylül’ün beşinci
günü Ankara’ya davet eylemek gibi çılgınlıkları bile görülmüş idi.
İşte bütün bu teminat-ı resmiye idi ki harpten pek ziyade usanmış olan
Yunan efkârını az çok tatmine hâdim olmuş, Yunan milletini son bir gayret
ve fedakârlık icrasına sevk eylemiş idi. Yunan Hükümeti de mevcut
müşkilatı göz önüne getirerek harbin bir an evvel hitama erdirilmesi lazım
geldiğini, aksi takdirde Yunan milletini bu müşkül seferin mezâhimine
tahammül edemeyerek hükümetine karşı kıyam edeceğini anlamıştı ve
hazırlığını ona göre yaparak geride ne kadar kuvveti kalmış ise onları da
cepheye sürerek Ankara istikâmetinde taarruza girişmişlerdi. Iztırârî ve ağır
şerait içinde yapılan bir taarruzun adem-i muvaffakiyete uğraması halinde
ise Yunan siyasetinin istinad eylediği bütün temellerin inhidama yüz
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tutacağı, askeri cepheden maada siyasi cephelerden de temelden bozulacağı
tabi idi. Çünkü bu taarruzun Yunan milletinin hükümet tarafından iğfal
edilerek varını yoğunu fedadan çekinmediği ve son ümidini bağladığı bir
taarruz idi. Bu taarruzda muvaffakiyetsizliğe duçar olmak Yunanistan için
felaketler felaketi bir vaziyete düşmek olurdu. Nitekim öyle de oldu… Bu
Anadolu seferinin Yunanistan’ın başına davet eylediği felâketlerin henüz en
hafif olanını teşkil etmektedir ve henüz Yunanistan bu felâketlerin
başlangıcında bulunmaktadır. Yunanları, askeri ve siyasi bütün cephelerde
iflas ettiren, mağlubiyet-i kıt’aya giriftâr eyleyen Sakarya âkıbeti,
Yunanistan’ı öyle bir vartaya sürükleyip götürmüş, öyle bir felâket
bataklığına saplamıştır ki bundan sonra kendi başlarına Yunanistan,
Anadolu seferinin çekip getirdiği bir feci âkıbete artık tamamen düşmüş
bulunmaktadır.
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EK 16
Faik Ahmet, “ İtiraf-ı Acz”, İstikbâl, 23 Eylül 1337, No. 411, s. 1.
“… Yani herifler tabir-i ma’rûfuyla dereyi görmeden paçaları sıvamış,
bütün Anadolu’nun Yunanistan’a ilhakını tasavvur edecek derecede cinnet-i
ta’azzuma mübtela olmuşlardı. Vekâyi-i harbiyenin sürat-i inkışâfı,
memleketlerini, hukuk-ı milliyelerini haris ve müstevli haşerat sürüsü bir
düşmana müdafaadan ve istiklâlini düşmanlarına tasdik etmekten başka bir
emel ve maksadı olmayan ve bu maksatla kahramanca harp eden Türk
ordusunun pek şanlı bir galebe ile Yunan sürülerini yerlere sermesi,
Yunanların bu şişkinliklerini derhal indiriyordu. Lisanlarına mülâyemet,
iddialarına hatta tamamen daima menfi bir istikâmet verdi ve nihayet
yukarıda işaret ettiğimiz veçhile bir sefirlerinin lisanıyla İtilâf
Devletleri’nden tavassut dilenmeye kendilerini mecbur bir vaziyete düşürdü.
Yunanlar, şimdi sarih bir surette tavassut dileniyorlar. İtilâfçıların
müdahalesi, muaveneti olmadıkça artık iş göremeyecek bir hale geldiklerini
ilân ediyorlar. Yunanların, İtilâf Devletleri’nden istemekte zaruret
hisseyledikleri muavenet hiç şüphesiz siyasi ve müşterek bir muavenetten
ibarettir. Yunanlar, şimdiye kadar görmekte oldukları maddi muavenetten
netice itibariyle hiçbir fayda çıkmadığını görmüşler, İtilâfçıların verdikleri
ve yeniden verecekleri harp malzemesiyle, mühimmat vesairesiyle
Yunanistan’ın deruhte eylediği vazifede muvaffak olmasına imkân
bulunmadığını anlamışlardır. Fil-vâki Yunan ordusu ve Yunan milleti
bundan sonra kendisine verilebilecek mühimmatı, topu, tüfeği taşıyacak ve
ondan istifade edecek halde değildir. Yunanlar için Anadolu’da öyle bir
akıbet zuhur etmiştir ki bu akıbetten kendi kendilerini kurtarabilmelerine
imkân yoktur. Yunan ordusu tamamen iflas etmiştir. Bu iflas, yalnız askerlik
cephesinde değil geri cephelerde de kendini göstermiş, Yunanistan harp
siyasetinin tazyiki altında maddi ve manevi bütün kuvvetlerinin inhilâli
âkıbetine uğramıştır. Yunanistan’ı bugünkü perişan ve ümitsiz vaziyetten
kurtarıp Anadolu seferi felâketlerini Avrupa’daki hudutlarına sirayet
etmeyecek, milli bünyesini büsbütün kemirip bitirmeyecek şekilde tahdit
edebilmek mucizeye muhtaç bir keyfiyettir… Hülasa, Yunanistan Anadolu
seferi ile başına öyle büyük bir belâ almıştır ki derecesi, hududu yoktur.
Yunanistanlılar, bu hakikate ancak agâh olmaya başlamışlardır. Şu kadar ki
iş işten geçmiş bulunmaktadır. İtilâf Devletleri, bundan sonra tavassut
teşebbüsünde bulunsalar bile bu teşebbüs beyhude ve nafile olacaktır ve
böyle bir teşebbüsten Yunanistan hesabına faideli ve müspet bir netice elde
etmek imkânı hiçbir suretle bulunmayacaktır… Ortada başkalarının
tavassutuyla ve bir uyuşma suretiyle halledilebilecek bir dava mevcut
olmayıp bu haydut milletin layık olduğu âkıbetle mübarek yurdumuzdan
çıkarılmasını istihdaf eden milli ve mübarek bir mübareze vardır. Bu
mübarezede ise söz, siyasetin değil Türk süngüsünündür.”
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EK 17
Faik Ahmet, “Sakarya’dan Londra’ya”, İstikbâl, 30 Eylül 1337, No. 417, s. 1
“… İngiliz gazeteleri, hemen müttefikan Müttefikler şayet müdahale etmeyip
işi kendi haline terk edecek olurlarsa şarkta yeniden birçok tehlikelerin baş
göstereceğini söylüyorlar. İngiliz gazetelerinin zuhurundan endişe
eylemekte oldukları tehlikeler, araştırmaya dahi hacet olmayacağı üzere
Yunan inhizamının umumi bir inhilâl ve izmihlâl şeklinde inkılap etmesinden
ve bu suretle İngiliz siyaset ve cinayetinin bir eseri olan, henüz kâğıt
üzerinde bulunan şark statükosunun da tabiatıyla temelinden bozulacak
olmasından ibarettir. Yunan sürülerinin ilerlemekte oldukları sıralarda
şarkta tehlike zuhurundan korkmayan Müttefikler’e bi-taraf kalmalarını
tavsiye eden İngiliz gazetelerinin Anadolu’yu istila emelinde bulunan Yunan
haydutlarının dûçâr-ı inhizâm olarak firara başladıkları bir zamanda
zuhurundan endişe edecekleri bir tehlike ancak bu olabilir. Esasen Yunan
sürülerinin Anadolu’da mağlup ve perişan bir vaziyete düşmelerinde başka
türlü bir tehlike mevcut ve mutasavver olamayacağına şüphe yoktur.
Yunanlar bugün münhezim bir halde geriye gidiyorlarsa kendilerine ait
olmayan yerleri terk edip çekiliyorlar demektir ve zaten Anadolu istilası
seferinin başka bir neticede karar kılmasına imkân olmayacağı tabiidir.
Yunanların Anadolu’da uğrayacakları er ve geç âkıbet, elim bir izmihlâlden
ibarettir ve işte bugünkü vaziyet de bu âkıbete doğru geniş bir yol açmış
bulunmaktadır. Bunda, Yunanlardan başkaları için bir tehlike değil bir
tabiilik ve aynı zamanda şarkta huzur ve sükûnun avdetini mümkün kılacak
yegâne tarik olmak hâssiyeti mevcuttur… Yunanların Sakarya inhizamıyla
layık oldukları âkıbete doğru yuvarlanmaları, bu itibarla İngilizler hesabına
da ve bütün cihanın huzur ve menfaati namına da çok hayırlı görülecek bir
şeydir… İngiliz gazetelerinin bu hakikati görmek istememeleri ve
Müttefikleri şark meselesine müdahaleye davet eylemeleri, Yunanistan
hesabına baş gösteren tehlikeleri tahdit etmek ve İngiliz siyasetinin eserini
ve icabatını suya düşmekten kurtarmak maksat ve gayretine müstenittir…
İngiliz gazetelerinin henüz sulhtan bahsedebilecek bir vaziyet hâsıl olmadan
Yunanlar tamamen terk-i silaha mecbur olmadıkça, İzmir’i ve Trakya’yı
bırakmak temayülünü göstermeden manasız bir tavassuttan bahsedişlerinin
başka manası yoktur.”
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EK 18
Faik Ahmet, “Eskişehir Hattı”, İstikbâl, 27 Eylül 1337, No. 414, s. 1.
“… Yunan mağlubiyetinin hariçte husule getirdiği siyasi tesirler de
Yunanistan dâhilinde baş gösteren tehlikeler ayarında olmasa bile her halde
ciddi endişelerle karşılanacak mahiyette olduğundan kral ve avanesi
mağlubiyetin tevlid ve ihdas eylediği bu vaziyetin ıslahını gerek kendilerinin
ve gerek Yunanistan’ın emniyet ve selameti noktasında bit-tabi zaruri
görmektedirler ve her şeyden evvel Eskişehir hattında tutunmayla
mağlubiyetin gerek hariç ve gerek dâhile aks eden tesiratını bir dereceye
kadar tahdit edebileceklerini düşünmektedirler. Yunanların şimdilik bütün
düşünceleri, ricat eden sürülerini mukavemet gösterebilecek müdafaa
vaziyetine geçirmek, ricatın büsbütün inhilal halini alması ve Yunanistan’ın
birden bire terk-i silah edecek bir vaziyete düşmesi için Eskişehir hattında
tutunabilmekten ibarettir. Şurası muhakkaktır ki Yunanların bu hatta
tutunmak istemeleri, askeri mülahazalardan daha ziyade siyasi
mülahazalardan neşet etmektedir… Yunan ordusu şayet Eskişehir hattında
tutunamayacak olursa bu ordunun uğrayacağı âkıbet, büsbütün inhilâlden
ibaret kalır ve bu inhilâlin Yunanistan’daki tesiratı da milleti kıyama tahrik
ile umumi bir hercümercin başlaması şeklinde tecelli eder. Böyle bir
vaziyette ise Yunanistan’ın siyasi teşebbüslerle Anadolu seferi felâketinden
kurtulmak çarelerine başvurması tabiatıyla imkânsız bir hale girer…
Saniyen Yunan ordusu ne kadar çok zaman evvel kendini toplar ve
mukavemet gösterebilecek vaziyete geçebilirse Yunanistan ancak bu
takdirde Sakarya mağlubiyetinin hariçteki fena tesiratının önüne bir
dereceye kadar geçebilmek imkânını elde etmiş ve hamilerinin siyasi
muavenetlerinden de ancak o zaman ümitvâr olmaya hak kazanmış olur. İşte
bütün bu esbâb dolayısıyladır ki Yunanların Eskişehir hattında daha ziyade
siyasi mülahazalar sevkiyle ve Yunanistan’ı umumi bir hercümercden
kurtarmak maksadıyla tutunmak istedikleri şüphesizdir. Fakat acaba
Yunanlar bu arzularında muvaffak olabilecekler midir? Bu sualin cevabını
verebilmek için erkân-ı harb olmaya ihtiyaç yoktur. Yunanların Eskişehir
hattına toplanmak istemeleri kendileri için ne kadar zaruri ise mezkûr hatta
tutunmak, Yunan sürülerini ve Yunanistan’ı yakından tehdide başlayan
felâketlerden kurtarmaya muvaffak olamamaları da o kadar tabiidir.
Yunanların, bugün ellerinde kalabilen kuvvetleri Yunanaistan’dan
toplayabilip karşımıza çıkardıkları son kuvvetin bakiyetü’s-süyufundan
ibarettir. Ve bu son kuvvet o kadar ezilmiş, öyle bitik bir hale gelmiştir ki
her gün daha ziyade kuvvet peyda eden milli ordunun şiddetli savletleri
karşısında herhangi bir hatta tutunup müdafaa ve mukavemet kabiliyeti
göstermesi tamamen imkân haricindedir… Yunanların artık Anadolu’da
tutunabilecekleri bir hat kalmamıştır.”
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EK 19
Faik Ahmet, “Firar Hazırlığı”, İstikbâl, 10 Teşrîn-i Evvel 1337, No. 425, s. 1.
“… Birkaç günden beri gerek Eskişehir ve gerek Afyonkarahisar
mıntıkasında lehimize cereyan eden harekât-ı harbiye, bu netice ve akıbetin
pek ziyade yaklaşmış olduğunu göstermektedir. Düşmanın, Eskişehir
mıntıkasında bazı mukabil-i taarruzlar teşebbüsünde bulunması şimdi
tamamen anlaşılıyor ki kaçırmak istediği şeyleri tamamen nakle vakit
kazanmak maksadından matuftur. Fil-vâki Yunan ordusunun Eskişehir
hattında aldığı vaziyetin ne derece tehlikeli bir vaziyet olduğunu anlamak
için haritaya bir göz gezdirmek kâfidir… Yunanların Eskişehir hattında
tutunmaya teşebbüs eylemeleri, bu sütunlarda evvelce bil-vesile
söylediğimiz veçhile sırf siyasi esbaptan neşet eden zaruretler sevkiyle vuku
bulmuştur. Fil-hakika Eskişehir hattı düşman için iki nokta-i nazardan haizi ehemmiyeti bulunmaktadır. Bunlardan biri siyasi nokta-i nazardır ki
Yunanların düşüncelerinde ve kararlarında başlıca müessir olmuştur.
Yunanlar, Sakarya mağlubiyetinin gerek hariçte ve gerekse dâhilinde ikâ
eylediği fena tesirlerin önüne geçebilmek için velev muvakkat bir zaman için
Eskişehir hattında tutunmayı bir zaruret-i siyasiye ad eylemişlerdir. Ve
nitekim ricat haberi her taraftan duyulunca Papulas, alelacele bir tebliğ
neşr ederek bidayeten Sakarya garbında ve bil-ahire Eskişehir şarkında
Yunan ordusunun müstahzır siperlerine yerleştiğini ve harekât-ı vakıada
istihdaf edilen maksadın tamamen elde edilmiş olduğunu ilân eylemiştir.
Kral Kosti bile bu defa Atina’ya vasıl olunca aynı suretle Yunan milletini
iğfale çalışmıştır. Güya Ankara’yı almak kendilerince maksûd değilmiş ve
güya Eskişehir hattına kendi arzularıyla çekilmişler gibi evvelki sözleriyle
ve hakikat-i hal ile taban tabana zıt ifadelerle Yunan efkârını uyuşturmak
istemişlerdir. Gerçi bu deli saçmalarının zerre kadar tesiri görülemeyeceği
tabi olmakla beraber Yunan zimâmdârları, kendi kendilerini iğfal ve az çok
teselliye medar olmak üzere böyle bir yalanın da ancak Eskişehir’de
tutunmak mümkün olduğu halde sarf edilebileceğini düşünmüşlerdir. Hatta
kral bile bu takdirde Atina’ya avdet edebileceğini hesap etmiş ve henüz
harekât-ı harbiyenin ne şekilde netice vereceği malum olmadığı bir sırada
Eskişehir hattında tutunduklarını ilân ederek Anadolu’dan savuşmaya ve
Atina’ya girmeye muvaffak olmuştur.
Kezalik Eskişehir hattında tutunmak, Yunanlar için bir de hariçte
yapacakları teşebbüsat itibariyle zaruri olmuştur. Yunanlar, Sakarya
mağlubiyetinden sonra vaziyet-i hakikiyeyi görmeye başlamışlar ve harbi
suret-i katiyede kaybettiklerini anlayarak vaziyet-i askeriyeleri daha berbat
bir safhaya girmeden siyasi teşebbüslerle işin içinden sıyrılıp çıkmayı
kararlaştırmışlardır… Yunanlar, Eskişehir hattında tutunabilirlerse
Avrupa’ya karşı da ‘Bizim maksadımız Ankara değildi. Eskişehir hattı
maksadımızı temin etmiştir. Hoş, Anadolu’yu kâmilen istila edecek değiliz
ya! Tavassut ediniz, müdahale ediniz, şu iş bertaraf olsun’ demek ve onların
tavassutu sayesinde asgari bir zararla işe nihayet vermek mümkün
olabileceğini tasavvur ve tahayyül eylemişlerdir…
Bu hattın bir de askeri nokta-i nazardan ehemmiyeti vardır ki o da şudur:
Sakarya’da bozulan Yunan sürülerini bu hatta toplamak, birden bire
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inhilâle uğramak felâketine az çok bir siper olacağı gibi Eskişehir gibi
taarruzdan evvel birçok hazırlıklara merkez ve birçok malzemeye ve saireye
müddehar olan bir kasabayı da boşaltmak imkânı tabi bu sayede elde
edilmiş olur. Nitekim şimdi Yunanlar, bütün arzu ve gayretlerine rağmen
muhafaza edemeyeceklerini anladıkları Eskişehir hattında kalabildikleri
müddetçe bu imkândan istifadeye düşmüş ve Eskişehir’i boşaltmaya
başlamışlardır. Ancak tebliği-i resmilerimizin verdikleri haberlere ve
mütehassıs-ı askerilerin fikirlerine bakılırsa yakında mühim vekâyinin
cereyanına sahne olamayacak hatta olsa da kaçırdığı şeylerden istifade
zaman ve şerâiti çoktan kaybedilmiş bulunacaktır.”
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EK 20
Faik Ahmet, “Siyasi Hezimet”, İstikbâl, 17 Teşrîn-i Evvel 1337, No. 431, s. 1.
“… Sakarya mağlubiyeti, Anadolu seferinin nasıl bir neticede karar kılmaya
mahkûm olduğunu Yunanlara göstermiş, işin içinden siyasi vasıtalarla
sıyrılıp çıkmaktan başka çare kalmadığını anlatmıştı. Yunan Hükümeti, bu
hakikati anladıktan sonra teşebbüsat-ı siyasiyeye girişmeye mecbur oldu.
İtilâf Devletleri’ni alttan alta tavassut ve müdahaleye davet eyledi. Cemiyeti Akvâm nezdinde de bu teşebbüsler hususi bir surette tekrar edildi. Kral,
Atina’da başlayan sulh faaliyetlerini yakından takip eylemek üzere
Anadolu’dan Yunanistan’a avdet eyledi. Yunan gazeteleri, Yunan mahafili
tavassut meseleleriyle ciddi surette uğraşmaya, hükümetin teşebbüsatını
takviyeye koyuldu. Resmi ve gayr-i resmi bütün bu faaliyetlerin neticesi
nihayet Yunanlar askeri cephede olduğu gibi siyasi cephede de duçar-ı
hezimet olmalarından ibaret kaldı. İtilâf Devletleri’nin tavassutundan
beklenilen ümitler tamamen suya düştü. Fil-hakika devletler, Yunan
Hükümeti’nin teşebbüsatına karşı henüz tavassut zamanının gelmediğini
kendilerine anlatmış ve Yunanları Türklerle doğrudan doğruya anlaşmak
mecburiyeti karşısında bırakmışlardır. Bu netice ve hezimet karşısında
denilebilir ki Yunan Hükümeti şimdi iki suret-i hakikât arasında muhayyer
bir vaziyete düşmüş bulunuyor:
1- Türklerle doğrudan doğruya sulhen anlaşmak,
2- Harbe devam etmek.
Birinci suret, Yunan Hükümeti için kolay kolay kabul edilebilecek bir tarik
değildir. Yunanlar mağlubiyetlerini ne derece kabul ve itiraf ederlerse
etsinler tamamen terk-i silaha mecbur olmadıkça doğrudan doğruya
Türklere sulh teklifinde bulunmak istemeyeceklerine şüphe yoktur. Çünkü
Yunan zimâmdâranı pekiyi bilirler ki Türkler, kendilerine vuku bulacak bir
sulh teklifine karşı evvel emirde Anadolu’nun tahliyesini şart-ı müzakere
olmak üzere ileri süreceklerdir. Yunanlar, Anadolu’da bulundukça bizim
kendileriyle doğrudan doğruya veya bil-vasıta sulh müzakeresine
girişmemize imkân yoktur. Zaten biz Yunanlarla ancak bir şart dâhilinde
sulh yapabiliriz ki bütün Türk memleketlerini, Garb-i Anadolu’yu ve
Trakya’yı tahliye edip çekilmekten ve Türklerin zarar ve ziyanlarını
ödemekten ibarettir. Fil-hakika Yunanlarla aramızda esasen uyuşacak
hiçbir mesele yoktur…
İkinci surete gelince, Yunanlar birinci şıkkı ihtiyar edemeyince biz-zarur
ikinci şıkkı kabule mecbur olacak, yani harbe devam eylemek
isteyeceklerdir. Şu kadar ki Yunanlar, harbe devam halinde zarar ve
felaketlerini çoğaltmaktan, bugünkü mağlubiyet neticesini daha geniş bir
sahada derinleştirmekten başka bir şey kazanamayacaklarını kendileri de
bilmez değiller… Öyle iken istihsal edilen netice meydanda. Yunanlar
yeniden nereden asker ve nereden para tedarik edecekler? Yunan milleti
yeniden asker verecek halde değildir. Verse bile gayr-i muallim askerlerin
Anadolu’da bir iş göremeyeceğine şüphe yoktur. Para meselesi, Yunan
Hükümeti’ni her şeyden ziyade düşündürmektedir. Mesârif-i askeriye
tahammül edilemeyecek bir dereceye varmış, hükümet ise ne hariçten ne de
dâhilden para tedarik edememek felâketiyle karşılaşmıştır. Velhasıl
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Yunanlar, vaziyet-i harbe devam eylemek kararını kolay kolay vermeye asla
müsait değildir. O halde ne yapacaklardır? İşte Yunan Meclis-i Millisi buna
bir karar verecek ve ağleb-i ihtimal itilâf ve şeraitini istihsâl eylemek
maksadıyla Gunaris Hükümeti’ni belki de tebdil eylemek isteyeceklerdir.
Ma’mafif ne yapsalar beyhude. İş, mecra-yı tabiyesinde yürüyüp gidecek.
Yunanlar, Anadolu seferi bataklığında boğulup kalmak akıbetinden asla
kurtulamayacaklardır. Hakikat, budur.”
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EK 21
Faik Ahmet, “Hayalden Hakikate”, İstikbâl, 4 Teşrîn-i Sâni 1337, No. 447, s. 1.
“Yunan Başvekili Gunaris, öyle denilebilir ki Avrupa’ya gittiğine de
gideceğine de bin kere pişman olmuştur. Merkûm Atina’dan müfârakat
ederken çok zengin ümitler ve hayaller beslemekte idi ve Yunanlara
behamehâl temin edeceği yolunda kat’i vaatlerde bulunmuştu. Yunan milleti
de Başvekil’in mevâidine pek safdilâne bir surette rabt-ı kalp etmiş, bu defa
sulhun temin edileceğinden, devletlerin Yunanistan lehine bir tavassut ve
müdahale icrasına temayül göstereceklerinden ziyadesiyle ümitvar
bulunmuşlardı. Gunaris’in Avrupa seyahatinde çok ey temin edeceğine
zahiren büyük bir kanaat mevcuttu. Zaten Yunanistan için başka çare de
kalmamıştı. Harp cephesinde mağlup olduktan ve bu mağlubiyetin telafisi
imkânı bulunamayacağı anlaşıldıktan sonra işi ister istemez siyaseten
halletmek ve bunun için de devletlerin tavassutunu bin rica ile temine
çalışmak zaruri idi... İşte Gunaris, böyle pür emellerle Avrupa’ya koşmuş ve
Yunanistan’ı seyahatinin neticesine sabırsızlıkla muntazır bir vaziyette
bırakmıştı. Gunaris Paris’e gitti, siyasi teşebbüsata ilk evvel oradan girişti.
Fakat bu ilk teşebbüs Gunaris üzerinde soğuk bir duş tesiri icra edecek
surette âdem-i muvaffakiyete uğramakla neticelendi. Öyle ki Gunaris
haritayı pusulayı şaşıracak ‘Ben buraya tavassut için gelmedim’ diyecek bir
vaziyete düştü. Atina’dan ayrılırken Yunan davasının Müttefiklerin
davasından başka bir şey oluğunu söyleyen Gunaris, Paris’te işin hiç de
böyle olmadığını, kendisinin hatırında yanlış kaldığını anladı. Ve Fransa
Başvekili’nden ‘Yunanistan kendi mesuliyeti altında bir harekete girişmişti.
Bu hareketin cezasına da katlanmak mecburiyetindedir’ yolunda badirâne
bir cevap alarak Londra yolunu tutmaya mecbur oldu. Londra’da da aynı
surette soğuk bir resmikabul gördü. Hariciye Nazırı Lord Curzon ile
görüştükten sonra Paris gazetelerine söylediği şeyi İngiliz matbuatına da
tekrar etti… Artık Gunaris’in seyahati tamamen iflasa mahkûmdur…
Yunanlar, artık Büyük Yunanistan’dan bahsedemeyecek surette kat’i bir
sükût-u hayale uğramışlardır ve şimdi Yunanistan’ın başı ucunda dolaşan
tehlikeleri yakından görerek korkmaya, endişe hissetmeye başlamışlardır…”
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EK 22
İsmail Habip Bey’in “Ruhun Kuvveti” adlı makalesi (İsmail Habip Sevük’ün
Açıksöz’deki Yazıları, s. 121-123.)
“İşte iki buçuk sene Yunanla biz bu şerait içinde çarpıştık. İki buçuk sene
içinde o İzmir’den Sakarya’ya geldi ve biz İzmir’den Sakarya’ya çekildik.
Artık burada son harbi verdiği vakit elinde fazla olarak Anadolu’nun yarısı
ve bizim elimizde feci olarak yarım bir Anadolu vardı. Onun elindeki
Anadolu en mamur, en zengin bir kısımda, Anadolu’nun en iyi şoseleri
orada, en mebzul şimendiferleri orada, en bereketli en mütenevvi’ mahsulâtı
hep orada idi. Sakarya’ya kadar gelen düşmen, Yunanistan’ın ve Garb-i
Trakya’nın askerleirnden başka istila etiği yerlerdeki bütün yerli Rumları ve
İstanbul’un gönüllü fırkalarını peşine takmış, adeden büyük bir tefevvuk
temin ederek öyle gelmişti. Sakarya’ya kadar gelen düşmana bütün yollar
açık ve denizler açık, İngiltere’nin hazineleri ve İngiltere’nin mühimmat
fabrikaları açıktı. Sakarya’ya kadar gelen düşman Kütahya ve Eskişehir’i
alan, Kütahya ve Eskişehir’e doğru muzafferane yürüyen, zaferin verdiği
gururla mest ve mahmur, kuvve-i maneviyesi yükselen bir düşmandı.
Hâlbuki bizim ordu, Kütahya ve Eskişehir’den sonra Sakarya’ya kadar
çekilmiş bir ordu idi. Ne adeden tefevvuku, ne silah itibari ile fâikiyeti
mevcuttu, kemiyeti az, teçhizatı noksan, menâbii fakirdi. Düşmanın sayısız
vapurlarına bedel bir-iki yelkenli, düşmanın elindeki mebzul şimendiferlere
bedel birkaç bozuk yol, düşmanın binlerce ve binlerce otomobillerine bedel
kaplumbağa yürüyüşlü kağnılar vardı. Düşmanın vinçlerle çıkardığı
mühimmatı biz ahalinin sırtında çıkarıyor, düşmanın vagonla taşıdığı
teçhizatı biz merkeplerin sırtında sevk ediyor, düşmanın kamyonlarla
yığdığı askeri biz çarıklarla gönderiyorduk.
Bir tarafta yağmur yerine kurşun, kurşun yerine gülle, gülle yerine zelzele
yağdıran bir düşman; diğer tarafta her gülleye bir kurşun, her kurşuna bir
süngü, her süngüye bir yumrukla mukabele eden Anadolu ordusu. Yok,
dünyada hiçbir ordu, düşman kadar müsait şerâit içinde yine dünyada
hiçbir ordu bizim kadar fena bir mahrumiyet içinde harp etmedi. Hiçbir
milletin tarihinde Sakarya harbi gibi müsavatsız bir harp, Sakarya harbi
gibi kağnıya bedel tank, tanka bedel kağnı harbi yapılmadı. Öyle iken
düşman nasıl oldu da mahkur ve münhezim ve biz nasıl oldu da galip ve
muzaffer olduk? Oh, bunun bütün sırrı tek bir kelimededir: Ruhun Kuvveti.
Düşmanlar her şeyi hesap ettiler, askerlerin miktarını, mühimmatın
bolluğunu, vesaitin mebzuliyetini her şeyi hesap ettiler. Fakat onlar Türk
ruhundaki enginliği ve o enginlikteki kudreti hesap edemediler. Bu harp
yalnız zalim ile mağduriyetin, haksızlık ile adaletin, istila ile müdafaanın bir
harbi değil bu harp aynı zamanda maddiyat ile maneviyatın bir harbi oldu.
Bu harpte yalnız put ile hilâl, şirk ile vahdaniyet, tahakküm ile istiklâl değil
bu harpte madde ile ruh da birbiri ile çarpıştı. Madde ki görünen bir kütle,
ölçülen ve hesap edilen bir kuvvettir, görülüp hesap edildiği için madde bu
harpte çok mağrur ve emin idi. Ruh ki görülmez bir sır, ölçülmez bir
kudrettir, görülüp ölçülmeyen her şey gibi esrarlı ve muammalı kaldı.
Madde ki her şeyi hesapla yapar, 10 Eylül’de Ankara’da vereceği ziyafeti
hesaplamıştı, ruh ki yapacağı şeyi söylemez aynı ziyafetin hesaplandığı
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günde düşmanı Sakarya’nın garbinde kovalıyor. Madde ve ruh münâzaâsı
diye bir şey var mı bilmem, eğer varsa Sakarya harbinden sonra yalnız biz
değil bütün dünya da anladı ki madde bir kere daha makhur ve münhezim ve
ruh bir kere daha galip ve müteâlidir.”
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EK 23
Erzurum Kongresi Kararları (Albayrak, 18 Ağustos 1335, No. 20, s. 1.)
“1- Trabzon Vilayeti ve Canik Sancağı ile Vilâyet-i Şarkiye namını taşıyan
Erzurum, Sivas, Diyarbekir, Mamüret’ül Aziz, Van, Bitlis Vilayeti ve bu
saha dâhilindeki elviye-i müstakile hiçbir sebep ve bahane ile yekdiğerinden
ve camia-ı Osmaniye’den ayrılmak imkânı tasavvur edilmeyen bir külldür.
Saadet ve felakette iştirak-i tammı kabul ve mukadderatı hakkında aynı
maksadı hedef ittihaz eyler. Bu sahada yaşayan bil cümle anasır-ı İslamiye
yekdiğerine karşı mütekabil bir hissi fedakâri ile meşhûn ve vaziyet-i ırkiye
ve içtimaiyelerine riayetkâr öz kardeştirler.
2- Osmanlı vatanının tamamiyeti ve istiklâl-i millimizin temini ve makam-ı
saltanat-ı hilâfetin masuniyeti için kuva-yı miliyeyi amil, irâde-i milliyeyi
hâkim kılmak esastır.
3- Her türlü işgal ve müdahale Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine matuf
telakki edileceğinden müttehiden müdafaa ve mukavemet esası kabul
edilmiştir. Hâkimiyet-i siyasiye ve muvazene-i içtimaiyeyi muhil olacak
surette anasır-ı Hristiyaniyeye yeni bir takım imtiyazat itası kabul
edilmeyecektir.
4- Hükümet-i merkeziyenin bir tazyik-i düveli karşısında buraları terk ve
ihmali ıztırarında kalması ihtimaline göre makam-ı hilafet-i saltanata
merbutiyeti ve mevcudiyet ve hukuk-ı milliyeyi kâfil tedabir ve mukarrerat
ittihaz olunmuştur.
5- Vatanımızda öteden beri birlikte yaşadığımız anâsır-ı gayr-i Müslimenin
kavanin-i Devlet-i Osmaniye ile müeyyed hukuk-ı müktesebelerine
tamamıyla riayetkârız. Mal ve can ve ırzlarımızın masuniyeti zaten
mukteziyat-ı diniye, anant-ı milliye ve esasat-ı hukukiyemizden olmakla bu
esas, kongremizin kanaat-i umumiyesiyle de teyid olunmuştur.
6- Düvel-i İtilâfiyece mütarekenin imza olunduğu 30 Teşrîn-i Evvel 134
tarihindeki hududumuz dâhilinde kalan ve her mıntıkasında olduğu gibi
Şarkî Anadolu vilayetlerinde ekseriyet-i kâhiryi İslâmlardan teşkil eden ve
harsi, iktisadi tefevvuku Müslümanlara ait bulunan ve yekdiğerinden gayr-i
kabil-i infikâk öz kardeş olan din ve ırkdaşlarımızla meskûn memalikimizin
mukasaması nazariyesinden bil-külliye sarf-ı nazar ile mevcudiyetimize,
hukuk-ı tarihiye, ırkiye ve diniyemize riayet edilmesine ve bunlara mugayir
teşebbüslerin terviç olunmamasına ve bu suretle tamamiyle hak ve adle
müstenid bir karara intizar olunur.
7- Milletimiz, insani ve asri gayeleri tebcil ve fenni ve sınai, iktisadi hal ve
ihtiyacımızı takdir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin dâhili ve harici
istiklâli ve vatanımızın tamamisi mahfuz kalmak şartı ile altıncı maddeden
musarrah hudut dâhilinde milliyet esaslarına riayetkâr ve memleketimize
karşı istila emeli beslemeyen herhangi devletin fenni, sınai, iktisadi
muavenetini memnuniyetle karşılarız. Ve bu şerait-i adile ve insaniyeyi
muhtevi bir sulhun da acilen tekarrürü selâmet-i beşer ve sükûn-ı amme
namına ahassı amal-i milliyemizdendir.
8- Milletlerin kendi mukadderatını bizzat tayine ettiği bu tarihi devirde
Hükümet-i Merkeziyemizin de irâde-i milliyeye tabi olması zaruridir. Çünkü
irâde-i milliyeye gayr-i müstenid herhangi bir heyet-i hükümetin indi ve
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şahsi mukarreratı milletçe muta olmadıktan başka haricen de muteber
olmadığı ve olmayacağı şimdiye kadar mesbuk efal ve netayiç ile sabit
olmuştur. Binaenaleyh, milletin içinde bulunduğu hal-i zücret ve endişeden
kurtulmak çarelerine bizzat tevessülüne hacet kalmadan Hükümet-i
Merkeziyemizin Meclis-i Milli’yi hemen ve bilâ ifate-i zaman toplaması ve
bu suretle mukadderat-ı millet ve memleket hakkında ittihaz edilecek bilcümle mukarreratı Meclis-i Milli’nin murakebesine arz etmesi mecburidir.
9- Vatanımızın maruz kaldığı âlâm ve hadisat ile ve aynı maksatla vicdan-ı
milliden doğan cemiyetlerin ittihad ve ittifakından hâsıl olan kitle-i
umumiye bu kere Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti unvanı ile
tevsim olunmuştur. İşbu cemiyet, her türlü fırkacılık cereyanlarından
külliyen aridir. Bilcümle İslâm vatandaşlar cemiyetin aza-yı
tabiiyesindendir.
10- Kongre tarafından müntehap bir Heyet-i Temsiliye kabul ve köylerden
bil-itibar vilâyet merkezlerine kadar mevcut teşkilât-ı milliye tevhid ve teyit
edilmiştir.
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EK 24
Ahmet Cevdet Bey’in 13 Eylül tarihli Ali Galip Hadisesi dolayısıyla Sadaret’e
gönderdiği 13 Eylül 1919 tarihli telgraf (Albayrak, 18 Eylül 1335, No. 28, s. 12.)
“Malatya Mutasarrıfı Bedirhânilerden Halil Bey’in ihaneti çoktan
kolorduma malum olmuş ve Harbiye Nezareti’ne yazılmıştı. Şüphesiz
Nezaret, maruzatı Sadaret-i Celile’ye veya Dâhiliye Nezareti’ne arz etmişti.
Maatteessüf bugüne kadar maruzat is’âf buyurulmadı. Bunun neticesinde
bugün tarihimizi lekeleyecek hadisatın hususuna sebep oldu. Ayın onunda
İngiliz Binbaşısı Noel, maiyetinde Diyarbekirli olup iki ay evvel burada
İngiliz himayesinde Kürdistan teşkiline teşebbüs ettiğinden dolayı adliyece
takibata uğrayan Cemil Paşazâde Ekrem ile Bedirhânilerden Celâdet ve
Kamuran, Hakkârili Abdurrahim ve birkaç müsellah olduğu halde
Malatya’ya geldi. Bunlar Pazarcık, Elbistan, Erga kazalarında Alevi
köylerine Kürt aşâirine uğrayarak behemâhal silah tedarik etmelerini ve
hükümete isyan eylemelerini tenbih etmişlerdir. Esasen Noel, iki ay evvel
Diyarbakır Vilâyeti’nde alenen hükümet aleyhine propaganda yapmış ve
Milli Aşiret Reisi’ne para teklif etmiştir. Ve bir buçuk aya kadar buralarda
Hükümet-i Osmaniye memuru kalmayacaktır demiştir. Bu babda muhâbere
dosyaları zat-ı devletlerince ve Dâhiliye Nezareti’nce malumdur. Buna
rağmen Dâhiliye Müsteşarı Noel’e, Vilâyat-ı Şarkiyede mütareke ahkâmını
teftiş için vesika vermiş, bu vesikada malum eşhasın ismi zikredilmemiş,
isim ve rütbe tebdil edilerek Müfettiş Kolonel Noel yazılmış, mütareke
ahkâmını tatbiken başlıca kolordu mesul olduğu halde Harbiye
Nezareti’nden beka ve muzır heyet hakkında hiçbir iş’âr vaki olmamış ve en
son maruzatımın ehemmiyetle Sadaret’e yazıldığı bildirilmiştir. Noel,
riyasetindeki eşhas-ı muzıradan mürekkep heyetin ne gibi makasıda hidmet
edecekleri malum olduğu halde Noel’e Dâhiliye’den vesika verilmesine
hayret ettim. Bu kadar idrak-i siyasiyeden mahrum bir müsteşara böyle
nazik bir zamanda umurun tevliiine menafi-i vataniye namına teessüf-i
hevân oldum. Ayın onunda mutasarrıfın Kürt rüesası ile şifreli muhabere
ettiğini ve bazı açık kelimelerden anlaşıldığına nazaran Kürtleri müsellâhan
Malatya’ya davet ettiğini haber aldım. Esasen mutasarrıfın harekât-ı dâi-i
şüphe iken bu muzır heyetin Malatya’yı merkez-i ifsad ittihaz etmeleri
büsbütün şüphemi uyandırmıştı. Vali Ali Galip Bey’in vilâyete geleli aşâir
arasında dolaşması ve mutasarrıf ve heyet-i fesadiye hakkında iş’âr ile
ehemmiyet verilmemesi bilâkis bayram gecesi otomobil ile geceleyin
Malatya’ya giderek heyet-i fesadiyeye iltihâk etmesi, oradan Malatya Kürt
Kulübü ve Kâhtalı Reşvan Aşireti Reisi Hacı Bedir Ağa gitmesi ve tekrar
Malatya’ya dönmesi büsbütün nazar-ı dikkatimi celb etti. Valinin, kıtaatı
zaafa düşürmek maksadıyla Cemiyet-i Hafiye teşkil ettiğini ve firarilere
sahte ilm-u haber verdiğini istihbar etmiştim. Bütün malumat, bir hâfi
komitenin vatanın zararına bir inkılap hazırlamakta olduklarına kanaat
bahis oldu. Vatanımın selâmeti her şeyden ziyâde matlubdur. Bu sebeple
derhal Malatya’daki kuvveti takviye ettim. İngiliz müstesna, mutasarrıfın da
dâhil olduğu heyet-i fesadiyenin derdest ve sevkine emir verdim. Müsellah
aşâir topladığı ve fesada hidmet ettiği anlaşılırsa valinin de tevkifini

475

emreyledim. 10-9-35 sabahı fecr ile beraber vali ve mutasarrıf beraber
olduğu halde heyet-i fesadiyenin Malatya’dan firar ettiklerini haber aldım.
Her tarafta bunların fesadını izah ederek derdestleri için emir verdim. Dün
Sivas’ta Üçüncü Kolordu’dan aldığım bir telgraftan bu meselenin
maatteessüf dâhiliye ve harbiye nazırlarının eser-i tertipleri olduğuna
muttali oldum. Dâhiliye Nazırı Adil Bey’in, valiye ne kadar çok kuvvet
toplayarak Sivas’a varırsa muvaffakiyetinin o kadar büyük olacağı ve yevmi hareketle kuvvetle miktarının iş’ârı muharrerdir. Vali de ayın on dördünde
kâfi kuvvet Malatya’da eşkıya takibi bahanesiyle hazırlanarak Sivas’a
hareket edeceğini ve muvaffak olacağını bildiriyor. Civar kolordularca bilmuhabere müttehiden tedabir-i mukteziye ittihaz edilmiştir. Elyevm heyet-i
fesadiyenin Kâhta yolunda olduğunu haber aldım. İslâmiyet namına
mıntıkamda bunları yaşatmayacağım. İngilizlerin geri çağırmasını ve
esbabını İngiliz generaline yazdım, suretini sadarete arz ettim. Bu tertibat-ı
fesadiyenin Sivas Kongresi’ni dağıtmak maksadına mebni olduğu anlaşıldı.
Paşa Hazretleri ben evlad-ı Araptanım, bugün muhacir vasfındayım, hiçbir
fırka-i siyasiyeye mensup değilim. Hükümet-i Osmaniye’nin erkân-ı rabiası
olan Arnavut, Arap, Kürt ve Türk’ten Arnavutlar ile Araplar iğfal edilerek
bizden ayrıldıklarını, hukuk-ı siyasilerinin de verilmediğini görüyorum.
Şimdi de Kürtler iğfal edilmek isteniyor. Bir taraftan Musul Vilâyeti Irak’a
ilhâk edilmek ve Diyarbekir Vilâyeti de bu meyanda idhâl edilmek isteniyor.
Bayezid’ın Ermenistan’a verileceği, Şemdina’nın tahliyesi İngiliz zabitler
tarafından tebliğ olunurken Ermenistan metalibi ortada dururken Kürdistan
hükümetinin teşkili hakkında propagandaların sıhhatine inanamam.
İslâmiyetin bekası Osmanlı Hükümeti’nin bekasına vabestedir. Bu hükümet
ise artık layettechiza bir hale gelmiştir. Millet, hükümet-i merkeziyenin
tesirat-ı siyasiye altında kaldığını ve bu yüzden tezahürat-ı milliyenin
aleyhinde bulunduğunu gördüğünden icabında kendi azim ve irâdatını
istinad etmek istiyor… Bu gibi vatanı tehlikeye koyacak ifsada cür’et
edenlerin pençe-i kanuna teslimini istirham eder emniyet hâsıl oluncaya
kadar bu fesatta müşterek olan Harbiye Nazırını amir tanımayacağımı arz
eylerim.”
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EK 25
Malatya’da cereyan eden hadise üzerine Sivas’taki Umumi Kongre Heyeti
tarafından kaleme alınan ve Türk Milleti’ne hitap yazı (“Malatya Vak’ası Üzerine
Millete Neşredilen Beyanname”, İrâde-i Milliye, 17 Eylül 1335, No. 2, s. 3-4.)
“Vatanın haricen taksime maruz olması, dâhilen de hükümet-i merkeziye
erkânının hıyaneti sebebi ile en büyük bir tehlik-i teslim altında bulunması
ve bilhassa taâkup edip duran fiil-i vakiler karşısında hükümetin
mukaddesat-ı milliyeyi ayaklar altına düşmanlarla beraber seyirci kalması
millet için kendi başının çaresine bakmaktan başka bir ümit bırakmamış ve
Anadolu teşkilât-ı milliyesi işte bu ihtiyaç-ı mukaddesten tevellüt etmiş idi.
Din ve devletimizi mahvetmek isteyenlerle teşrik-i mesaiden utanmayan
hükümet-i merkeziye bugüne kadar yalnız her türlü harekât-ı meşrûasını bir
iğtişâşa benzetmek ve bu harekâta ittiba edenleri vatan haini şeklinde ilân
etmekle kalmıyor, aynı zamanda birer müzrim gibi tevkif edilmelerini de
emrediyordu. Şimdiye kadar bu hali nazar-ı itibare alan millet padişahına
müracaatla derdini anlatmak istemiş, fakat hükümet-i merkeziye milletle
padişahı temasına elinden geldiği kadar mümanaat etmiştir. Hatta dün gece
kongremiz tarafından hâkpây-ı hilâfetpenâhîye vaziyeti arz ve izah için
tertip olunan arîza-ı telgrafiye İstanbul merkezinin saray-ı hümayun hattını
seddetmesi yüzünden atebe-i ulyâya vasıl olamadı. Bugün telgrafnamedeki
vatandaşlarımızdan aldığımız vesaik-i me’menetten ikisini milletin enzâr-ı
ibretine aynen vaz’ ediyoruz.
Bu iki şifre, bu hükümetin Osmanlı tarihinde emsaline tesadüf edilmemiş bir
takım millet hainlerinden mürekkep olduğunu bütün vuzuhu ve bütün
katiyetle ispat ediyor. Namusuyla mukadderatının esbâb-ı masuniyetini
ihzar etmekten başka bir günahı olmayan millet aleyhine hükümet-i
merkeziye bir müddettir Harput Valiliği’ne taslît etmiş olduğu Ali Galip
namındaki hainle Malatya Mutasarrıfı Bedirhânî Halil ve Bedirhânî
Kâmuran, Celadet ve Diyarbekirli Cemilpaşazâde Ekrem ve Molanzâde
Rıfat gibi vicdan yerine İngiliz lirası taşıyan bir takım diyetleri sevk ediyor
ve bunlara bir kürdistan teşkil ederek memleketi inhilâle uğratmak isteyen
Noel isminde bir de İngiliz Binbaşısı terfîktan çekinmiyor.
Her türlü hissiyat-ı insaniyeden mahrum ve mücerret olan bu edâniyi
harekât-ı miliyenin ve bilhassa Sivas’ta iştimâ eden umumi kongre azasını
tenkiline memur eden Dâhiliye Nazırı ve İngiliz Muhibban Cemiyeti Reisi
Adil bu hainlere bir takım masum ümmet-i Muhammed’in iğfaliyle millet ve
irade-i milliye aleyhine sevkini emretmişti.
Bu suretle hükümet-i hazıra birbiri aleyhine kıyam ettirip sırf işgal ettiği
mevkii muhafaza etmek maksadıyla nâ-hâk yere kan dökülmesini ve
binnetice memleketin işgalini intaç edecekti. Fakat Allah’ın inayetine
istinad eden millet bu denilere habâsetini keşfederek derdest edilmelerini
tevessül etmiş ve bundan sonra bu vatanda yerleri kalmadığını kendilerine
bildirmiştir. Bu vaziyet karşısında firar etmekten başka bir çare bulamayan
bu hainler Kâhta’ya doğru defolup gitmişlerse de millet takibe başlamış ve
derdest edilip haklarında hain-i vatan muâmelesi îfâsına karar vermiştir.
Allah’ın inayetiyle eşhas-ı merkûmenin pek yakında ele geçecekleri
muhakkak sayılabilir.”
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EK 26
İsmail Hami, “Harekât-ı Milliyenin Esbabı”, İrâde-i Milliye, 14 Eylül 1335, No.
1, s. 2.
“Millete mukavemet kabiliyeti olmadığından mı? Hayır, çünkü ırzını,
namusunu, mukaddesatını Yunanlar gibi asırlarca Türklere uşaklık etmiş bir
takım esâfile çiğnetmek istemeyen bu millet bugün yok yerden bir İzmir
müdâfaası yaratmış olduğu halde hükümet bunu da kabul etmek istemiyor!
Nedir, acaba hükümetin maksadı nedir? Meseleyi daha vazıh suretle
kavrayabilmek için mesela İstanbul’un işgalinde hükümetin nasıl hareket
etmiş olduğunu göz önüne getirmek mecburiyetindeyiz: Mütareke
muâhedesinde payitahtımızın böyle durduğu yerde ve derhal işgaline dair
hiçbir madde yoktur! Bu, böyle olduğu halde zavallı İstanbul İzzet Paşa
Kabinesi’nin sukûtundan itibaren adeta birkaç gün içinde beynelmilel bir
şehir halini aldı. Herhalde herkesin başındaki festen başka Osmanlılığa
delalet edebilecek ortada hiçbir şey kalmamıştı! Hatta halkın tramvaylara
binip inmesine varıncaya kadar her şey ecnebi murakabesi altına girmişti.
O sırada İstanbul’da büyük bir salâhiyeti haiz bir İngiliz miralayı vardı. Bir
gün bununla görüşürken payitahtın bu suretle işgalindeki haksızlıktan
bahsetmek istedim. Bu ciddi ve vakur asker bana cevap olarak:
“İstanbul’un işgalinin bütün mes’uliyeti doğrudan doğruya sizin kendi
hükümetinize aittir” dedi ve meseleyi şu suretle izah etti: Mütarekeden
sonra İstanbul’a yalnız birkaç zabit gönderildiği halde aradan bir müddet
geçtikten sonra Fransızlar bir de müfreze-i askeriye gönderdiler; bunun
üzerine İngilizler bu Fransız müfrezesini geri çektirmek için Bâb-ı Âli’nin
mütarekenâme ahkâmına istinaden protesto etmesini bekler, hiçbir ses
çıkmaz! Nihayet üçüncü bir Fransız kıt’a-ı askeriyesi daha ihraç edildikten
sonra müvâzenetin kendi aleyhinde ihlâl edileceğini gören İngilizler de
bilmukabele payitahtımıza asker çıkarmak mecburiyetinde kalırlar!
Hükümetimizin menâfi-i milliyemizi ne derece müdâfaa ettiği bu acı
hakikatten anlaşılır zannederiz.
Vaziyeti tamamıyla tavzih için biraz da şimdiki Sadrazam Ferit Paşa’nın
bugüne kadar ne yaptığını ne ettiğini göz önüne getirelim: Bir hükümetin iki
türlü siyaseti olur: Bunların biri siyaset-i dâhiliyesi ve diğeri de siyaset-i
hariciyesidir. Ferit Paşa’nın teşkil ettiği üç kabinenin her üçü de bu iki
siyasetin her ikisinde de bu devletle bu milletin doğrudan doğruya aleyhinde
hareket etmişlerdir! Bu hakikati ispat için evvela siyaset-i dâhiliyesini ele
alalım: Hain Ferit, birinci kabinesini teşkil ettiği günden itibaren sözde
Kanun-i Esâsiye istinaden muharebeden mütevellit mes’uliyetlerin tayiniyle
meşgul olaya başladı. Böyle bir teşebbüse girişen hükümetin en büyük
vazifesi, tabii her şeyden evvel devletin mağlubiyetinde medhaldâr olanların
muhâkemesi olmak lazım gelirdi… Devlet, arazisinin belki dörtte üçünü
kaybetmişti. Muharebeyi idare etmiş hükümet için bundan büyük sebeb-i
mes’uliyet olamazdı ve zaten İttihatçıların lanet-i milliyeye duçar
olmalarının en büyük sebebi de bu toprakların ziyâında mündemiçti. Bu
itibar ile hükümet-i hazıra için tahkiki lazım gelen en büyük mes’uliyet, bu
koskaca devletin neden dolayı bu hale geldiği olmalıydı? Fakat vatana karşı
hiçbir alaka hissetmeyen alçak sadrazamın hain kabinesi, vatanı, milleti,
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memleketi, dini, devleti hulasa bütün mukaddesatı bir tarafa bırakıp yalnız
Ermeni tehciri mes’uliyetleriyle meşgul olacak bir divân-ı harb-i örfî teşkil
etti! İşte Ferit Paşa’nın bütün siyaset-i dâhiliyesi ve olanca hüviyet-i
milliyesi bundan ibaret kaldı. Biraz da siyaset-i hariciyesinden bahsedelim.
Bunun hutut-ı esâsiyesini birer birer kaydediyorum.
1- İzmir faciasına doğrudan doğruya sadr-ı lâhikın gaflet ve hıyaneti sebep
olmuştur. Nurettin Paşa gibi tehlikeye karşı tedâbir almakta olan
vatanperver bir vali ve kumandanı işgalin adeta arefesinde azledip yerine
Kambur İzzet gibi bir lâini gönderdi. Bu mel’un da selefinin müdâfaa
tertibâtını “İttihatçı” tahrikâtı şeklinde gösterip mukabele için ecnebi
kuvveti talep ettiğinden İzmir Yunan işgaline tevdi olundu. Böyle olduğu
halde hain Ferit Kambur’u hâlâ azletmedi. İzmir felâketi üzerine
kabinesinin istifasını verip o makamın ehli olmadığını ve mes’uliyetini
zımmen itiraf etmiş olduğu halde ikinci kabineyi yine kendisi teşkil etmekten
utanmadı.
2- Fakat bu ikinci kabinesi de Paris’e götürdüğü heyet-i murahhasanın sulh
konferansından tardı gibi bir rezalet üzerine sukût etti. Ferit’in ihaneti bu
sefer büsbütün ayan oluyordu. Çünkü Paris’te iken Mösyö Clemencaue ile
olan muhârebâtını İstanbul’a avdetinden sonra tahrîfen tercüme ederek hem
Padişahımızı hem milleti iğfâle kalkıştı. Hâlbuki bu muhâberâtın Fransızca
metn-i aslîleri, kendisinin İstanbul’a vürudundan evvel Avrupa matbuatında
intişar etmiş ve bu suretle işin hakikati bütün cihana malum olmuştu.
3- Hain Ferit Paşa, Mösyö Clemencaue’ya tevdi ettiği notalardan birinde
Anadolu’daki galeyân-ı milliyi İttihatçılık ve Bolşeviklik şeklinde göstererek
memlekete müdahale-i ecnebiye davet etmişti.
4- Yine aynı mel’unun aynı notasında Toros Dağları Anadolu’nun hudûd-u
tabiîye ve milliyesi şeklinde gösteriliyor ve binnetice Adana Vilayeti ile
Maraş ve Urfa Sancakları câmia-i Osmâniye hâricinde bırakılıyordu.
5- Hain Sadrazam, Zât-ı Şahâne’nin riyaset-i hilâfetpenâhîlerinde in’ikâd
eden şûra-yı saltanatta bile (Vilâyât-i Şarkiye’de vasi bir Ermenistan
teşkiline hükümeti âmâde olduğunu) ilân etmekten utanmıyordu.
6- İzmir’de mukaddesatıyla vatanını müdâfaa ile meşgul olan kahraman
dindaşlarımızı arkadan vurmak için çeteler teşkil ettiriyor ve in’ikâd eden
umumî kongremizi eşkıya çetesi telakki ederek Harput Valisi Ali Galip
isminde bir mel’un tarafından tenkîlini emrediyordu. Bu surette hükümet-i
hazıra anâsır-ı islâmiye beyninde kıtâl ihdâsını emretmişti. Fakat millet bu
işin bütün vesaikini yakaladı.
7- Umumî Kongre, Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti gibi hükümetçe
musaddak ve resmi bir müessesenin teşebbüsüyle in’ikâd etmiş olduğundan
hükümetçe “eşkıya çetesi” addedilmesi tasdik-i padişahîye iktirân etmiş bir
kanunun kabine tarafından ayaklar altına alınması demekti.
İşte Harekât-ı Milliye bunlar ve daha bunlar gibi birçok sebeplerden
tevellüt etmiştir. Milletin bu harekâtını padişahımız da son beyanat-ı
malûkâneleriyle tasvît etmiş oldukları gibi celiahd-ı saltanat hazretleri de
Temmuz’un on altısı tarihiyle hâk-pây-ı hümayuna takdim etmiş oldukları
mufassal lâyiha ile teyit etmişlerdir. Bu lâyiha, hükümet-i hâzıranın bütün
cinayet ve hıyanetlerini birer birer ta’dât etmekte ve Zât-ı Şahâne’ye
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Anadolu’daki teşkilatın metâbil-i muhikkasını nazar-ı itibara almaları
tavsiyesiyle nihayet bulmaktadır.”
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EK 27
İsmail Hami, “Ferit Paşa Kabinesiyle Kat’i Münasebet”, İrâde-i Milliye, 17
Eylül 1335, No. 2, s. 1.
“ Sade bizim değil, her devletin devr-i inhitatında te’yid etmiş içtimaî ve
siyasî hadis-i şerif olduğunu hatırlamak için bugünkü vaziyetimizden güzel
bir vesile olamaz. Bu hadis-i şerifin yalnız mealini tekrar ediyorum: “Siz ne
mahiyette olursanız evliya-ı umurunuz da o mahiyette olur!” Filhakika
dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir devrinde büyük ve mütemeddin bir millet
bulamazsınız ki başındaki hükümet bir takım hırsızlıklardan, hainlerde,
vatanlarını satmaya başlamış hayâsızlardan ve hangi asırda bulunduğunu
unutmuş bir takım cahillerle gafillerden mürekkep olabilsin. Çünkü öyle bir
millet böyle bir hükümeti bir dakika başında tutamaz ve yerine kendi
iz’ânıyla mütehassıs bir heyet ikame eder. Zulme, hıyanete, haksızlığa,
hırsızlığa tahammül edebilen milletler, velhasıl maneviyatı tamamen
bozulan milletlerdir. Avrupalılar da bilahare bundan mülhem olarak “Her
millet, müstahak olduğu hükümete nail olur” demişlerdi. Son zamanda bu
büyük hakikat resmi notalarda te’yid edildi. Filhakika bugün İstanbul’da
yalnız Bâb-ı Âli hademelerine karşı icra-i sadaret etmekle meşgul olan hain,
bundan birkaç ay evvel kendi kendini başmurahhas tayin edip
hempalarından birkaç sersemle Paris’e gittiği zaman devletin menâfi’ini
aklınca müdafaa için sulh konferansı reisi Clemencaue’ya bir muhtıra tevi’
etmiş ve buna mukabil Clemencaue da kendisine bir cevabî nota
göndermişti. Bu cevabın en şayan-ı dikkat noktalarından biri, Ermeni
fecâyiinin sırf o zamanki hükümet tarafından irtikâp edildiği ve bunda
milletin hiçbir taksiri olmadığı hakikatini cerh için zikredilen nazariye idi.
Mösyö Clemencaue diyordu ki: “dünyada her millet icraatına tahammül
ettiği hükümetin mes’uliyetine iştirak etmiş demektir. Masum olan milletler,
ancak siyâsetini gördükleri idareleri iskat etmiş olanlardır.” Bu söz pek
doğru ve bilhassa zulme karşı isyanı nass-ı kâtı’la emreden İslamiyet
ahkâmına da pek muvafık olmakla beraber Ermeni meselesine kâbil-i tatbik
olamazdı… Mösyö Clemencaue’nun sözü bugünkü vaziyetimize tatbik
edilecek olursa en doğru ve en büyük bir hakikat mahiyetini almış olur.
Bugün başımızda ne bir harb-i umumî gâilesi ve ne de bir tâli’i harbi
haleldâr etmek tehlikesi vardır. En büyük gâilemiz, başımızda milletin
mukaddesatını çiğnetmekle zevk alan, ümmet-i Muhammed’in ırzını Yunan
eşkıyasına teslim etmekle cep dolduran, milletin yüzüne karşı utanmadan:
“size kim ne yaparsa yapsın sesinizi bile çıkarmayacaksınız” diye
mırıldanan ve sonra da padişaha dönüp altı vilayetten vâsi bir Ermenistan
yapma lüzumundan dem vuran hayâsız bir heyet-i vükelâ bulunması ve en
müthiş tehlikemiz de bu hain hükümetin Kürt’ü Türk üzerine ve Türk’ü de
Kürt aleyhine sevk ederek Müslümanları birbirine kırdırmak istemesinin
resmi vesikalarla tahakkuk etmesidir.
Böyle bir vaziyet karşısında Müslüman bir millet için nasıl bir hatt-ı hareket
ittihaz etmek zarureti olduğunu iki emr-i dinî ve bir Osmanlı heyet-i
içtimâiyesinin mükellef olduğu mecburiyet-i siyâsiyeyi de Avrupa
devletlerinin bir ihtar-ı resmîsi bütün vuzuhuyla tayin eder. Bir millet-i
İslâmiye için böyle bir hükümetle kat’i münasebet en büyük fariza demektir.
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Çünkü Kur’an-ı Kerim, ehl-i imana müteaddid ayetlerle zulme karşı isyan
etmelerini emretmekte olduğu gibi biraz evvel bahsettiğim hadis-i şerif ile
de bunun en büyük bir vazife-i dîniye olduğu sabittir. Fazla olarak eğer
mevcudiyet-i siyâsiyemizi idâme etmek istiyorsak Osmanlı sıfatıyla da
Osmanlı teb’asını yakıp kavuran bir hükümetin icraatına tahammül
etmemekle mükellefiz. Çünkü hakkımızda son hükmü verecek olan Avrupa
bize diyor ki: “bir millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mes’uliyetine
iştirak etmiş demektir.” İşte bütün bu dinî, siyâsi ve bilhassa hayatî
mecburiyetleri nazar-ı itibara alan millet, Kürt aşiretlerini Harput Valisi Ali
Galip ismindeki rezilin kumandası altında Sivas Türkleri üzerine sevk etmek
ve milletin padişaha telgraf çekmesine mani olmak teşebbüsünde bulunan
heyet-i vükelânın bu son hıyanetine ait resmi vesikaları görür görmez geçen
akşam Allah’ın emrine Peygamber’in kavline, kendi hakkının büyüklüğüne
ve bilhassa sulh konferansı reisinin de tavsiyesine ittiba ederek
telgrafhanelere hücum etmiş ve sabaha kadar Anadolu’nun bilâistisna
bütün vilayetlerinden, sancaklarından, kazalarından İstanbul’daki hain
hükümete sürekli bir lanet-i milliye yağdırmış ve o günden itibaren heyet-i
vükelâ ile her türlü alâka-i resmiye ve hususiyeti kat’etmiştir.
Millet, böyle bir hükümete müstehak olmadığını bu büyük müttehis
hareketiyle bütün cihana karşı ispat etmiş olduğu gibi Mösyö
Clemencaue’nun tavsiyesini de yerine getirerek gelecek müzakerat-ı sulhiye
esnasında bir de bugünkü hükümetin şerik-i cürmî addedilmekten kenini
kurtarmıştır. Fazla olarak u-bu suretle her türlü taarruza karşı milletiyle
beraber olduğunu söyleyen padişah ile millet de ittihad etmiş olduğundan,
artık hainler için adalet-i milliyeye teslim-i nefs etmekten başka bir şey
kalmamış demektir.”
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EK 28
“Ferit Paşa Kabinesi, İrâde-i Milliye, 19 Nisan 1336, No. 37, s. 1.
“Son gelen İstanbul matbuatı milletin arzusuyla mevki-i iktidara gelen Salih
Paşa kabinesinin İngilizlerin tazyikiyle cebren istifa ettirilerek yerine
milletin galeyanıyla, kabinesiyle beraber sükût eden Ferit Paşa’nın sadareti
işgal ettiğini bildiriyor. Kabine imzalarının kimlerden müteşekkil olduğu
hakkında malumat mevcut değil ise de Ferit Paşa gibi milletin ferman-ı
idamını ihzar eden bir kabine reisinin rüfekâ-yı mesaisi de aynı mahiyet ve
kabiliyette diğer bir takım vatanın saadetiyle alâkadar olmayan kimselerden
terakküb ettiğine şüphe edilemez.
Milletler arasında zaman zaman milletin saadet ve selametini ehass-ı emel
edinerek temin edeceği menafi-i umumiye ile milletinin emn ve itimadını
kazanan ve bu suretle ilelebet tarihte bir mevki-i rüçhan kazanan ashab-ı
dehanın yetiştirdiği her milletin tarihinde nadiren olsa bile görülmektedir.
Ferit Paşa da su-i şöhretle ibkâ-yı namına teşne ve hatta haris bir baykuş
şeklinde bu milletin enkaz-ı felaketinde sadâ-yı meşumunu diğer milletlere
numune-i intibah olabilecek şekilde isma’ için haykıran bir dehâ-yı kâbustur
ki bunun emsaline tarihlerde pek az tesadüf edilir. Belli başlı bir misal
bugün ve’l-ba’sü ba’del-mevt sırrına mazhar olan Lehistan’dır. Ferit Paşa,
kendi milletini, devletini eliyle yıkarak diğer milletlere bir ders-i intibah
hazırlamak ve bu suretle beşeriyete hizmet etmek istiyor. Zira hal-i
hazırdaki milletlerin her birinin bir Emir Faysal’ı, Venizelos’u, Bogos
Nubar’ı vesairesi var. Bunlara yeni yeni devletler, milletler vücuda getirmek
maharet-i siyasiyesi ile geceli gündüzlü meşgul oluyorlar ve tarihlerine de
şerefle kaydedilmek istiyorlar. Bunun karşısında bir mevcut millet devleti
muhafazaya kabiliyet göremeyen Ferit Paşa da yarı yıkmak ve enin-i
milletin son sadâ-yı matemiyle tarihe kaydedilerek ma’kus bir şöhret yani
lanet kazanmak istiyor.
Ferit Paşa, ilk devre-i sadaretinde milleti Avrupa’ya karşı mücrim, mutelif
şeklinde göstererek münevverân-ı milleti birer birer hapis ve tevkif
ettirdikten sonra kavanin-i devlet ve milletle –ki eğer bir ihanet varsatecziyesini beceremeyerek devletin devlet olabilmesi için lazım olan şerait-i
maddiye ve hukukiyeden hakk-ı kazasını diğer ecnebi bir devlete terk ederek
resmen ve hukuken devletin müstakil bir mevcudiyeti olmadığını yar ve
ağyara ilân cinayetini ihtiyar etti. Ferit Paşa yukarıda arz etiğimiz gibi bu
milletin baykuşundan ziyade halâskar bir adamı olsaydı devletin istiklâl ve
hukukunu muhafaza ederek velev bi günah olsalar da hapis ve tevkif
ettirdiği zevatı kavanin-i şer’iye ve Osmaniye dairesinde bunları tecziye
ederek Avrupa’ya karşı suni bir hak temin etmiş ve söz söyleyebilmek
hakkını kazanmış olurdu. Bununla hilâf-ı kanun yapılan haksızlığı, zulmü
terviç etmiyoruz. Bilakis bunu, budalaca millete ihanet telakki ediyoruz ve
demek istiyoruz ki mademki hüsn-ü niyete makrun bir hareket Ferit
Paşa’nın zihninde temerküz etmiş idi. O halde yapılan zulmü milletin
halâsına bir vasıta olarak istimal etmedikten başka ikinci bir ihanet ve
hıyaneti neden irtikâba lüzum hissetti ve bu suretle devleti şerait-i
istiklâlinden mahrum mehma bir devlet mezilesine indirdi. İşte Ferit
Paşa’nın tarihe nakline sebep olacak ilk cinayeti ve melaneti!
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Ferit Paşa, devre-i saniye-i saltanatında da kendine has olan kiyaset-i
ihanetini istimal ederek Düvel-i Mutelife’ye vermiş olduğu yeni bir muhtıra
ile Anadolu’yu üçe taksim ediyor ve Toros’un öbür tarafında yaşayan Türk
milletini itibara almadığı gibi Vilayât-ı Şarkîye’de de büyük bir Ermenistan
kabul ederek Ermenilere muhtariyet verileceğini devlet namına taahhüt
ediyordu. Ferit Paşa’nın zamirine ıttıla’ eden millet keyfiyeti derhal
protesto ettiği gibi kendi rüfeka-yı mesaisi bile yapılan şu cinayetin esbabını
bir eser-i gaflet sureti ile neşr ve tamire çalışmışlarsa da Toros ile anti
Toros’u bilmeyen ve bunda velev ki beşeriyet dolayısıyla olsun bir hata
irtikâp edecek derecede eser-i hamakat gösteren bir adamın mukadderat-ı
milleti tedvire ne hakkı ve ne de salahiyeti olmayacağı tabiidir.
Yukarıdan beri saydığımız ihanetlere rağmen Damat Ferit Paşa bu defa da
sadareti İngiliz kuvvetleriyle tekrar işgal ediyor. Bu defa millete nasıl bir
zehrin-i siyaset takip edeceği millet nazarında zaten malum ise de Anadolu
Ajansı bu babda mevcut kanaatleri tatmin edecek projeler hakkında
malumat veriyor. Ez-an cümle yukarıda işaret ettiğimiz hakk-ı kazanın
refiyle iktifa etmeyen Ferit Paşa, bu defa da makam-ı hilâfet ve saltanatı
taht-ı esarete ilkâ ederek müessesat-ı resmiye-i devleti ecnebi kuvvetleriyle
işgal ve Meclis-i Mebûsan-ı Milli’yi dağıttırarak azâ-yı milleti her türlü
sarahat-i kanuniye ve hukuk-ı tabiyeye menafi olarak hapis ve tevkif
ettirerek devleti esasından kal’a teşebbüs ediyor. Bununla da iktifa etmeyen
Ferit Paşa, bir de kuvve-i tenkiliye kumandanlığı ihdas ederek millet-i
İslâmiyeyi birbirine katlettirmeye çalışıyor. Artık bu tarz-ı hareket-i ihtiyar
eden bir sadrazamın altı yüz senelik bir devlet ve milleti bin üç yüz senelik
makam-ı hilâfeti imha ederek ihzar edeceği enkaz üzerinde bir baykuş vaz-ı
sefilinden başka ne gaye takip edebileceğini kestiremiyoruz. Ve böyle bir
adamın kendi milletini mahv ve nabud eyleyerek teşekkül etmiş ve edecek
milletlere bir ders-i intibah hazırlamakla mucib-i lanet olması suretiyle
tarihte bir nam bırakmaktan başka ne gaye takip edeceğini bilmiyoruz.
“Kişinin âyinesi iştir lafa bakılmaz” Artık millet kendi kafasını iki eli
arasına alarak bu adamdan ne menfaat göreceğini teyakkun etsin. Ona göre
kendi hayatını yine kendi mesai ve tedabiriyle temin etmek çarelerine
tevessül edenlere bütün kuvvetiyle zahir olsun başka çare-i felah ve necat
kalmamıştır.”
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EK 29
Sakarya zaferinin ardından Mustafa Kemal Paşa’nın basına yansıyan bir
beyannamesi (İstikbâl, 6 Teşrîn-i Evvel 1337, No. 422, s. 1.)
“Arkadaşlar! Milletimizi yabancılar elinde köle olmuş görmemek için
giriştiğimiz bu muharebede Sakarya muzafferiyeti gibi adı daima anılacak
yeni ve büyük bir zafer kazandınız. Benim gibi ömrünü senelerden beri
saflarınızın yanında geçirmiş olan bir silah arkadaşınız, ezilmiş,
kahredilmiş düşmanın ricatinden sonra hakkınızda duyduğum takdir ve
hayreti ve minnet ve şükranı ordunun her ferdinin memleketin her
tarafından duyabileceği kadar yüksek sesle söylemeye lüzum gördüm.
Sakarya boyunda verdiğimiz muharebe, birçok evvelki muharebelerimizde
olduğu gibi Anadolu’nun yalnız bir köşesini, ufak veya büyük bir parçasını
tehlikeye düşürmüyordu. Orada biz bütün memleket, bütün varlığımız ve
istiklâlimiz bahasına denecek kadar ehemmiyeti büyük bir muharebeye
girişmiştik. Yirmi bir gün, Yirmi bir gece bir milletin istiklâl fikriyle bir
milletin istilâ ve yağma fikri birbiriyle boğuştu. Sizin başını eğmeye razı
olmayan istiklâl fikriniz, ilerleyen düşmanı ricate mecbur etti… Mazlum
milletimizi tarihin en mühlik bir zamanında yeniden ışığa ve necata
kavuşturan bu muharebede sizin başkumandanınız olmaktan dolayı bir
insan kalbi için mukadder olabilecek en derin saadet ve iftiharı duydum.
Kumandanlara, tehlike büyüdükçe yükselen azim ve tedbirinizin, derin ve
hassas zekânızla muharebenin muvafık bir surette sevk ve idaresinde
gösterdiğiniz hârikulâde liyakat için; zabitlere, Trablusgarp, Balkan ve
Cihan Harbi’nden henüz çıkmışken bir ateşten diğerine geçerek milletin
istiklâl mücadelesinde tuttuğunuz mevki, genç ve aziz başlarınızın üzerinde
dönen yeni ölüme karşı gösterdiğiniz istihkâr ve kalplerinizde ışıldayan bize
zafer yolumuzu aydınlatan millet aşkı ve bütün bir heyecanla seyrettiğim
sayısız kahramanlıklar için; neferlere, kurtuluş için yaptığımız bu savaştan
çok daha evvel sizi başka muharebe meydanlarında da tanımıştım.
Dünyanın hiçbir yerinde yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir
askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin büyük
payı sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldırmadığı
demir gibi pek kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet
ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi
kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete yâd eller altında köle olmak
mümkün değildir. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkımda yeni bir
rütbe ve unvan ile tecelli eden iltifat ve teveccühü doğrudan doğruya size
aittir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu en şerefli, en ulu bir gaza
ile mümtaz olan ordudur. Zaferden dolayı sizin kahramanlığınızla, sizin
gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar bahasına kazanılan bu büyük
muzafferiyetin millet tarafından takdirine delalet eden bu unvan ve rütbeyi
ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük sermaye-i iftiharı
olarak taşıyacağım. Cenab-ı Hak, giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde
şerefli silah arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliğin,
kahramanlığın hakkı olan kat’i halâsı nasip etsin.”
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EK 30
“Mütareke Şartları”, Akşam, 31 Teşrîn-i Evvel 1334.
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EK 31
Hadisat, 1 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 13.
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EK 32
“Mütarekenin Akdinden Sonra”, İkdam, 2 Teşrîn-i Sâni 1334, No. 7803.
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EK 33
“Yunan Kuva-yı İşgaliye Kumandanı Zafiru’nun İzmir Ahalisine Hitaben Neşrettiği
Beyanname”, Hadisat, 19 Mayıs 1335, No. 139.
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EK 34
“İzmir’in İşgali Münasebeti İle Bütün Memleket Dilhun”, Zaman, 20 Mayıs 1335.
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EK 35
“Felaket Karşısında Vahdet Hak İsteriz, Yaşamak İsteriz!”, Zaman, 24 Mayıs 1335.
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EK 36
“Şûra-yı Saltanat”, İstiklâl, 27 Mayıs 1335, No. 154.
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EK 37
“Şûra-yı Saltanat ve Mukadderat-ı Devlet”, Zaman, 26 Mayıs 1335.

493

EK 38
“Devlet-i Âliye-i Osmaniye’nin Cihan Harbine İştiraki Neye Mâl Oldu?”, Dersaadet,
29 Temmuz 1336, No. 22.
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EK 39
“Muahede-i Sulhiyemiz Dün Murahhaslarımız Tarafından Sevr Sarayında İmzalandı”,
Dersaadet, 12 Ağustos 1336, No. 36.

495

EK 40
Dersaadet, 23 Teşrîn-i Evvel 1336, No. 100.

496

EK 41
“Anadolu’nun Müdafaası”, Tevhid-i Efkâr, 2 Haziran 1337, No. 3029-1.
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EK 42
“Taarruzlrımız Muvaffakiyetle Devam Ediyor”, Anadolu’da Yenigün, 12 Eylül 1337,
No. 10-323-710.
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EK 43
“Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Büyük Millet Meclisi’nde İrad Buyurdukları
Tarihi Nutuk”, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Eylül 1337, No. 298.
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EK 44
“Milli Mücahedemizin İlk Muazzam Harikası”, Anadolu’da Yenigün, 10 Kanun-i Sâni
1338, No. 387-773.
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Ek 45
“İstanbul ‘da Dönmeye Başlayan Yeni Dolaplar”, Anadolu’da Yenigün, 16 Kanun-i
Sâni 1338, No. 392-778.
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EK 46
“İki Senedir Hasretini Çektiğimiz Matemli İstanbulumuz”, Anadolu’da Yenigün, 16
Mart 1338, No. 442-829.
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EK 47
“Sakarya Günü”, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Eylül 1338, No. 607.

