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Sunuş

100 Yıl Sonra Millî Mücadele’ye Bakmak
“Milli Mücadele”nin döneme ait en yaygın adlandırma olduğunu, İstiklâl 
Harbi dışında diğer isimlendirmelerin (kurtuluş savaşı, bağımsızlık savaşı 
gibi) daha sonra kullanıldığını ve bir muhteva değişikliğine işaret ettiğini 
söylemek durumundayız. Millî Mücadele ile birlikte Mücahede-i Milliye (Millî 
Cihad), Cidâl-i Millî (Milli Cidâl) terkiplerinin de kullanıldığını belirtelim. 

Millî Mücadele dönemi (1919-1923), Anadolu coğrafyasındaki 1000 yıllık 
varlığımızın en buhranlı dönemeçlerinden biri olarak nitelenebilir. Birinci 
Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti’nin elinde kalan ana toprak 
parçasının işgal edilmesi ve Sevr dayatması Anadolu üzerindeki 1000 yıllık 
varlığımızı ilk defa tartışmaya açmıştır. 5 asır önce Endülüs’te Müslümanların 
yok edilmesi örneği bu dönemde “dinin son yurdunu kurtarmak” hissiyatını 
hâkim kılmıştır. 

Cihan Harbi’nin mağluplar tarafında bulunan Almanya ve Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu gibi devletler kendilerine dayatılan ağır anlaşmaları 
imzalamak zorunda kalırken; Anadolu üzerinde uygulanmak istenen 
emperyalist bölüşüm planlarına karşı çıkılmıştır. 1918 yılının sonlarından 
itibaren İttihatçı kadroların etkili olduğu Müdafaa-i Hukuk cemiyetleriyle 
vücut bulan yerel direniş yapıları, 1919 yılında toplanan kongreler ve daha 
sonra 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi ile giderek daha teşkilatlı bir hal 
almış ve kurumlaşarak mücadelesine devam etmiştir.

Millî Mücadele sırasında bir taraftan Yunan kuvvetleriyle çarpışılırken, 
diğer yandan Anadolu’da bazı isyanlarla da karşı karşıya kalınmıştır. Mücadele, 
belli bir noktadan itibaren Mustafa Kemal’in (Atatürk) öncülüğünde yürütülse 
de 1919-1923 tarihleri arasında hem askerî kesimde hem de sivil kesimde 
birçok şahsiyetin Millî Mücadele’nin neticesine doğrudan tesiri olmuştur. 
Dolayısıyla cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan ve Türk siyasî tarihine damga 
vuran tartışmaların/çatışmaların temellerini Millî Mücadele döneminde 
aramak doğru olur.

Millî Mücadele’nin resmî anlatımında 1927’de CHP kongresinde okunan 
Büyük Nutuk’tan sonra katı bir tek seslilik benimsenmiştir. Aradan geçen 
senelerde bu ideolojik çerçevenin dışında kalan bir hayli bilgi ve belge 
dolaşıma girmişse de resmî anlatım bundan etkilenmemiş, darbe ve müdahale 
dönemlerinde pekiştirilerek günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir.



Konu ile ilgili temel açmazlardan ilki Millî Mücadele’nin fikir zemini ve 
mânevî arkaplanı ile Cumhuriyet’in, inkılapların düşünce zeminlerinin 
zıtlığıdır. Eğer Millî Mücadele’ye katılması istenen halkın karşısına 
Osmanlı devletinden vaz geçileceği, hilafetin kaldırılacağı, dinî değerlerin 
önemsizleştirileceği yönünde bir programla çıkılsa idi sonuç ne olurdu? 

Millî Mücadele boyunca mücadelenin yürütücüleri bütün bunların 
olmayacağına âdeta yemin kasem ederek yollarını açmışlardır. Nasıl vatanın 
düşmandan temizlenmesi temel gaye olarak konulmuşsa, hilafet ve saltanatın 
kurtarılması hedefi de her fırsatta ifade edilmiştir. Bunu en keskin şekilde 
dillendiren kişilerin başında Mustafa Kemal Paşa gelir. Mustafa Kemal gerek 
kongrelerde yaptığı konuşmalarda gerekse Büyük Millet Meclisi’nin açılışında 
bu konuları net şekilde ifade etmiştir. 

Millî Mücadele dinî bir zeminde, gerektiğinde  camiler,  hatta tekkeler ha-
rekat merkezi olarak kullanılarak sürdürülmüştür. Bu dinî muhteva olmak-
sızın Millî Mücadele’nin sürdürülemeyeceği ve başarıya ulaştırılamayacağı-
nı söylemekle sadece sonraki yıllarda üstü örtülmek istenen bir gerçeği dile 
getirmiş oluyoruz. “Kurtuluş”un temelindeki dinî muhtevanın Cumhuriyet’in 
“kuruluş” zemininde reddedilmesinin büyük bir çelişki olarak görülmemesi 
konunun anlaşılmasını imkânsız hâle getirmektedir. 

Türkiye’nin Millî Mücadele sonrası durumu, “ölümü gösterip sıtmaya razı 
etmek” atasözü ile açıklanabilir. Sıtma nöbetli bir hastalıktır. Tarihimizdeki 
baskıcı, müdahaleci, darbeci depreşmeler bu nöbetlerin nüksetmesi olarak 
görülmelidir. 

Siyasî tartışmaların yanı sıra Millî Mücadele’nin sosyolojik, askerî, iktisadî 
ve milletlerarası boyutları ciddi olarak yeniden ele alınmayı beklemektedir. 
Bu yüzden, TYB Akademi Dergisi’nin 27. sayısını Millî Mücadele’ye ayırmaya 
karar verdik. Amacımız, siyasî tartışmaların ötesinde bu kritik döneme damga 
vuran aktörlerin ve olayların 100 yıl sonra yeni bir bakış açısıyla ele alınmasına 
vesile olmaktır. Bu sayımızın editörlüğünü Prof. Dr. Caner Arabacı ve Dr. 
Nuri Salık yaptılar. Kendilerine ve dergimize makaleleri ile katkı sunanlara 
teşekkür ederiz.

D. Mehmet Doğan
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Anadolu’da Konya Merkezli Olarak 
Örgütlenen İlk Kuva-yı Milliye 

Hareketi ve Mersinli Cemal Paşa

The Konya Centred First Kuvayi Milliye Movement and 
Mersinli Cemal Pasha

         
Caner ARABACI*

Öz

Birinci Dünya Harbi, bütün cihanı derinden etkilemiştir. Ama en çok Türk 
milleti için bir dönüm noktası olmuştur. Osmanlı Devleti, Batılı müttefikler 
tarafından gizli-açık paylaşılıp üzerinde onlarca yeni devlet kurulurken, 
neredeyse Türk milletine hayat hakkı bırakılmamıştır. Bu yüzden yıkım 
kadar, çıkış arayışı da büyük olmuştur. Tanınmış manda taraftarlarının 
halk tabanı yoktur. Eldeki askerî ve maddî imkânlarla birlikte yeniden bir 
istiklâl hamlesi için toplumu varlık harbine davet karşılık bulmuştur. Bu 
amaçla Kuva-yı Milliye adı altında bir örgütlenme başlatılmıştır. Ocak 
1919’dan itibaren Konya’da Yıldırım Kıtaatı Müfettişi olarak görev yapan 
Mersinli Cemal Paşa komutasında gerçekleştirilen çalışma, İstiklâl Harbi’nin 
temelini oluşturur. Cemal Paşa, şu hale göre İstanbul’dan Anadolu’ya ilk 
geçenlerden birisidir. Dönem itibariyle İzmir’in işgali başta olmak üzere, 
Anadolu üzerinde millî varlığın nefesini kesmek için saldırıların devam ettiği 
ortamda, Kuva-yı Milliye örgütlenmesinin planlanması önemlidir. Temmuz 
1919’a kadar Cemal Paşa öncülüğünde gerçekleştirilen millî kuvvetleri 
derleme gayretleri, Cemal Paşa’nın İstanbul’a çekilmesinden sonra Mustafa 
Kemal Paşa liderliğinde bir elden yürütülmeye devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mersinli Cemal Paşa, Kuva-yı Milliye, Yıldırım Kıtaatı 
Müfettişliği, Mustafa Kemal Paşa.

Abstract

The First World War deeply affected the whole world. However, for the Turkish 
nation it was a milestone. The Ottoman State was shared by the western 

Geliş tarihi: 17.09.2019 / Kabul tarihi: 25.09.2019

*  Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü. 
Orcid No: 0000-0001-6658-932X

Araştırma Makalesi / Research Article
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allies both publicly and secretly. On the shared lands tens of new states were 
comprised. In such a chaotic atmosphere, Turkish nation merely was not 
given the right to live. As much as the destruction, seek for a solution was 
also enormous. Famous supporters of mandate had no public support. With 
the powers at hand, a fresh freedom movement was announced and people 
agreed to be part of it. With this purpose, in the name of National Forces, 
an organization had started. From the beginning of January 1919, Mersinli 
Cemal Pasha was inspector of Thunderbolt detachments in Konya. Under his 
leadership, the foundation stones of the War of Independence were laid. Cemal 
Pasha was one of the firsts among people who went to Anatolia from Istanbul.  
Planning of the Kuva-yı Milliye organization was crucial at the time in 
which the attacks, starting with İzmir, continued in order to put an end to 
the national existence. The efforts of collecting national forces under the 
leadership of Cemal Pasha, Until July 19th, continued after his withdrawal to 
İstanbul under the exclusive leadership of Mustafa Kemal Pasha.

Key Words: Mersinli Cemal Pasha, National Forces (Kuva-yı Milliye), 
Inspection of Thunderbolt detachments, Mustafa Kemal Pasha.

Asırlarca Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan İstanbul’un, 
Mondros Mütarekesi üzerine, önce donanma ile ardından sokak sokak 
işgal altına alınması, vatanı kurtarma işinin İstanbul’dan doğrudan 
yönetilemeyeceğini göstermişti. Madem ki İstanbul, hareket serbestisi 
yönünden denetim altındadır, o zaman Anadolu’ya geçilmeli, milletle 
buluşulmalı ve vatanın kara günleri, milletle omuz omuza verilerek 
aydınlatılmalı idi. Subay, silah, gazeteci, asker dâhil, Anadolu’nun işine 
yarayacak her şeyin İstanbul’dan çok değişik yollarla gönderilmesi, 
bu bağlamda değerlendirilmelidir. Anadolu’ya çıkış tek değil, çoktur. 
İlk direnişlerin Mayıs 1919’dan aylarca önce başlaması gibi, çıkışlar ve 
organizasyonlar da önce başlamıştır.

Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman Kâzım Karabekir mirliva 
(tümgeneral) olarak merkezi Tekirdağ’da olan On dördüncü Kolordu 
kumandanıdır. Filistin Cephesinin Yirminci Kolordu Kumandanı Ali Fuat 
(Cebesoy), merkezi Edirne’de olan Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar 
(Eğilmez), Mütarekeyi imzalayan Hamidiye Kahramanı Hüseyin Rauf 
(Orbay) bir araya gelirler. Burada Rauf Bey onlara, “istilanın durmayacağı 
acı hakikatını” bildirir. Bunun üzerine Anadolu’nun bağrında son kavgayı 
verme kararını alırlar (Sükan, 1990, Ocak 1990, s. 23, s. 12). Vatansever 
insanlar, bulundukları yerlerde bir şeyler yapma gereğini duymuşlardır.
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Yalnız Anadolu, İstanbul’suz yapamazdı. Çünkü yönetim, ilim, ticaret, 
sanayi, siyaset, ekonomi, kültür merkezi olarak bir dünya şehri olan 
İstanbul, her alanda yetişmiş insan unsurunun kümelendiği yerdir. Aynı 
durum, vatan müdafaasında kullanılacak silah ve cephane için de geçerlidir. 
İnsan unsuru, silah ve cephane Anadolu’ya geçirilirse, orada milletle beyin 
gücü buluşturulur, bağımsızlık harekâtı gerçekleştirilebilirdi. Birinci 
Dünya Harbi’nin bütün güçlüklerini, cephe cephe yaşamış vatansever 
insanlar genel olarak bu düşünceye sahipti. Dört yıl savaştıktan sonra 
İstanbul’a ayak basmadan, gemide iken Türk Bayrağı’nın gönderden 
indirilerek İngiliz bayrağının çekilişini seyreden Kâzım Karabekir, tek dağ 
başı kalana kadar savaşmak üzere ant içmiştir. Böylesine karar alanlar 
vardır. Bu doğrultuda İstanbul’dan Anadolu’ya, subay başta olmak üzere, 
alanında hizmet verebilecek olanlar geçirilmeye başlamıştır. Karabekir’in 
19 Nisan’da Trabzon’a, M. Kemal’in 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkması, Bekir 
Sami ve arkadaşlarının Bandırma-Bursa hattına gelmeleri, Hüseyin Rauf 
Bey’in Anadolu’ya geçmesi gibi onlarca, yüzlerce Anadolu’ya çıkış hareketi 
vardır. Yalnız bunlardan birisi üzerinde, günümüze kadar bir kaç istisna1 
hariç durulmadı2. Aslında hakşinaslık gereği olarak, bu vatan için emek 
harcayanların, hatıralarının yâdı gerekirdi. Belki farklı düşünce veya 
endişelerle bunlardan bazıları unutuldu, unutturuldu. İşte onlardan 
en önemlisi Mersinli Cemal Paşa’nın, Mütareke döneminde Konya’ya 
atanarak Millî Mücadele hareketini, erkenden başlatma hamlesidir. Yaveri 
Cevat Rifat Atilhan’ın hatıralarında3 dile getirdiği durumun yeniden 
değerlendirilmesi tarihimizin aydınlatılması açısından bir mecburiyet 
olarak önümüzde durmaktadır.

1 Bk., “Mersinli Cemal Paşa”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (ATAM), C. XII, Mart 1996, S. 34, 
s. 125-145; Dursun Gök, 2015, Mersinli Cemal Paşa İkinci Ordu Müfettişliği ve Harbiye Nazırlığı, 
Gençlik Kitabevi Yayınları, Konya; Mustafa Balcıoğlu, “Mersinli Cemal Paşa Biyografisi Üzerine 
Değerlendirme”, ATAM, C. XIII, Kasım 1997, S. 39, s. 813-816.

2  Üniversite adına hazırlanan yayınlarda da Cemal Paşa’nın görmezden gelinmesi, yakın tarihimiz 
açısından önemli bir nakısa durumundadır. Bir örnek için bk. Nuray E. Keskin,  “1919: İşgal Yönetimi 
ve Kurtuluş Örgütlenmesi”,  Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928, c. I, editör: Nuray Ertürk 
Keskin, Ankara Üniversitesi yayını, Ankara 2012, s. 15-194.

3 Cevat Rifat’ın Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke dönemi hatıraları; kitap haline getirilmeden önce 
tefrika edilmiştir. 26 bölüm halindeki tefrika; Cevat Rifat Atilhan, “Görünmeyen İnkılap”, Büyük 
Doğu, Yıl 6, S. 27 (1950)- Yıl 7, S. 52 1951 künyesini taşımaktadır. Millî Mücadele Dönemi hatıraları 
ise, “Bütün Çıplaklığıyla Millî Mücadele” başlığıyla Büyük Cihad gazetesinde, s. 16, 29 Haziran 1951-
S. 47, 01 Şubat 1952’de yayımlanmıştır. Bu tefrikalar kitap haline getirilmiştir: Cevat Rifat Atilhan, 
2015, Mersinli Cemal Paşa’nın Yaveri Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke 
Dönemi Anıları, Hazırlayan: Celil Bozkurt, Gündoğan Yayınları, İstanbul ile Cevat Rifat Atilhan, 2015, 
Bartın ve Havalisi Komutanı Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Milli Mücadele Hatıraları, Hazırlayan: Celil 
Bozkurt, Gündoğan Yayınları, İstanbul. Makalede kimlik bilgileri verilen bu eserlerden yararlanılmıştır. 
Cemal Paşa’nın yaverinin hatıraları, bilinen Millî Mücadele tarihine yenilikler getirecek mahiyettedir.



12

Caner ARABACI
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

9 
/ 

27
: 9

-3
9

Konya, Millî Mücadele Çerağının Yakıldığı Yer

İstanbul, payitaht olarak, dünya Müslümanlarının hilafet merkezidir. Ama 
semalarında İngiliz, Fransız, İtalyan bayrakları dalgalanmaktadır. Esarete 
düşmüştür. Hatta işgalci devletlerin bayrakları yetmemiş, üzerinde 
yaşadıkları topraklara ihanet içinde olan azınlıklardan işbirlikçiler de 
kendi bayraklarını çeker olmuşlardır. “Yahudilerin ‘Siyon’ bayrakları, 
Fatih’in İstanbul’unda semalara yükselmiştir” (Cevat Rifat, 2015, 77). 
Bu duruma seyirci kalınmaması gerekmektedir. Yeniden örgütlenmek, 
güç toplamak gerekmektedir. Zira üç milyona yakın askeri bulunan koca 
Osmanlı ordusundan Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında silah 
altında 400.000 kişilik bir askeri kuvvet kalmıştır. Bunlar da yine Ateşkes 
Anlaşması’na göre, sınırların korunması ve iç güvenlik ihtiyacından 
fazla olan kısmın yılın ilk günlerinde yayımlanan bir kararnameyle 
terhis edilmesiyle onda bire düşürülmüştür. İngilizlerin istekleri 
üzerine Osmanlı ordusu, 40.878 tüfek, 256 top, 240 makineli tüfek ile 
sınırlandırılmıştır4. Genelkurmay’ın 29 Mayıs 1919 tarihli raporuna göre 
Osmanlı ordusunda toplam 61.223 er bırakılmıştır5. İçeride üretilen 
düşman ile işgalcilerin vatan, devlet bütünlüğüne karşı birleştiği bir 
dönemde, millî varlığın korunması için yeniden bir toparlanış sürecine 
girmek gerekiyordu.

1919 yılı başlarında, “Bir inzibat yüzbaşısı, Mersinli Cemal Paşa 
merhumun evine gelerek, Müşir İzzet Paşa’nın kendilerini çok acele olarak 
beklediğini” söyler. Bunun üzerine Cemal Paşa ve Yaveri Haydarpaşa’dan 
İstanbul’a inerler. İki önemli şahsiyetin görüşmelerinin sonucunda İzzet 
Paşa şöyle der: “Paşa hazretleri! Merkezi Konya’da bulunan Yıldırım 
Orduları Müfettişliğini deruhte buyuracaksınız. Konya cenup (güney) 
vilâyetlerimizle, garp (batı) vilâyetlerimizden gelecek büyük tehlikeye 
karşı mühim bir merkezdir. Yüksek himmetinizle, memuldür (umut edilir) 
ki yapılması mümkün her şey yapılacak ve sayenizde zararlarımız telâfi 
edilecektir. Böylece de Yıldırım Ordusu, kendisine lâyık kumandanını 
bularak mazinin hatasını tamir edecektir.”6 

Mareşal İzzet Paşa ile Mersinli Cemal Paşa’nın 1919 yılı başlarındaki 
görüşmelerinin mahiyeti anlaşılmaktadır. Konya merkezli bir savunma 
hattı düşünülmektedir. Aynı günün gecesi, İzzet Paşa ile Cemal Paşa, 
“üç saat süren gizli bir konuşma” daha yaparlar. Yalnız bu görüşmede, 
“büyük vatanperver Kara Vasıf Bey” de yanlarındadır. Görüşmeler, “sır 

4 İngilizler, Osmanlı ordu ve donanmasını her fırsatta kuşa çevirirken kendi güçlerini dünya çapında 
büyütmeye gayret etmişlerdir. Cemal Paşa’ya verilen bir gazete bilgisine göre İngiltere’nin sadece 
deniz kuvvetleri (subayları ve sahil muhafızları, bahriye efradı) mevcudu 280 bin kişidir. Bunların 
masrafı için bütçeden üç milyon İngiliz Lirası tahsis edilmiştir (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik 
Etüt ve Denetleme Başkanlığı Arşivi (ATASE), İSH-3, K. 75, B. 103-15). 

5 Nuray E. Keskin, 2012, “1919: İşgal Yönetimi ve Kurtuluş Örgütlenmesi”,  Açıklamalı Yönetim 
Zamandizini 1919-1928, c. I, editör: Nuray Ertürk Keskin, Ankara Üniversitesi yayını, Ankara, s. 25.

6 Mersinli Cemal Paşa’nın yaveri, bu önemli görüşmenin “bir şubat sabahı” yapıldığını hatırlamaktadır 
(Cevat Rifat, 2015, 78).



Anadolu’da Konya Merkezli Olarak Örgütlenen İlk Kuva-yı Milliye Hareketi ve Mersinli Cemal Paşa

13

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2019 / 27: 9-39

olarak” kalmıştır. Fakat görüşmelerden sonra yapılanlar, işin mahiyetini 
ifşa etmektedir. Soğuk bir günde, Mersinli Cemal Paşa, kendisi ve 
maiyetindeki karargah erkanına tahsis edilen özel bir vagonla yola çıkar. 
Maksat bellidir: “Konya, İstiklâl Savaşlarının tohumlarının atıldığı bir 
yer olmak üzere” hazırlanacaktır. “Anadolu’nun saf ve samimi sinesinde, 
yarının kurtuluş yollarını aramak ve oradan bu kurtuluşun zeminini ve 
sebeplerini hazırlamak” gerekmektedir (Cevat Rifat, 2015, 78). Görünen 
gelişme, Mersinli Cemal Paşa’nın7, Mütareke döneminde Yıldırım Kıtaatı 
Müfettişliğine atanarak Konya’ya gönderilmesidir.

7  Künyesi “Mersinli” olmasına rağmen Cemal Paşa, aslında köken olarak Ispartalı bir aileye mensuptur. 
1872 yılında Mersin’de doğmuştur. Yaveri Atilhan, Isparta’da doğup Mersin’de büyüdüğünü 
belirtmektedir (Cevat Rifat, 2015, 86, 105). 1892’de Harbiye Mektebi’ne girmiş 1895’te mezun 
olmuştur. Aynı yıl Harbiye’den Erkan-ı Harbiye Mektebi’ne ayrılan Cemal Paşa, 24 Ocak 1898’de 
Erkan-ı Harp Yüzbaşısı olur. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Üçüncü Şubesi, ardından 2 Nisan 
1898’de İkinci Ordu Erkan-ı Harbiyesinde görevlendirilir, 2 Mart 1316’da (1900) Kolağası veya 
Kıdemli Yüzbaşılığa getirilir. 6 Ağustos 1903’te Binbaşı rütbesine yükselir. Türbedere ile Cisri Mustafa 
Paşa istasyonları arasındaki hattın teftişine memur edilir. 26 Eylül 1903’te Kaymakam (Yarbay) 
olarak, 27 Ocak 1904’te Edirne ve havalisinde yeniden inşa olunacak istihkamların keşfi için teşkil 
edilen komisyonda, 5 Şubat 1905’te 4. Ordu’da görevlendirilir. Ardından Dersim eşkıyasının tedip 
ve tenkilinde hizmetleri görüldüğü için Miralay (Albay) rütbesi verilir. 18 Ekim 1908’de Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye Dairesi’nde istihdam edilmek şartıyla Erkan-ı Harbiye Mektebi’nde Tabiye 
Tatbikatı öğretmenliğine getirilir. 19 Mayıs 1909’da II. Ordu Erkan-ı Harbiyesinde, 8 Haziran 
l909’da Yanya civarında icra olunacak kurmay seyahatlerinde, 10 Mart 1910’da Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye Dairesinde, 5 Ekim 1910’da II. Ordu Erkan-ı Harbiye Riyasetinde, 8 Şubat 1911 teşkilatında 
İkinci Müfettişlik Erkan-ı Harbiye Riyasetinde, 18 Şubat 1912’de Bulgarlar tarafından şehit edilen 
Mülazım Ziya Bey Vakasını tahkik komisyonunda, 11 Haziran 1912’de Üsküp Köprülü bölgesindeki 
geçici tahkimat karma komisyonunda, 29 Eylül 1912’de seferberlik esnasında Garp Ordusu Erkan-ı 
Harbiye Riyasetinde (Kurmay Başkanlığında) görevlendirilir. Haziran 1913’te İstanbul’a gelerek 2 
Ağustos 1913’te 42. Fırka Komutanlığına, 6 Kasım 1913’te 10. Nizamiye Fırkası Komutanlığı’na, 30 
Kasım 1913’te Birinci Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı’na tayin edilir. 8 Ocak l914’te yapılan 
yeniden teşkilatlanmada görevinde bırakılır. 3 Şubat l914’te Fırka Komutanı yetkisiyle Edirne 
Müstahkem mevki Komutan Muavinliğine, 12 Nisan 1914’te 8. Kolordu Komutanlığına tayin edilir. 
29 Kasım l9l4’te Mirlivalığa getirilir. Birinci Dünya Harbi döneminde Suriye Grubu, Arabistan Umum 
Komutanlığı 4. Orduya dönüştürüldüğü sıra 17 Ocak l9l8’de bu ordunun başına getirilir. 28 Temmuz 
1918’de Ferikliğe yükseltilir. 22 Ocak l919’da Yıldırım Kıtaatı Müfettişi-II. Ordu Komutanlığı’na tayin 
edilir. Cemal Paşa, 24 Temmuz 1919’da Mekatib-i Askeriye Müfettiş-i Umumiliğine tayin olunur. 12 
Eylül 1919’da açığa alınan Cemal Paşa; Ali Rıza Paşa Hükümetinde Harbiye Nazırı ve son Meclis-i 
Mebusan’da Isparta mebusu olarak görev yapar. 16 Mart 1920’de İstanbul fiilen işgal edildiği gün, 
sabah erken evi kuşatılarak İngilizler tarafından “giyinmesine bile müsaade edilmeden gecelikle” 
tutuklanarak götürülür. 22 Mart 1920’de emekliliğini ister ve kabul edilir. Aynı tarihte (22 Mart 1920), 
“Harbiye Nazırlığı sırasında Mütareke hükümlerinin çiğnenmesine ön ayak olması ve göz yumması” 
suçlamasıyla Malta’ya sürülür. Yirmi ay “harp esiri” olarak tutulur. 25 Ekim 1921’de diğer sürgünlerle 
birlikte serbest bırakılır. İstanbul’dan İnebolu’ya, oradan Ankara’ya geçer. Isparta Milletvekili 
olarak Meclis’e katılır. 29 Aralık 1921 tarihli meclis konuşmasında, “zayıfa karşı zalim, kuvvetliye 
karşı mülayim” Avrupa siyasetinin kendilerini; “mübarek milletin kuvveti ve  milletin Büyük Millet 
Meclisinin himmeti” sonucu bıraktığını belirtir. Paşa, Meclis çalışmalarına katılır ama muhalif 
gruba dahil olmaz. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 16 Mart 1920’den sonra yapılan emeklilik 
uygulamasını onaylamadığı için 26 Mart 1924’ten itibaren emekliliği tensib edilir. İzmir Suikastı ile 
ilgili olarak Kazım Karabekir ve arkadaşları ile birlikte, İstiklal Mahkemesinde yargılanır. 12 Temmuz 
1926’da suçsuz bulunarak berat eder. Yeterli uyarıyı almış bulunan Mersinli Cemal Paşa, 1926-1939 
arasında köşesine çekilerek, siyasetten uzak bir hayat yaşar. Mustafa Kemal’in vefatından sonra 20 
Mart 1939’da CHP’den İçel (Mersin) milletvekili seçilir. 1934’ten sonra Cemal Mersinli adını alır. 
Meclis çalışmalarına devam ederken vefatı üzerine 9 Birinci Teşrin (Ekim) 1941 tarihinde Ankara’da 
askeri törenle cenazesi kaldırılır. Cemal Paşa, katıldığı savaşlarda Osmanlı Devleti, Almanya, 
Avusturya Macaristan devletleri tarafından çeşitli nişan ve madalyalarla ödüllendirilen, başarıları 
ve hizmeti örtülen bir değer olarak tarihe geçmiştir (Dursun Gök, “Mersinli Cemal Paşa”, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi (ATAM), C. XII, Mart 1996, S. 34, s. 125-145; Dursun Gök, 2015, Mersinli 
Cemal Paşa İkinci Ordu Müfettişliği ve Harbiye Nazırlığı, Gençlik Kitabevi Yayınları, Konya, s. 33-
129; Mustafa Balcıoğlu, “Mersinli Cemal Paşa Biyografisi Üzerine Değerlendirme”, ATAM, C. XIII, 
Kasım 1997, S. 39, s. 813-816).
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Cemal Paşa, Nihat Paşa’nın yerine Yıldırım Kıtaatı Müfettişi ve 
İkinci Ordu Komutanı olarak 22 Ocak 1919’da görevine başlamıştır 
(Gök, 2015, s. 35). Birinci Dünya Harbi’nin son zamanlarında IV. Ordu 
Komutanı Mersinli Cemal Paşa’nın yanında yaveri Yüzbaşı Cevat Rifat 
bulunmaktadır. Yaveri, diğer vazifeleri yanında ordu istihbarat işlerinde 
de görev almıştır. Cemal Paşa, Merkezi Konya’da bulunan Yıldırım Kıtaatı 
Müfettişliğine atanınca, birlikte yaveri de gelir. Yaverinin anlattığına göre 
Mersinli Cemal Paşa, “yüksek seciye ve asalet”ine, bir de “emsalsiz büyük 
ve müstesna tecrübeler” eklemiştir. “Büyük bir Türk kahramanı bütün 
dehâsını ve kudretini bu milletin kurtuluşuna ve başına çöken belalardan 
sıyrılışına sarf etmiş” birisidir.

Adına sonra “Millî Mücadele”, “İstiklâl Harbi” denilen “büyük millî 
kıyamı hazırlamak ve bunu yorgun olan Türk Milletine anlatmak” üzere 
Cemal Paşa, en uygun şahsiyet olarak yola koyulmuştur. Yıldırım Kıtaatı 
Müfettişliği görev alanı, “Sivas’tan Adana’ya çekilen hattın” batı tarafıdır. 
Vatanın en canlı ve önemli kısmı, müfettişlik bölgesindedir8. Yalnız 
Antalya İtalya, Adana çevresi (Kilikya) Fransız işgali altındadır. İzmir ve 
Ege Bölgesi, henüz Yunan işgalinde değildir. Konya’da, “küçük bir İngiliz 
müfrezesi ve bir İngiliz” subayı, temsilci olarak bulunmaktadır. Cemal 
Paşa’nın göreve başlamasından sonra, “mühim bir İtalyan müfrezesi” de 
gelir. 

Cemal Paşa’nın Konya-Ereğli’den Harbiye Nezaretine, 28 Nisan 1919 
tarihli şifre ile bildirdiğine göre Konya’ya gelen İtalyan askeri birlikleri, 
İstasyon yakınında çadırlı ordugâh tesis ederek yerleşmişlerdir. İtalyan 
birliği, karargâhını şehir içinde bir binaya yerleştirmiş, askeri birlik yanına 
bir de telsiz telgraf istasyonu kurmuştur9. Bu bilgi, Dışişleri Bakanlığına da 
bildirilmiştir10. İtalyanlar, o kadarla kalmazlar. “Yıldırım Kıtaatı Müfettişi 
Cemal” Paşa’nın 17 Mayıs 1919 tarihinde bildirdiğine göre, aynı gün (17 
Mayıs) bir telsiz telgraf istasyonu daha kurmuşlardır11.

Bunun anlamı; Konya da İtalyan işgali altındadır. Ama İtalyanlar, halka, 
askere nezaketli, yumuşak davranmakta, subaylara karşı gösterdikleri 
hürmetle, emellerine dostane yoldan, güven kazanarak ulaşmak 
istediklerini göstermektedirler (Cevat Rifat, 2015, 79, 105).

8 5 Haziran 1919’da Hükümet, ülke topraklarını dokuz kolordu ve üç müfettişlik bölgesine ayırır. Bu 
kararı aynı gün (5 Haziran) Genelkurmay, kolordulara bildirilir. Birinci Ordu Müfettişliği İstanbul’da, 
İkinci Ordu Müfettişliği (öncesinde Yıldırım Birlikleri) Konya’da, Üçüncü Ordu Müfettişliği (öncesinde 
9. Ordu Birlikleri) de Erzurum’da  bulunmaktadır. İşin Millî Mücadele süreci açısından önemli tarafı, 
bu kararla, ordu müfettişleriyle kolordu kumandanları, mülkiye memurlarına da talimat vermeye 
yetkili kılınmıştır (Keskin, aynı yer, s. 26).

9  ATASE, A. 1/2, D. 120, F. 1-1.
10  ATASE, A. 1/2, D. 120, F. 1.
11  ATASE, A. 1/2, D. 120, F. 13.
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Cemal Paşa, mevcut güç, elde olan malzeme ile ilgili tespitler yapar. 
Bunlardan birisi Konya’daki hava gücüdür. Harbiye Nezaretine gönderdiği 
5 Şubat 1919 tarihli şifreli telgrafta verdiği bilgi şöyledir:

“Elyevm Konya’da bulunan tayyare bölüklerinde sekiz harb ve beş keşif 
tayyaresiyle dört adet motorsuz tayyare ve bir hayli tayyare malzemesi 
mevcuttur. Bunlardan kolorduların muvakkat kadrolarında gösterilen 
birer bölüğe mukabil 12 ve 20. Kolordular içün birer bölük teşkiline 
tevessül edilecekse de müfettişlikçe tayyare istasyonları teşkilatı ve 
kolordu bölüklerinin de bu istasyonlarda bulunub bulunmayacağı malum 
olmamakla beraber Konya’da bulunan tayyare zabitanının bu son günlerde 
Erzincan’a ve Dersaâdet’e tahvil-i memuriyet ettirildikleri İzmir Tayyare 
İstasyonu Kumandanlığına tebliğ edilmekte olduğundan bir gûne karışıklığa 
ve mükerrer ve nâkıs icraata mahal kalmamak üzere bu babda izahât ve 
malumât-ı kâfiye itasına müsaade buyrulması ma’ruzdur. 
 5.2.35 

Yıldırım Kıtaatı Müfettişi
Ferik Cemal”12

Cemal Paşa, ilk aylar ağırlıklı olarak mevcut kuvvetleri toplamaya; moral 
olarak yıkılmış, yolda, istasyonda saldırı ve hakarete uğramış askerlerimizin 
durumunu kontrol altına almaya çalışır. Harbiye Nezareti ile arasında 
yazışma konusu olan olaylardan birisi, Adana-Pozantı İstasyonunda 
gerçekleşmiştir. Artık, kendi demiryollarımız üzerinde subaylarımız bile 
güven içinde seyahat etme şansına sahip değildir. Üzerindeki parası, 
elbisesi gibi ne varsa alınıp çırılçıplak soyulup bir subayın dövülerek orta 
yerde bırakılması, işgalcilerin ve işgalciler emrindeki yerli işbirlikçilerinin 
Türk milletinden intikam alma çabaları olarak gözükmektedir. Cemal 
Paşa’nın imzası ile 1 Şubat 1919 tarihinde Harbiye Nezaretine şifreli 
telgrafla şu yazıyı gönderir:

“Takım Zabiti Mülazım-ı Evvel Osman Basri Efendi Altıncı Ordu’dan 
İstanbul’a giderken Pozantı ve Adana istasyonlarında İtilaf üniformasını 
lâbis Ermeni efradı tarafından soyulmuş ve darb edilmiştir. Bu işte Ermeni-
İngiliz tercümanı Dikran zikr edilmektedir. Mumaileyhin üzerinde bulunan 
iki yüz yetmiş lira kadar altun ve evrak-ı nakdiyesiyle bütün eşyaları 
alınarak çırçıplak bırakılmıştır. Bu vukuatın taaddüt ettiği işitilmektedir. 
Böyle müessif hallere nihayet verilmesi içün makam-ı devletlerinden 
teşebbüsât-ı lâzimede bulunulmasını istirham ederim. Bu hususun takibini 
ve münasib surette İtilaf zabitanına beyanı Adana’daki ordu irtibat zabitine 
emr ettim. Böyle diğer ordulardan gelirken bu akıbete duçâr olarak çırçıplak 
kalmış olan zabitân müfettişlikten muavenet-i nakdiye taleb etmektedir. Bu 
hususta müfettişliğe salahiyet ve hatt-ı hareket i’tâsını rica ederim. 

Yıldırım Kıtaatı Müfettişi Ferik Cemal”13.

12  ATASE, 5.2.1335, A. 1/1, D. 143, F. 23 (Bk. EK 1).
13  ATASE, A. 1/2, D. 73, F. 35/4, 5 (Bk. EK 2).
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Cemal Paşa’nın üst makamdan talepleri yerine gelmemiştir. İşgalcilere 
dayanarak, subay ve askerlerimize hakaret devam etmektedir. Cemal 
Paşa’nın 23 Şubat 1919 tarihli şifresi bu konuya dairdir:

“Cenubdan bugün Konya’ya gelen trendeki zabitân ve efradımızdan bir 
çoğunun yine Pozantı’daki Ermeni efradı tarafından duçâr-ı tecavüz ve 
tahkir olundukları ve üzerlerindeki paralarının kâmilen gasb edilerek bir 
parasız bırakıldıkları vuku bulan şikâyetlerinden ve Yiğirminci Kolordu 
mihmandanlığının iş’ârından anlaşılmakdadır. Altıncı Ordu zabitân ve 
efradından müteşekkil terhis kafilelerinin sevkiyatına başlandığı şu sırada 
bu fâciaların tekerrür ve temadisi teessürât-ı umumiyeyi mucib olmaktadır. 
Ermeni efradının hukuk-ı düvele ve hususiyle üzerlerinde taşıdıkları 
Fransız üniformasının şerefine külliyen mugayir olan bu tecavüzâtına bir 
an evvel nihayet verilmesi içün teşebbüsât-ı müessire-i devletlerinin ta’cîli 
müsterhamdır. 

23 Şubat sene 35. 
Yıldırım Kıtaatı Müfettişi Cemal”14.

Bu telgraf metni üzerindeki yazılardan, Cemal Paşa’nın telgrafının 
“Erkân-ı Harbiye-i Umumiye’ye” 25 Şubat’ta sunulduğu, bir gün sonra 
da yazışma yapılması için işleme konulduğu anlaşılmaktadır. Fakat asıl 
anlaşılması gereken, Latin atasözündeki durumdur: “Kurtlukta düşeni 
yemek kanundur”. “Medeniyet” iddiaları propagandadan öteye geçmeyen 
Batılı işgalciler, Mehmetçiğin hem terhis edilmesini, silah bırakmasını 
istemekte hem de terhis edilen, dört yıl boyunca cepheden cepheye savaşmış 
askere olmayacak hakaretlerin yapılmasına müsamaha etmektedirler. Bu 
tür muameleler, aslında yorgun asker ve millet üzerinde yeniden dirilişin, 
tekrar mücadeleye sarılmanın şevkini uyandıracaktır. “Düşman, en iyi 
öğretmen” olmaya devam etmektedir.

Avrupa karşısında düşme ve güçsüzlük, her türlü olumsuzluğun 
habercisi demektir. İşgalciler, Moğol ordularından farksız istekler 
peşindedir. Cemal Paşa’nın 19 Şubat 1919 tarihli şifresine göre; Adana’da 
istasyonun bir kilometre kadar doğusunda ve şehir dışında iki-üç sene 
önce askeriye için inşasına başlanan bir bina bulunmaktadır. Bir alaylık 
müştemilatın bir kısmı bitmiş geri kalanı tamamlanamamıştır. Kısmen 
bitmiş kısmı, şehir içinde bulunan menzil hastane ve nekahethanelerine 
tahsis edilmiştir. Fransız işgal gücü geldiğinde, bu binaların en işe 
yarayan kısmı olarak nekahethaneyi elimizden alır. Bu yetmezmiş gibi 
Adana’da bulunan Fransız mutasarrıfı, Adana’daki irtibat subayımıza 
yazılı olarak, geri kalan kısımların yakında Adana’ya gelecek olan İngiliz 
askeri tarafından işgal edileceğini, bunların tamamlanmamış olan tavan, 

14  ATASE, A. 1/1, D. 73, F. 36-12.
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pencere ve kiremitlerinin sekiz gün zarfında tamamlanarak İngiliz 
askerinin yerleşmesine uygun hale getirilmesi için her şeyin yapılmasını 
bildirir. Mütareke şartlarına göre zaten işgal kuvvetlerinin ikamet yerlerini 
temin etmeye Osmanlı hükümetinin mecbur olduğunu ifade eder. Paşa, 
bu talebe karşı, öncelikle inşaatın tamamlanıp, eksik cam, kiremit gibi 
maddelerin temin edilip harp boyunca tahrip edilen binaların yerleşilecek 
hale getirilmesinin sekiz günde madden mümkün olmayacağını belirtir. 
İkincisi ise, Mütareke şartnamesinde işgal kuvvetlerinin ikamet yerlerinin 
temini mecburiyetine dair bir kayıt yoktur. Masrafları da kendilerine 
bırakılmalıdır15.

Herkes, tarafını belirlemek durumunda idi. Konya geceleri, büyük 
gelişmelerin doğumunu hazırlamaya çalışıyordu. “Konya, Millî 
Mücadele’nin ilk adımlarını hiç aksatmadan atmış, uhdesine düşen 
fedakârlığı çekinmeden yapmış, fakat her nedense iftiraya, talihsizliğe 
ve bedbahtlığa uğramaktan kendini kurtaramamıştır.” O dönem için 
“Türkler, gizli ve isimsiz bir Türk kumandanının dehası sayesinde ağır 
ağır” toparlanıyordu. Yıldırım Orduları Müfettişinin geceli gündüzlü 
faaliyetlerinin bazıları Konya’nın mesire yeri olan Meram’da yapılır. Şehrin 
ileri gelenleri ile bir araya gelinir. Müfettişlik bölgesindeki kumandanlar, 
birer birer merkeze gelerek kumandanla baş başa görüşürler. Mersinli Cemal 
Paşa, asker, sivil şahsiyetlerle görüşüp, yarının planlarını hazırlamaktadır. 
“Isparta’dan, Afyonkarahisar’dan tanıdığı, sözü geçen ve teşkilat yapmağa, 
vatan için seve seve ölmeğe amade bazı mühim şahsiyetleri de karargâhına 
çağırarak, hemen ve durmadan milis teşkilatı meydana getirmelerini, silah 
tedarik etmelerini ve dağlarda hazırlıklar yapmalarını” tavsiye eder (Cevat 
Rifat, 2015, 80, 86, 105).

Silah temini konusunda Cemal Paşa, müfettişlik bölgesinde, halkın 
Antalya’ya çıkartma yapan İtalyan askerlerinden silah satın almalarını 
teşvik eder. Zira İtalyan askerlerinin elli silah sattığını haber almıştır. 
Çünkü içlerinde Bolşevik fikirde olanlar vardır. “Her tarafta İtalyalılardan 
silah mubayaasına gayret olunmalı. Parası Müfettişlikçe karşılanacaktır.” 
diye tamim yayınlar. 1311-1316 (1895-1900) doğumluları silah altına alarak 
Kuva-yı Milliyeyi kuvvetlendirmeye çaba harcar. İşgale karşı her tarafta 
mitingler, protestolar yapılmasını teşvik eder (Gök, 2015, 40-41). Bu 
çalışmalar, fedakarlık yanında oyun kuruculuğu da gerektirmektedir.

Bir gece sabaha karşı Yıldırım Orduları Müfettişi, karargâhtaki yatak 
odasına yorgun olarak gelir. Yaveri Yüzbaşı Cevat Rifat’a, “Sen, oğlum, 
şu İngiliz yüzbaşısıyla meşgul ol! Dostluk tesis et! Arkadaşlarımız silâh 

15  ATASE, A. 1/2, D. 73, F. 36-3.
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depolarını boşaltacaklar!” der. Bu emir üzerine Cevat Rifat, mükemmel 
Fransızca konuşan İngiliz askerî temsilcisi ile dostluğu artırır. İngiliz 
yüzbaşının binicilik merakı vardır. Bu merak, ilişkilerin sıkılaşmasını 
sağlar. İngiliz yüzbaşı, Cevat Rifat, Ordu Şifre Müdürü Süvari Yüzbaşısı 
Hasan (Güner) her gün bir araya gelerek Konya Ovasında at yarışları 
yaparlar16. İngiliz’den Cevat Rifat, her seferde “bir altın lira” kazanır. 
Bu durum, adamın “hırsını ve gururunu tahrik” eder. Onun için günlük, 
“mahir bir süvari olan Hasan Bey’le, menejdeki atını idmana” çeker. 
Bu fırsattan istifade ederek, bizimkiler “bütün karargâhların ve yakın 
kıtaların zabitleriyle, Müfettişlik Karargâhının bodrum katında, makineli 
tüfek mütehassısı Binbaşı Hakkı Sultan’dan (sonra General) makineli 
tüfek ateşi talimi” alırlar. Bu arada ordu bölgesindeki depolarda bulunan 
mevcut silâh ve cephane, İngiliz nöbetçiler atlatılarak birer birer aşırılır. 
Bu işlem o kadar ustaca yapılır ki, eyleme dahil olmayan subaylar bile fark 
etmezler. Dış görünüşte at yarışları, Meram safaları devam etmektedir. 
Fakat geride yüksek sorumluluk gerektiren tehlikeli teşebbüsler, böylece 
perdelenmektedir (Cevat Rifat, 2015, 80-81). Konya civarındaki askeri 
depolarda bulunan “silah ve cephane İngiliz zabitinin görmez gözü önünde 
boşaltılıp Afyonkarahisar ve Akşehir’e sevk” edilir (Cevat Rifat, 2015, 86).

Bu arada Cemal Paşa, yaveri Cevat Rifat’ı, Akşehir’deki fırka kumandanı 
Ömer Lütfi Bey ve Akşehir Kaymakamı Semih Fethi Bey’le görüşmeye 
gönderir. Ömer Lütfi, “müstesna kahramanlığı cephelerde” görülen birisi, 
kaymakam da müstear adıyla tanınan “muharrir M. Turhan Tan”dır. Ömer 
Lütfi Bey, komutanlık bölgesinde, “milis ve gönüllü teşkilatı” meydana 
getirmeyi, bu oluşumlara gerekli “bütün silah ve cephaneyi” vermeyi 
kararlaştırmıştır. Kaza kaymakamı da her türlü sorumluluğu üstlenerek 
bu kıtaların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaktır. Aziz vatanın işgalini 
önlemek için ne lazımsa eksiksiz yapılacaktır. Aynı zamanda Isparta ve 
Afyonkarahisar’da görülen “millî hareketler takviye edilecek ve fırka 
mıntıkasında mevcut bütün imkân ve vasıtalardan istifade etmelerine gayret 
edilecektir.” Yaver, Akşehir’den kumandana böylece iyi bilgi ve haberler 
getirmiştir. Karargâha girdiği vakit, şifre müdürünü, uykusuzluktan 
memleketin her yanından gelen rapor ve şifreler içinde bunalmış ve yorgun 

16 Cevat Rifat, bir başka eserinde İngiliz yüzbaşısını oyalamak için at yarışı hikayesinin ayrıntısını verir. 
Konya Ereğli’sinde Yirminci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın karargâhında yapılan toplantı 
sırasında, İngiliz kontrol subayının telaşlı bir tavırla ayağa kalktığını görünce kendisine sorar: 
“Yüzbaşım, siz hangi sınıftasınız?” Cevap, “Süvariyim”dir. “Ben de piyadeyim. Bir İngiliz süvari 
yüzbaşısının bir Türk piyade yüzbaşısıyla bir at yarışına girmesini ister misiniz?” Soru İngiliz’in 
gururuna dokunmuştur. “Evet” der. “Fakat boşuna olmasın bu zahmet. Bir İngiliz lirası mükâfat 
koyalım.” İngiliz bu teklife de “Peki” demiştir. Paraları, şifre müdürü Yüzbaşı Hasan Bey’e (Güneri) 
verirler. İngiliz, mükemmel bir İngiliz atına binmiştir. Cevat Rifat da Cemal Paşa’ya Arap Şeyhi 
Miskal Paşa’nın hediye ettiği halis kan Arap kısrağına atlar. Binlerce insanın gözleri önünde Ereğli 
meydanında atları koştururlar. Büyük bir mesafe farkıyla Cevat Rifat yarışı kazanır. Geri dönünce 
Hasan Bey’den İngiliz lirasını da alır. “Şaşkına dönen İngiliz’le,” bilinçli bir münakaşaya girer. Bu 
zaman içinde “silah deposu tam takır kuru bakır boşaltılmış”tır (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 41-42).
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vaziyette görür. Onun yardımına koşar. En çok şifre doğudan, Onbeşinci 
Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa’dan gelmiştir. Karabekir, 
Mersinli Cemal Paşa’ya “ne suretle olursa olsun takviyeye ve hizmete” hazır 
olduğunu bildirmekte “muvaffakıyetler” dilemektedir. Zaten Cemal Paşa, 
Karabekir’in “öteden beri” tanışıp sevdiği birisidir (Cevat Rifat, 2015, 87).

Konya’da Millî Mücadele için zemin hazırlama çalışmaları devam ederken 
13 Mayıs 1919’da İngiliz Amirali Galtrop’un, Mondros Mütarekesi’nin 
yedinci maddesine dayanarak İzmir müstahkem mevkilerinin Müttefik 
kuvvetleri tarafından işgal edileceğini İzmir Valisine bildirdiği haberi gelir. 
Mersinli Cemal Paşa, durumu öğrenince, On Yedinci Kolordu Kumandanı 
Ali Nadir Paşa’ya, acele olarak ve “geciktirilmesi idamı muciptir” kaydıyla 
şifre emrini gönderir. Buna göre, İzmir’in müstahkem bütün mevkilerinin 
işgali, “yarın için hazırlanmakta olan diğer emr-i vâkilere bir başlangıç ve 
işarettir. Nerelere kadar ve ne derece ileri gidileceği kestirilemez. Dört harp 
senesi içinde medeniyet âleminin gözü önünde tarihte misli görülmemiş 
kahramanlıklar ve harikalar vücuda getirmiş olan ordumuz, talih-i harbin 
makûs neticesine boyun eğmişse de bu kayıtsız şartsız bütün vatan-ı 
mukaddesin istilâsına göz yummaklığımızı icap ettirmez.” Cemal Paşa, 
emrindeki kolordu kumandanına durumu net izah etmektedir. İzmir ve 
çevresinin tamamen askerî işgal altına alınması mümkündür. Bu durumda 
“Kolordu kıtaatının, başta zat-ı devletleri olmak üzere, mevcudumuz ne 
olursa olsun, son nefere kadar vatanımızın şerefini müdafaa etmenizi 
kat’iyetle emrederim.” Bu kesin emir ardından, bütün askerin müdafaa 
için mevzilenmesini, alınacak tedbirlerin de günü gününe karargâha 
bildirilmesini ister (Cevat Rifat, 2015, 81-82).

Fakat “Yıldırım Orduları Müfettişi Ferik Cemal”, daha emrinin 
uygulaması ile ilgili bilgiyi almadan, Yunanlıların; İngiltere, ABD, Fransa, 
İtalya gemileri eşliğinde yüzkarası işgali başlattığı, katliam ve yağmalar 
yaptığı haberleri gelir17.

Cemal Paşa, işgalin hemen öncesindeki tutum ile işgalle birlikte beliren 
gelişmeyi, “Gayet müstaceldir” kaydıyla işgal günü çektiği şifreyle Harbiye 
Nezaretine bildirir. Bu telgrafta iki önemli noktaya dikkat çekmiştir. 
Birincisi, İzmir ve çevresi Yunanistan’a katılmak üzere işgal edilmektedir. 
Diğeri, son dakikalarını yaşamakta olan İzmir ve halkının şehirlerini son 
ana kadar müdafaa maksadıyla “bir millî ordu” oluşturup, diğer vilayet, 
sancak ve kazaların kendilerine yardım etmelerini istemiş olmalarıdır. 
Bu organizasyonun başında “İlhak Komisyonu” bulunmaktadır. Paşanın 
dikkat çekici telgrafı şöyledir:

17 Konya, Millî Mücadele döneminde haberleşmede de önemli bir yerdir. İzmir işgal edildiğinde Denizli 
Mutasarrıfı Faik Bey (Öztrak, 1882-1951), işgal haberini Konya üzerinden İstanbul’daki Dahiliye 
Nazırına bildirir (Payaslı, 2018, 11/36, s. 610).
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“Gayet müstaceldir. 
Konya’dan 
Harbiye Nezaret-i Celilesine mevrud şifredir. 
İzmir ve havalisinin Yunanistan’a ilhak edilerek el-yevm işgal ameliyesinin 
başladığı müstahberdir. Hatta İlhak Komisyonu Reisi imzasıyla umum 
belediye riyasetlerine keşide edilen bir tamimde bu husus zikredilerek 
İzmir’in son dakikalarını yaşamakta olduğu ve ahalisinin son dakikaya 
kadar müdafaa maksadıyla bir millî ordu teşkil ettiği diğer vilayet, liva 
ve kazaların kendilerine müzaheret etmesi talep olunmuştur. Bu bapta 
malumat ve talimat-ı kafiye i’ta buyurulmasını istirham ederim.

15 Mayıs 335
Yıldırım Kıtaatı Müfettişi 

Ferik Cemal”18.

Cemal Paşa’nın bu telgrafı, içerik olarak Mütareke’nin vahşice 
uygulanmasından dolayı İstanbul Hükümeti üzerinde farklı bir endişenin 
de kaynağı olmuş olmalıdır. Zira telgraf, Sadrazamlık makamına 17 
Mayıs 1919’da, “İzmir’in keyfiyet-i işgaline dair Konya’daki Yıldırım 
Kıtaatı Müfettişliğinden mevrud şayan-ı dikkat şifre sureti” diye takdim 
edilmiştir19.

Fakat, Yunan işgali sırasında Cemal Paşa’nın planladığı, telgrafında 
dolaylı olarak bildirilen direniş gerçekleşmemiştir. Çünkü On yedinci 
Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa, kendisine verilen kesin emri yerine 
getirememiştir20. Ayvalık civarında bulunan Elli Altıncı Fırka Kumandanı 
Hürrem Bey de aynı durumdadır. Onlar, “kendilerinden beklenilen vatan 
ve namus vazifelerini yapmamışlar, aldıkları emre rağmen vaktiyle lazım 

18  ATASE, A. ½, D. 120, F. 15-1 (EK 5).
19  ATASE, A. ½, D. 120, F. 15.
20 Aslında Ali Nadir Paşa, İzmir’in işgal edileceğini bilmektedir. Bir gün önce İngilizler tarafından 

Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya bir nota verilerek Paris Konferansı kararlarına göre İzmir 
istihkâmlarının İtilâf kuvvetleri tarafından işgal edileceği bildirilir. Müttefik filonun başkumandanı 
durumundaki Amiral Calthrope tarafından da  14 Mayıs 1919’da Ali Nadir Paşa ve Aydın Valisi İzzet 
Bey’e (Kambur İzzet) bildirilmiştir. Aynı amiral, 15 Mayıs 1919 günü ise Ali Nadir Paşa’ya ikinci bir nota 
vererek İzmir’in Müttefik Devletler adına Yunan kuvvetleri tarafından işgal edileceğini, şehirde gerekli 
güvenlik tedbirlerinin alınmasını istemiştir. Aynı notada, Yunanlıları İzmir’e çıkartacak “Düvel-i 
muazzama donanmasının” göz önünde tutulması, Yunan komutanının arzusuna göre hareket edileceği 
de buyurulmuştur. Tehdit, sahtecilik, işgal birlikte yürümektedir. Böyle durumlarda herkes, inisiyatif 
sahibi, vatanperver bir şahsiyet olamamakta, varlık sebebini unutabilmektedir. Kolordu Kumandanı 
Ali Nadir de o tiplerdendir. Cemal Paşa’nın değil, İngiliz amiralinin verdiği nota doğrultusunda, 
emri altındaki birliklere sükunetin muhafaza edilmesini, esef verici olaylara sebebiyet verilmemesini 
emreder. Vali Kambur İzzet, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceğini halktan gizleyen birisidir. 
Halkın telaşa kapılmaması gerektiğini açıklayarak işgali kolaylaştırıcı bir rol benimsemiştir (Mustafa 
Turan, 1991, “İstiklâl Harbinde “Müttefikler Arası Tahkik Heyeti” Çalışmaları, Raporu ve Tahkikat 
Neticesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C. II, S. 8, Ankara, 
1991, s. 696-697). Bu gelişmeler öncesinde, işgale direnecek yapıdaki Nurettin Paşa’nın, müttefikler 
tarafından görevden aldırılması, direnişe karşı hazırlığın önceden planlandığını göstermektedir.
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gelen tertibatı alamamışlar, cesaret gösterip millî teşkilat vücuda getirerek 
işgalin genişlemesini önleyememişler, kendileri de dağılıp kıtalarını başıboş 
bırakmışlar”dır. Eğer mümkün olsa, ordu müfettişi, “bu kumandanları 
divan-ı harbe verip, mesuliyetini yüklenerek kurşuna dizdirecekti. Ani 
çöküntü hiçbir şey yapılmasına imkan bırakmamıştır.” Fakat Mersinli 
Cemal Paşa, İzmir çevresindeki diğer kuvvetleri toparlamaya çalışır. 
Aydın’daki Elli yedinci Fırka, Afyonkarahisar’daki Yirmi üçüncü Fırka 
ile Balıkesir’deki Altmış beşinci Fırka Kumandanları ile irtibat kurar. 
Onlara işgalcilerin; bütün hak, adalet kurallarını, devletler hukuku 
hükümlerini çiğneyerek “güzel İzmir”i işgal ettiklerini, utanç verici zulüm 
ve vahşetleri gerçekleştirdiklerini belirtir. Bu kan dökücü düşmanın, 
nereye kadar uzanacağı belli değildir. Millet, Mondros’un hükümlerine, 
siyaset adamlarının kötü yönetimine rağmen, “tarihten bütün bütün 
silinip ölüm fermanının imzalanmasına müsaade” etmemiştir. Kesin emir 
şudur: “Terhis dolayısıyla son derece azalan kadrolarınızı gönüllü efrat 
ile takviye ederek vatan-ı azizimizi karış karış müdafaa etmek cümlemiz 
için son ve kat’i bir namus ve vatan borcudur. İşgal mıntıkasındaki büyük 
küçük bütün kıtaatın, mesleğimizin en şerefli bir vazifesi olan bütün 
mesuliyetleri yüklenerek ve ne yapılması lazımsa hiçbir fedakârlıktan 
çekinmeyerek bütün gayret ve mevcudiyetinizle memleketin emrettiği 
şekilde teşkilatlanmalarını, işgal mıntıkasındaki bütün kumandanların ve 
silah arkadaşlarımın müsellem olan hamiyet-i vataniyelerinden bekler, 
cümlenizin gözlerinden öperek muvaffkiyetler dilerim.” Aynı emir içinde 
terhislerin durdurulmasını da isteyen Cemal Paşa, ordu müfettişliğinin 
elinde bulunan imkânlarla eksiklerini tamamlayacağını, merkezi 
hükümetin, ordu müfettişliğinin aldığı tedbirleri uygun gördüğünü, bu 
emrin bütün işgal bölgesi kumandanlarına tebliğ edildiğini de bildirir. 
İşgal bölgesi kumandanlarını, İstiklal Harbine davet eden bu emir, “19 
Mayıs 1335 (1919)” tarihlidir (Cevat Rifat, 2015, 84-85).

Cemal Paşa, askeri birliklere vatan müdafaası ile ilgili kesin emir 
vermekle yetinmez. Redd-i İlhak, Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetlerine, İzmir, 
Ödemiş civarında oluşturulan millî kumandanlara gerekli tebliğlerde 
bulunur (Cevat Rifat, 2015, 85-86).

Böylece Mersinli Cemal Paşa, “Yunanlıların İzmir’e girişinden yarım 
saat sonra faaliyete geçmiş ve bütün Türk Milletini ayaklandırarak 
fiilen vatan müdafaası işine” başlamıştır. Ayvalık civarındaki kumandan 
Kaymakam Ali Bey’e, “düşmana silahla karşı koyma emrini” veren de 
kendisidir (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 39).

Mersinli Cemal Paşa, işgal karşısında vatan müdafaasını sağlamak 
için sadece emir, silah göndermez. “Binbaşı Fahri Bey isminde bir süvari 
zabitiyle Yarbay Tahsin Bey isminde bir arkadaşını, bin bir zorlukla temin 
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ettiği biner altınla Aydın havalisine” yollar. Fahri Bey, zaten o “mıntıkanın 
çocuğu olduğu için, sivil elbise giyerek hemen yola” çıkmıştır. Bu subaylara 
aynı zamanda “geniş selahiyet ve talimat” da verilmiştir. “Gerilerde millî 
ordu kuruluncaya kadar, zaman kazanmak için çeteler teşkil etmek ve 
düşmanların ilerlemesini geciktirip zorlaştırmak” gerekmektedir (Cevat 
Rifat, 2015, 88).

İzmir’in işgali sırasında On yedinci Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa 
ile Ayvalık’taki Elli altıncı Fırka Kumandanı Hürrem Bey, kendilerinden 
bekleneni yerine getirememişlerdi. Fakat 28 Mayıs 1919 tarihinde 
Ayvalık’taki 172. Alay Komutanı Ali Bey’den (Çetinkaya) arzulanan telgraf 
gelir. Ayvalık Mıntıka Kumandanı Ali Bey, emrindeki alayla, Ayvalık’a asker 
çıkarmaya başlayan Yunanlılara, şehrin bir-iki kilometre doğusundaki 
tepelerden ateş açtığını ve mevcut askeri birliğini gönüllülerle takviye 
etmekte olduğunu bildirmiştir. Mersinli Cemal Paşa ile Ali Bey arasında 
“kadim bir dostluk” olduğu söylenmektedir. Gelişmeler, o dostane ilişkiyi 
vatan savunmasında ortaya koymuştur. Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın, 
“ne pahasına olursa olsun vatan-ı azizin karış karış müdafaa edilmesini” 
bildiren telgrafına; “kim bilir hangi siyasi rüzgardır” diyerek güvenmediği 
için önem vermeyen Mersinli Cemal Paşa, “Ayvalık Mıntıka Kumandanı 
Kaymakam Ali Bey’e”, 29 Mayıs 1919 tarihli şifre ile cevap verir. Ali Bey’in 
ehliyet ve fedakârlığını, “düşmanlara karşı kahramanca mücadele” ve 
mübarek vatanı müdafaada bir teminat gören Ordu Müfettişi, onun cesaret 
ve kahramanlığını takdir ettiğini, itimadının büyük olduğunu bildirir. 
Ayvalık’taki çatışma ile “Yıldırım Orduları Müfettişlik mıntıkasında 
bu suretle bilfiil bir halas (kurtuluş) ve namus mücadelesi başlamış 
demektir. Elimizdeki mevcut bütün imkanlarla noksanlarınızı itmama 
(tamamlamaya) amadeyim” der. Ayrıca gelişmeleri günü gününe haber 
vermesini, “Ispartalı hemşehrilerimden, bütün mevcudiyetleriyle sizi 
takviye etmelerini istedim” demeyi de ihmal etmez (Cevat Rifat, 2015, 89). 

Cemal Paşa’nın faaliyet alanı sadece Batı Anadolu değildir. Müfettişlik 
karargâhıyla birlikte Konya Ereğlisi ve Niğde’ye de bir seyahat yapar. 
Yanında “millî davaya ilk katılanlardan”, Yirminci Kolordu Kumandanı Ali 
Fuat Paşa (Cebesoy) da bulunmaktadır21.

Mevcut askeri güçlerin korunması için, eldeki silah ve cephanenin 
tutulması, büyük harbin ardından önemli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin Seferberlik uygulamaları ile 

21 Cevat Rifat’a göre, “Millî Mücadele’nin temelleri atıldığı ve hamleye hazırlanıldığı bu ilk adımlarda 
iki mühim şahsiyetin vaziyetlerinde kararsızlık” gözükmektedir. Bunlar, Fahrettin Altay ile Ali Fuat 
Cebesoy’dur. Ali Fuat Paşa, başlangıçta Mersinli Cemal Paşa’nın komutası altında ve onunla “şahsi 
dostlukları ve hukuku” bulunan biridir. Fakat, “Mustafa Kemal Paşa ile de bir yakınlık tesisine gayret 
ettiği” görülür. “Konya Ereğli’sinde bulunan karargâhını Ankara’ya naklettirerek”, iki paşa arasında 
tercihini ortaya koymuş olur (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 55).
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işgalcilerin Mütareke hükümlerinin aynı anda uygulanması, askeri 
yapıyı karmakarışık hale getirmiştir. Harbiye Nezareti, 22 Şubat 1919 
tarihli emriyle, mevcut asker kadrosundan fazla olan eldeki silahların 
sürgü kollarının sandıklara konarak Gelibolu’ya gönderilmesini ister22. 
Bu emre göre, depolardaki silahlar, mevcut asker miktarınca tutulacak, 
fazlasının sürgüleri çıkartılıp sandıklara konarak Çanakkale’ye, en yakın 
limandan gönderilecektir. Mütareke’ye göre, Osmanlı ordusunun iyice adı 
var kendisi yok hale getirilmesi gerekmektedir. Cemal Paşa, Konya’dan 
Harbiye Nezaretine yazdığı şifreli telgrafında, emrin uygulaması ile ilgili 
detaylar hakkında bilgi ister23.

Ereğli merkezinde, harp sırasında getirilip büyük bir depoya konmuş 
otuz-kırk vagon barut ve değişik malzemenin olduğu anlaşılmıştır24. 
Bunların bir kaza sonucu patlaması büyük felaket olacaktır. Sonra silahlar, 
patlayıcı malzeme durumunda olan askeri gereçlerin ekserisi kasabalarda 
cami, han, hane gibi yerlerdedir. Bunlar kasabalar ve halk için büyük 
tehlike durumundadır. O sebeple askeri malzemenin hangi merkezlerde 
bulundurulacağına bir an önce karar verilmesi, nizami cephaneliklerin inşa 
edilmesi gerekmektedir. Cemal Paşa, Yıldırım Kıtaatı Müfettişi olarak bir 
yandan bu durumu bildirirken25, diğer taraftan işgalci güçlerin çıkardıkları 
engelleri aşmak üzere yetkisi dâhilinde tedbirler alır. 4 Mart 1919 tarihli 
uzun şifre telgrafında müfettişlik bölgesindeki jandarmaların silahlarının 
eldeki son model tüfeklerle değiştirilmesini teklif eder26.

Cemal Paşa, geniş müfettişlik bölgesinde yığınla dertle boğuşmak 
durumundadır. Buna işgalcileri “ağırlama” görevi de eklenir. Konya’dan 
Harbiye Nezaretine gönderdiği şifre, Paşa’nın zihin dünyası ve kabiliyetine 
uygundur. Dönemin nezaketi bilinmektedir. İşgalcilerin etkisi altındaki 
hükümete, “hayır” demez, ama ağırlama ile ilgili bir bütçe oluşturulması 
talebinde bulunur. 10 Mart 1919 (1335) tarihli şifresi şöyledir:

“Gerek bu havalideki İngiliz zabitânını ve gerek Amerika heyetlerini i’zâz 
ve ikram etmek ve ziyafetler tertip ederek hususi temaslar hasıl eylemek 
ve mumaileyhim ile mütemadi temas ve muaşeretde bulunmağa memur 
edileceklerin masarıf-ı zâideleri tesviye kılınmak üzere münasib miktar 
masârıf-ı fevkalâdenin kabulünü ve icabına göre kolordulara ve fırkalara 
da tevziat icra edilmek üzere müfettişliğe tesviye ve irsalini veyahut buraca 
tahsisâta ilave olunmak üzere münasib görülen miktarın inbâsını rica 
ederim. 

Yıldırım Kıtaatı Müfettişi Ferik Cemal”27.

22  ATASE, A.1/1, D.41, F. 19-15.
23  ATASE, A.1/1, D.41, F. 19-12.
24  ATASE, A.1/1, D.41, F. 21.
25  ATASE, A.1/1, D.41, F. 19-3.
26  ATASE, A.1/1, D.41, F. 19-7.
27  ATASE, A.1-2, D. 68, F. 36-2.
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İşgal kuvvetleri, bu vatanda düşman olarak yeterince rahatsız edici 
olduklarını bildikleri halde, bir de karşılaştıkları subaylarımızdan 
kendilerine selam verilmesini ısrarla istemişlerdir. Hükümeti zorlayarak 
bu doğrultuda aldırdıkları kararlar da bulunmaktadır. Harbiye Nazırı 
Vekili Müsteşar Behzat imzasıyla, 29 Mayıs 1920 tarihli emir yayınlanır. 
Buna göre:

“Tebligat-ı mükerrereye rağmen zabitanımızın Kuva-yı İtilâfiye zabitanına 
karşı resmi selam ifasında mübalâtsızlıkları görülmekte ve hüviyet varakası 
ibraz etmemekte oldukları beyanıyla bu kabil zabitânın diğerlerine daha 
şedîd olarak tecziyeleri lüzumu İngiliz İrtibat Zabitliğinden bildirildiğinden 
Kuva-yı İtilâfiye zabitanına karşı resmi selam ifası hakkındaki tebliğât-ı 
mükerrere ahkâmına tamamen riayet edilerek bu yüzden uygunsuz bir hale 
meydan verilmemesini katıyyen taleb ederim.”28

Bu emirin askeri nezaket ve saygı gereği yapılması gerektiği 22 Eylül 
1920 tarihli tebliğle tekrarlanır29. İşgalciler, anlaşılıyor ki, Osmanlı 
yönetimini zorla aracı yapıp subaylardan selam alarak, kendilerini daha 
güvende hissetmek istemektedirler.

İngilizler, her fırsatta askeri gücü azaltmak, eldeki silah ve cephaneye 
el koymak konusunda gayretlidirler. Ereğli’den Ankara’ya demiryolu 
ile gönderilen piyade tüfeklerinin sürgüleri çıkarılıp, makineli tüfek 
mekanizmaları, topların kamaları sökülmüştür. Silahsız asker, ne 
yapacaktır? Onun için Cemal Paşa, İngiliz engeline karşı, Ulukışla 
depolarındaki malzemeden eksiğin tamamlanması yolunu tercih eder30. 
Bu arada bir subayımız İngiliz komutanla görüşerek el konulan malzemeyi 
kurtarmak ister. Fakat İngiliz, kendi karargâhından “emir alıncaya kadar 
top ve cephanelerin Eskişehir’de kalacağı” cevabını verir31. Durum elbette 
İstanbul’a intikal etmiştir. Harbiye Nazırı, 27 Mart 1919’da hükümetin 
taahhüdü altındaki depolarda bulunan tüfekler ve diğer silahların, 
merkezden özel emir verilmedikçe depolardan çıkarılmaması genel emrini 

28  ATASE, A.1/1, D. 46, F. 24-1. Bk. EK 3. 
29  ATASE, A.1/1, D. 46, F. 24-2.
30  Cemal Paşa’nın, “Yıldırım Kıtaatı Müfettişi Ferik Cemal” imzasıyla gönderdiği 23 Mart 1335 (1919) 

tarihli şifreli telgraf, bu konuda fikir vermektedir: “5.3.35 tarih ve  47 numrolu şifreye zeyldir. 
Ankara’ya sevk edilmek üzere Yirminci Kolorduca Ereğli’den şimendüferle gönderilen Eskişehir’de 
İngiliz şimendüfer zabiti tarafından tevkif edilen piyade eslihasıyla mitralyöz ve obüs toplarının 
Ankara’ya devam-ı sevkiyatı için Eskişehir’deki İngiliz zabiti nezdinde dahi suver-i muhtelife ile 
teşebbüsâtta bulunmuş ise de bir netice hasıl etmeyerek piyade tüfenklerinin sürgülerinin çıkarılarak 
depolara konması ve mitralyözlerin sandıklanması ve topların da kamalarının çıkarılması tarzında 
mukarrerat-ı umumiyeye müstenid cevab-ı menfi alınmıştır. Piyade ve mitralyöz tüfenkleri 
hakkında evvelce de muamele ifası ve bu suretle Eskişehir’de sürgü kolları çıkarılacak piyade 
tüfenklerine mukabil Ulukışla’daki umum depoda fazla bulunan aynı tüfenklerden ol miktarının 
Ereğli’ye Kolordu deposuna celbi suretiyle noksan-ı vâki’ın izalesi Yirminci Kolorduya tebliğ 
kılınmıştır. ..” ATASE, A.1/1, D.41, F. 18. Bk. EK 4.

31  ATASE, A.1/1, D.41, F. 18-4.
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ordu ve kolordulara bildirir32. Aynı emiri, jandarma silah değişimiyle sınırlı 
esnetme ise, iş işten geçtikten sonra alınan bir tedbir çabası gibidir.

Cemal Paşa, 27 Nisan 1919’da, Harbiye Nezaretine telgrafla 28 Nisan 
sabahı, 20 Kolordunun Ereğli’den çıkışını ve sevkiyatını görmek üzere 
gideceğini bildirir. Ereğli’den sonra Niğde’deki 11. Fırka’yı teftiş edip 
Konya’ya dönecektir33. Bu işin görünen yüzüdür. Paşa, eldeki malzemeler 
için farklı düzenlemeler düşünmektedir.

Ereğli’de bir gece, subaylarla toplantı yapılarak görünüşte eğlence 
düzenlenir. Kolordu karargâhında yapılan “eğlence”, ertesi gün büyük bir 
at yarışı ile devam ettirilir. At yarışına, Ereğli’de bulunan İngiliz yüzbaşısını 
da davet ederler. Bu görünürdeki eğlence aleminin gerisinde, Mersinli 
Cemal Paşa, “bütün Ulukışla ve sair askeri depolarda mevcut silahları ve 
cephaneyi” naklettirir. Ertesi gün ordu ve kolordu kumandanları, birlikte 
Niğde’ye giderler. Niğde’de milletvekili Muhiddin Bey’e misafir olurlar. 
“Eşrafa, lüzumlu her şeyi göze alarak, bütün mesuliyetleri yüklenerek, fırka 
mevcudunun tamamlanmasını” emreder. Niğde’de de İstiklal Harbi’nin 
“tohumları atılır”. Bu sıra Akşehir’deki Fırka Kumandanı Ömer Lütfi Bey, 
eksik kadroların doldurulmakta olduğunu bir şifre ile bildirir. Konya’ya 
dönüldüğünde müfettişlik bölgesinde “iki milis alayının tarih sahnesine 
çıktığı” görülmüştür. Bunlardan biri, Afyonkarahisar’da eski milletvekili 
“Şükrü Hoca’nın Çelik Alayı”, diğeri de Isparta’da eski milletvekili Hoca 
İbrahim Bey’in “Demir Alayı”dır. İki milis alayı da kabarık mevcutları 
ile, “mühim birer kuvvet teşkil” ederler. İki alay da iyi subaylarla takviye 
edilir, talim ve terbiyeleri sağlanabilirse “düşmana karşı fevkalade vazife” 
göreceklerdir (Cevat Rifat, 2015, 88-89). 

Bunun üzerine Mersinli Cemal Paşa, İstiklâl Harbi’nin “açılış 
beyannamesi” mahiyetinde olan bildirisini yayınlar. Artık muhatap, 
doğrudan halktır. “Muhterem halkımıza” hitabıyla yayınladığı 
beyannamede, İzmir’in işgalinin Mondros Ateşkes Anlaşmasına uymadığını, 
“İzmir rıhtımlarına apansızın ve hiçbir sebep ve hakka dayanmaksızın” 
çıkartma yapıldığını, birçok fecaatin işlendiğini, bunların nerede ve ne 
zaman duracaklarının belli olmadığını açıklar. Yapılması gereken iş 
açıktır: Silaha sarılarak vatanın, millet namusunun korunması… Bu arada 
misafir ile işgalci düşmanın ayırt edilmesi gerektiğini belirtmeyi de ihmal 
etmez: “Vatan-ı azizimizin şeref ve haysiyetini ve tamamiyetini muhafaza 
ve pay-i â‘dada (düşman ayakları altında) çiğnenmesine mani olmak 
için bütün milletin silâha sarılarak son nefesine kadar namus-ı millîmizi 
müdafaa etmesi için halkı silâh altına davet ediyorum. Bütün milletçe 

32  ATASE, A.1/1, D.41, F. 19-1; 19-2.
33  ATASE, A.1/1, D. 26, F. 15.
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elimizden gelen her şeyi yapmak üzere verilecek talimatı beklemelerini ve 
misafirlerimizle yabancılara karşı Türklere mahsus bir misafirperverlik 
göstermeğe devam etmelerini muhterem halkımızdan ister ve ordumuza 
güvenmelerini kendilerinden rica ederim.” “Yıldırım Orduları Müfettişi 
Ferik Cemal”in bu beyannamesi, İstanbul’da, Müttefikler tarafında ve 
Anadolu’da “top gibi” patlamıştır. Açıklama, İstiklal Harbinin fiilen 
başladığını ilan anlamına gelmektedir (Cevat Rifat, 2015, 82-83).

Beyanname ile birlikte Konya bölgesinde de beklenen işlemlerin 
yapılması gerekmektedir. Cemal Paşa, On ikinci Kolordu Kumandanı Albay 
Fahrettin’i (Altay) yanına çağırarak ona, “bir saat süren gizli” talimatını 
verir. Konya başta olmak üzere halkın tavrı ne olacaktır? Artık iş başa 
düşmüştür. Her ne kadar, ordumuza güvenilmesini istese de anlaşma ile 
felçli hale getirilen resmi yapıdan ziyade, asıl güvenç kaynağının, doğrudan 
milletin kendisi olduğu açıktır. Halkın tavrını, Cemal Paşa’nın yaveri, tarihe 
not düşecek şekilde şöyle açıklar: “Konya, Selçuk saltanatının, Osmanlı 
Türklerine devrinden beri bu kadar şerefli, heyecanlı ve tarihi bir günü 
ilk defa yaşıyordu. Tarih namına söylenmesi bir borçtur ki, Konyalılar 
bu yeni hareketi, beklediğimizden ve istediğimizden daha âlicenabane ve 
daha vatanperverane bir şekilde karşılamış, halkın mümessilleri vilâyet, 
kaza ve nahiyelerden fevç fevç karargâha gelerek, millî dava uğruna 
kanlarının son damlasına ve servetlerinin son kuruşuna kadar sarfa ve 
fedaya amade olduklarını bildirmişlerdir. İşte Millî Mücadele böyle bir 
dekor ve bu şartlar içinde başlamış oldu. Bundan sonra meçhul askerler, 
isimsiz kahramanlar ve Çanakkale yiğitlerinin ruhunu taşıyan aslanların, 
tarihimizin bu eşsiz sahifelerine nasıl hamaset destanları kaydettiklerini 
bütün teferruatı ve iç yüzleriyle takip edeceğiz.” (Cevat Rifat, 2015, 83).

Mersinli Cemal Paşa’nın faaliyetleri, İstanbul’da takip edilmektedir. 
Müşir İzzet Paşa, doğrudan Cemal Paşa tarafından okunup çözülmek 
üzere şifreli bir telgraf gönderir. Düşmanın ani, beklenmeyen saldırıları 
karşısında merkezi hükümetin alacağı tedbirler, işgalci devlet temsilcileri 
ile yapacağı görüşmelere bağlı kalmış, Anadolu’da yapılan müdahaleler 
isabetli ve aziz vatan için faydalı olmuştur. Anadolu’dan gelenler, alınan 
tedbir ve gösterilen süratten ümitle bahsetmektedirler. Bu faaliyetlere, 
merkezi hükümetle dengeli olarak devam edilmelidir. “Müşir Ferik 
İzzet Cevat” imzası ile gelen şifrenin son cümlesi, faaliyetin devamını 
istemektedir: “Hükümet-i merkeziyenin yapacağı teşebbüsata muvazi 
olarak ve bu teşebbüsleri akamete ve müşkülata uğratmamak şartıyla 
bütün hareketlerinizde Cenab-ı Hakkın muin ve zahiriniz (yardım ve 
destek) olmasını niyaz eder, muvaffakiyetinize dua eder, gözlerinizden 
öperiz efendim.” (Cevat Rifat, 2015, 86).
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Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa’nın 22 Mayıs 1919 tarihli emriyle, 
Yıldırım Kıtaatı Müfettişliğinin yetki alanı hakkında bilgi verilir. Buna göre 
Yirminci Kolordu’nun Ankara’ya nakli dolayısıyla “Bolu ve İzmit sancakları 
hariç olmak üzere Birinci Kolordu Ahz-ı Asker Daireleri asayiş mıntıkası 
olarak Yıldırım Kıtaatı mıntıkasına verilmiştir.”34

Bu durum Cemal Paşa’nın asayişle ilgili görev alanını genişletmiştir. 
Onun için yeni duruma göre kolordular arasında görev bölgesi üzerine alan 
sınırlandırması yapar. 25 Mayıs 1919 tarihli “Yıldırım Kıtaatı Müfettişi 
Cemal” imzasıyla Konya’dan gönderdiği şifrenin ilk maddesi şöyledir:

“Tevessü’ edilen Müfettişlik asayiş mıntıkasının birinci Konya Ahz-ı Asker 
Kalemi ile on beşinci Kayseri Ahz-ı Asker Kaleminin Kayseri ve Yozgat 
Sancakları dahilindeki şu’abâtını ihtiva eden kısmı (ahz-ı asker) On ikinci 
ve Kastamonu kalemleriyle Kayseri kalemâtının Çorum Sancağı dahilindeki 
şu’abâtını ihtiva eden kısmı Yiğirminci Kolordunun asayiş mıntıkalarında 
olarak taksim edilmiştir.”35

Buna göre her kolordu kendi bölgesinde gerekli tedbiri alacaktır. Yalnız 
Kastamonu kaleminin, sahilde ve sahile yakın bulunan şubeleri efradı, 
başka bir birliğe bağlı ise buralara müdahale edilmeyecektir.

Cemal Paşa, 8 Haziran 1919 tarihinde şifre ile Harbiye Nezaretine, 9 
Haziran sabahı Akşehir, Afyonkarahisar mıntıkalarını teftişe çıkacağını, 
teftiş süresince gönderecekleri emirleri, Konya Telgraf Müdürü aracılığı 
ile iletilmesini bildirir36. Zira bulunacağı yeri telgraf müdüriyetine 
haber vermiş olacaktır. Teftiş süresi belli değildir. Teftişle ilgili ayrıntı 
bulunmamaktadır. Ama genel tavır düşünülürse, millî kuvvetlerin 
organizesi ile ilgili olduğu bellidir.

Yetki Kargaşası

Cemal Paşa, bütün gayreti ile Millî Mücadele’yi geliştirmek için çabalarken, 
19 Mayıs 1919’da Dokuzuncu Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun’a gelen 
Mustafa Kemal Paşa’dan vazifeye başladığına dair bir telgraf alır. Kendisine 
iyi karşılık verir. Fakat yetkilendirmede bir gariplik vardır. Kendisi önce 
görevlendirildiği ve kıdemli olduğu halde, görev alanını da kapsayacak 
şekilde Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine “fevkalâde yetkiler” verilmiştir. 
Bu durumu Harbiye Nezareti’ne “zata mahsus” kaydıyla bir şifre ile sorar. 
Harekât mıntıkasının sorumlu kumandanı olarak, yetkileri ve imkânları 
dahilinde istilacı düşmanı durdurmak üzere, istila hareketine karşı milletçe 

34  ATASE, A.1/1, D. 31, F. 60-3.
35  ATASE, A.1/1, D. 31, F. 60-2.
36  ATASE, A.1/1, D. 26, F. 18.
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tedbir almaya çalışırken, “Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne fevkalade 
salahiyetler verilmesindeki mana ve lüzumu bir türlü” anlayamadığını 
bildirir. “Şahsen esaslı bir hareket tayin ve bir karara varabilmek için” 
bu yetkilendirme sebeplerinin kendisine bildirilmesini ister. “Asıl 
harekât sahasının” sorumlusu ve “dünya çapında bir kumandan” olarak 
Cemal Paşa’nın “eli kolu bağlı, salahiyetleri mahdut” iken, daha sakin 
ve hareketsiz bir alandaki kumandana geniş, fevkalade yetkiler niçin 
verilmiştir? Cevabı, Müşir İzzet Paşa sır gibi bir şifre ile verir. İlk cümlede 
Filistin bozgununu hatırlatarak, “Paşam, efendiyi siz bizden daha iyi 
bilirsiniz” tarzındadır. Gerisinde ise, “Zat-ı şahane ile olan hususi dostluk 
ve münasebetlerinin ve ahvalin aldığı vahametin icbariyle ve mahza bir 
ümit ve tecrübe mahiyetinde olarak”, “Padişahın şahsi nükudu (serveti) ve 
kat’i arzusu ile sizi haklı olarak teessüre sevk eden bu vaziyet tahassül etmiş 
(ortaya çıkmış) bulunmaktadır” açıklaması vardır. Cemal Paşa’nın tayinini 
sağlayan İzzet Paşa, durumu “müsamaha ile” karşılamasını ve eskisi gibi 
vatan için gayretle çalışmaya devam etmesini ister. İttihatçılarla M. Kemal 
Paşa’nın arasının açık olması da Sultanın bu önemli kararı almasında etkili 
olmuş olmalıdır (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 37-38). Vaziyetin işgalcilerle 
bir irtibatı var mıdır, bilgi verilmez.

Yaklaşık beş aylık bir dönemde müfettişlik bölgesinde askeri güç bir 
hayli toparlanmıştır. 11. Fırka (Tümen), mevcudunu sekiz bine, 23. Fırka 
sekiz bin beş yüze, 12. Kolordunun diğer birlikleri beş bine, 20. Kolordunun 
müteferrik birlikleri altı bine, milis kıtaları henüz kuruluş aşamasında 
oldukları halde beş bine ulaşmıştır. Şu hale göre otuz iki bini aşkın bir 
kuvvet, Haziran 1919 başında meydana getirilmiş bulunmaktadır. Mümkün 
olduğunca eksikleri tamamlanmış olan bu kuvvetin harbe hazır, “milletin 
namusu ve vatanın istikbali için ölmeğe amade” hale getirilmesi önemlidir. 
Bu sıralar, “Fahri Yaveran-ı Hazreti Padişahî” klişesini çok kullanan 
(Cevat Rifat, Millî Mücadele, 45) Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa 
Kemal, Mersinli Cemal Paşa’ya 3 Haziran 1919 tarihli bir telgraf gönderir. 
Çalışmalarını sevinç ve iftiharla takip ettiğini, mukaddes maksadın 
gerçekleşmesi için gerekli çalışmalara katılmaya ve hizmete bütün varlığı 
ile hazır olduğunu bildirir. Yalnız Mustafa Kemal’in, bir endişe ve isteği 
bulunmaktadır. Endişe, “İstanbul’ca” çalışmalara bir engel çıkartılıp 
kuvvetlerin zaafa uğraması veya orduda ikilik çıkarılmasıdır. Bunun için 
şimdiden tedbir alınmalıdır. Tedbir ve teklifi ise şudur: “Ordunun en büyük 
rütbeli ve şayan-ı hürmet bir şahsiyet olmaları hasebiyle zat-ı devletinizin 
bizzat Nezd-i Şahanede (Padişah huzurunda) teşebbüsat-ı mukteziyede 
(gerekli girişimde) bulunmalarını ve Zat-ı Şahanenin bu harekât-ı 
vataniyeye müzahir (yardımcı) olmalarının teminini muvafık görmekteyim. 
Keyfiyet tensib-i devletinize iktiran ederse (uygun görürseniz) haberdar 
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etmelerini hürmetle istirham ederim.” Yazıyı okuyan Cemal Paşa, 5 
Haziran sabahı yaverini eline verdiği mektuplarla İstanbul’a gönderir. 
Anadolu, bütün gayret ve samimiyetiyle Millî Mücadele’ye hazırlanırken, 
İstanbul’da işgalcilere dalkavukluk eden, onların “içki artıklarıyla geçinen 
ve Millî Mücadele’nin bir sergüzeşt ve çıkmaz bir yol olduğunu iddia eden 
insanlar” vardır. İlk iş olarak Cevat Rifat, işgal kuvvetleri temsilcilerine, 
“Anadolu’nun gönderdiği beyannameleri bizzat götürüp” eli ile teslim eder.

Mersinli Cemal Paşa’nın muhtemelen Fahrettin (Altay) ile birlikte 
hazırladığı beyanname, “İstanbul’da Kuva-yı İtilâfiye Mümessilleri 
Cenaplarına” hitabıyla başlamaktadır. Önce, devletimiz için çok ağır 
şartlar taşıdığı halde, Mondros Ateşkes Anlaşmasının hükümlerine 
harfiyen uyduğumuzun kendileri tarafından bilindiği hatırlatılır. 
Milletimizin, vatanın içine düştüğü muazzam felâketten duyduğu elem ve 
üzüntü sonsuzdur. Yaralarını sarmak, geleceğini düşünmekle meşgul olan 
millet, Yunanlıların her türlü medeniyet ve devletler hukuku kurallarını 
çiğneyerek aziz vatanımızın en kıymetli parçalarını işgal edip, birçok 
zulüm, feci işler yapmasını, temsilcilerin de hoş karşılamayacaklarından 
emin olmak isterim. İzmir’de başlayan ve nerede duracağı meçhul olan 
bu faciayı, İtilâf Devletleri önleyinceye kadar, “haklarımız ve şereflerimizi 
ve vatan-ı azizimizi milletçe müdafaa etmek ve buna muktezi tedbirleri 
almakta âcil zaruretler hissettik. Memleketimizde meskûn (yerleşik) 
ekalliyetlerin (azınlık) bütün hukuku mahfuz ve müemmen (güvenilir) 
olmak şartıyla, emrimdeki ordu mıntıkasında cereyan etmekte olan fecayii 
durdurmağa ve vatan-ı azizimizi karış karış müdafaaya karar verdik. 
Zat-ı devletlerinin, çok meşru olan bu hakkı tanıyacaklarına ve icap eden 
tedabiri ittihaz buyuracaklarına dair olan ümitlerimiz bâkidir.” “Yıldırım 
Orduları Müfettişi Ferik Cemal” imzasıyla gönderilen bu millî kıyamın 
ilan beyannamesi, İstanbul’daki temsilciliklere ayrı ayrı teslim edilir. Bu 
hareketinin tehlikeli olduğunu söyleyenlere, yirmi dört yaşındaki yaver; 
kendisini tutuklama veya “imha etmelerinin, bu kadar ulvî ve muazzam 
bir vazife karşısında” bir öneminin olmadığını belirtir. Resmi elbisesi 
ile Amerikan temsilcisine uğradığında amiral, “bir kovboy cesareti gibi 
telakki” ederek memnun kalıp çay ikram eder37. İngiliz temsilciliğinde 
kendisini karşılayan İngiliz istihbarat yüzbaşısı, “Millî Hareketin bir Türk 
hareketi mi, yoksa İttihat ve Terakki Cemiyetinin yaptığı gibi arkasında 
türlü türlü entrikalar ve niyetler bulunan yeni bir sergüzeşt mi olduğunu” 
sorar. Cevap, kısa ve nettir: “Kumandanımın emrini yerine getiriyorum. 

37  Cevat Rifat, Millî Mücadele Hatıraları’nda Amerika temsilcisinin, tek başına beyannameyi vermesi 
üzerine “bu cesarete hayran” kaldığını ve kendisi ile “seneler süren dostluk peyda” ettiğini açıklar. 
O kadar ki amiral, “millet fedakârlarından Konya Maarif Müdürü Ferit Bey’in oğlu Ferit Rifat’ı isim 
benzerliğinden dolayı benim namıma Amerika’ya tahsile gönderecek kadar aramızda samimiyet 
mevcuttur” der (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 54).
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Hiçbir mütalaa yürütmek salâhiyetinde değilim. Beyannamede kâfi 
derecede ve sarih malûmat vardır.” Ardından görüştüğü İngiliz generali 
de “hoş” karşılar; “Peki yüzbaşı.. Millî kıyamdır bu.. İyi hesap etmek.. İyi 
düşünmek lâzımdır..” der. “İyi Türkçe bilen yüzbaşı: Başa çıkabilirseniz, 
diyecek yok..” demiştir. İtalyan ve Fransız temsilcilikleri ise, beyannameyi, 
“lâkayt” karşılamışlardır. Yabancılar bitirilince, beyannamenin bir 
suretini, özel bir mektubun eşliğinde, Nişantaşı’nda bir evde oturan Cevat 
Paşa’ya38 takdim eder. Mersinli Cemal’in yaverini çok iyi karşılayan Cevat 
Paşa, Padişah ile görüşmeyi, “şimdilik lüzumsuz ve tehlikeli” bulmuştur. 
Yalnız hemen uyarılmak kaydıyla, “Kendilerine arz edilecek zamana 
kadar Konya’dan bir adım ayrılmamalarını ve İstanbul’a gelmeğe 
kat’iyen teşebbüs etmemesini” ister. Sebebini, sonra kendisi ayrıntılı 
olarak bildirecektir. Tuhaf bir durumdur. Cevat Paşa, Mustafa Kemal’in 
yönlendirme ve talebinin tam tersini istemektedir. Millî Mücadele ile ilgili 
nasıl bir hesap, ne gibi bir gelişme vardır ki, biri “İstanbul’a git”, derken 
diğeri; “Tehlikeli gelme” demektedir? Yaver, acilen Konya’ya, Çamlıca 
Telgrafhanesi vasıtasıyla iki günlük rapor ve bir şifre gönderir. Telgraf 
müdürü, “bütün istikbalini ayaklar altına alarak ve ağır mesuliyetleri 
yüklenerek, şifreleri Konya’ya ulaştırmanın yolunu” bulmuştur. Cevat 
Rifat, adını vermediği bu telgraf müdürü için, “bu insanların içten gelen 
hizmet arzuları ve fedakârlık hisleri ve bunun gibi yüz binlerce Anadolu 
çocuğunun himmetleri sayesindedir ki bu çetin ve dikenli yollardan vatan 
selâmete kavuştu. Yapanlar, çalışanlar, vazifelerini bitirmiş insanlara 
mahsus bir huzur ve sükûnetle köşelerine çekildi ve meydan, Millî 
Mücadele’nin bütün şan ve şeref hisselerini de yağma edip, kahramanlık 
taslayan bazı asker kaçaklarına kaldı. Şimdi hep onların sesini işitiyoruz” 
notunu düşer (Cevat Rifat, 2015, 90-96). Ama, kimdir o “kahramanlık 
taslayan bazı asker kaçakları”, açıklamaz veya açıklayamaz.

İtilâf Devletleri temsilcilerine verilen beyannamelerden sonra sıra, 
Padişaha yazılan, “arkası kırmızı balmumu ile mühürlü” özel mektubu 
vermeye gelmiştir. Kendisine verilen talimata uyarak, önce Veliaht 
Abdülmecid Efendi’nin huzuruna çıkmak ve mümkünse mektubu onun 
aracılığı ile vermek gerekmektedir. Dolmabahçe Sarayı’nın veliahtlara 
mahsus dairesinde Abdülmecid Efendi ile görüşmesi, yaveri Yümni 

38  İstanbul’da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa ile Müşir Ahmet İzzet Paşa, Mersinli Cemal 
Paşa’nın “en güvendiği” insanlardır. Yaverine göre, “Her ikisi de vatanperver büyük insanlardı ve 
Cemal Paşa’ya son derece itimat ve hürmet besliyorlardı”. Yalnız Cevat Paşa’nın bir önemli özelliği 
de Filistin’de çekiliş sırasında Sekizinci Ordu Kumandanı olmasıdır. “Kendi solunda bulunan 
Mustafa Kemal Paşa kumandasındaki Yedinci Ordunun kimseye haber vermeden birdenbire 
Nablus-Bisau istikametinde geri çekilmesinden dolayı İngiliz ordusunun gerisine düşmesi bütün bu 
ordunun esaretini mucip olmuş ve ordu kumandanı Cevat Paşa da bin müşkilatla ancak kendisini 
kurtarabilmişti. O kadar ki bu asil Anadolu çocuğu başlığını bile almağa vakit ve fırsat bulamamıştır.” 
Yolda kendisine kalpaklarından birisini hediye eden Mersinli Cemal’in yaveri olmuştur (Cevat Rifat, 
Millî Mücadele, 46-47).
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Bey’den dolayı kolay olur. Önce Veliaht’a yazılan mektubu, ardından 
Padişah için yazılanı verir. Kendi mektubunu okuyan Abdülmecid 
Efendi, Padişaha mektubun, bizzat takdiminin münasip olduğunu söyler. 
Çırağan Sarayı’nda Ömer Faruk Efendi, huzura çıkaracak imkânları 
hazırlayacaktır. Kumandan Paşa’ya selam ve dualarını, başarı dileklerini 
bildiren, “tepeden tırnağa kadar asalet akan ve insan güzelliğinin bir 
numunesi olan” Veliahtla görüşmeden sonra, ertesi gün Şehzade Ömer 
Faruk Efendi’nin ziyaretine gider. Kendisini önceden tanıyan “samimi 
bir arkadaş” gibi karşılayan Ömer Faruk Efendi, “Gazanız mübarek 
olsun. Paşa Efendi’nin (Mersinli Cemal demek istiyor) hareketlerinden 
ziyadesiyle ümitvârız. Yarından sonra sizi akşam yemeğine bekleyeceğim. 
O zaman nasıl hareket edeceğimizi kararlaştırırız.” der. Görüşme sonunda, 
yüzbaşı üniforması giyen Ömer Faruk Efendi, neticeyi nasıl tahmin 
ettiğini sormuştur. “Nusret ve muvaffakıyet, efendim..” cevabını alır. 
Kararlaştırdıkları akşam yemeğini beraber yerler. Yalnız yemekte Müşir 
Fuat Paşa da vardır. Yemekte hizmet eden, bir Almandır. Görüşmeyi 
Şehzade ayarlamıştır. Bir faytona binerek Yıldız Sarayı’na çıkarlar. Cevat 
Rifat, ömründe ilk olarak, “bir Türk hükümdarının huzurunda” bulunur. 
Önceki telkin ve duygularına göre, “ihtiyar, zayıf, iradesi gevşek, dünya 
ahvalinden bihaber” birisiyle görüşeceğini düşünürken, duyguları altüst 
olmuştur. “Her şeyi inceden inceye anlamak isteyen, çok hassas ve 
kavrayışlı ve belki de mütecessis (meraklı) bir insanın karşısında”dır. 
Gizli ve resmi olmayan görevinin gereği olarak, mektubu sunar. Mektubu 
okuyan Padişahın Türkçesi, “güzel ve ahenklidir”. Yaver, “ömrümde 
Türkçeyi bu kadar güzel ve ahenkli konuşan insana tesadüf etmemiştim” 
kaydını düştüğüne göre, çok etkilenmiştir. Sultan Vahdettin, “dalgın ve 
düşüncelidir. “Çok mevzun ve muntazam bir ifade ve şive ile”: “Mevzubahs 
olan şey saltanat değil, vatan-ı muazzezimizdir.. Her şeyden evvel bu 
vatanın istihlâsı (kurtuluşu) lâzımdır. Ecdad-ı izamımızdan bize miras 
kalan vâsi bir vatan tarümar olmuş ve elimizde bırakılan kısm-ı cüzî de 
â‘da (düşman) tarafından pâyimal edilmiştir (çiğnenmiştir). Paşaya 
söyleyiniz, her şeyden evvel vatan-ı azizimizin daha ziyade duçar-ı 
felâket (felakete uğrama) ve hakaret olmamasına muktazi hizmetlerini 
tezyit etsinler (artırsınlar). Şahsî nukutumdan (servet), elimde bulunan 
miktarını bilâteemmül (düşünmeden) bu uğurda sarf ettim (Kime ne 
miktar bilmiyorum). Bana yazılan hususatın tahakkuk etmesini ve cereyan 
edecek hâdiselerin arzularımıza muvafık düşmesini ümit ederim. Elimden 
gelen yardımlar diriğ edilmeyecektir (esirgenmeyecektir). Ben icap ettikçe 
Paşa’ya lüzumu olan malûmatı gönderirim.” der. Padişah, sözü bitince 
ayağa kalkmıştır. Yaver de askerce selam verip çıkar. Artık durumu şifre ile 
Konya’daki Cemal Paşa’ya bildirmek gerekmektedir. Bilgi verir ve şifrenin 
alındığı bilgisine de sahip olur (Cevat Rifat, 2015, 97-100).
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İstanbul’daki temaslar üzerine farklı gelişmeler olmuştur. Ordu 
Müfettişi, acilen yaverini Konya’ya çağırır. Geliş sebebinin, Mustafa 
Kemal’in Mersinli Cemal Paşa’ya gönderdiği önemli şifre olduğunu 
öğrenir. Mustafa Kemal Paşa, yüzbaşı rütbesinde genç, tecrübesiz bir 
subayın; Başkumandanlık makamına ve Padişaha gönderilmesinin 
ordu içinde iyi karşılanmadığını, bunun ordu anane ve disiplinine 
aykırı olduğunu bildirmiştir. İsteği, “ordunun en kıdemli ve sevilmiş bir 
kumandanı ağabeyimiz” dediği Cemal Paşa’nın, bizzat Padişah ve devlet 
büyükleri ile görüşerek onların millî dava için iknasını sağlamasıdır. Bu 
tekrarlanan teklif üzerine Cemal Paşa, yaverini hemen geri İstanbul’a 
gönderir. Mustafa Kemal’in ısrarını Cevat Paşa’ya anlatacak, fikrinin ne 
olduğunu öğrenerek Konya’ya bildirecektir. Cevat Paşa’nın cevabı kesin 
bir anlam ifade etmiyorsa, Mevlânzade Rifat Bey’i görecek, kendisine 
gönderdiği mahrem yazıya cevap beklediğini hatırlatacaktır. Bu arada 
kendisine güvendiği, vatansever bir adam bildiği Kara Vasıf Bey’i sık sık 
görecek, ayrıca “İstanbul’da mukaddes davaya taraftar, büyük ve küçük 
rütbeli kimler varsa hakikatten uzak olmamak ve mübalâğaya kaçmamak 
üzere” kumandanına bildirecektir. Cevat Rifat, verilen görevi İstanbul’a 
dönerek yerine getirir. Cevat Paşa’nın, Konya’dan ayrılarak İstanbul’a gelip 
görüşmeler yapmak konusundaki görüşü; “Kat’iyen, kat’iyen.. Paşanın bir 
dakika bile yerinden ayrılması asla münasip değildir. Hemen, hemen, 
hemen telgrafla kendilerine arz et” olmuştur. Bu görevi yaptıktan sonra, 
ertesi akşam yemeğe davet eden Cevat Paşa ile görüşecektir. Çamlıca 
Telgrafhanesinden, sabahın erken saatlerinde, Konya’dan ayrılmaması için 
Ordu Müfettişine telgrafı çeker. Akşam yanına gittiğinde Cevat Paşa’dan 
aldığı cevap şaşırtıcıdır: “Şifreyi verdin mi oğlum? Bak, paşa yola çıkmış..” 
Bu defa yol güzergâhında bulup uyarmak üzere harekete geçer.

Mersinli Cemal Paşa, “Vatanın sürüklendiği büyük maceranın” 
yönünü tayin edip rotasını düzenlemek üzere büyüklerle temas etmek için 
gerçekten yola çıkmıştır. Bu davranışında Kolordu Kumandanı Fahrettin 
Bey de etkili olmuştur. Paşayı, Bilecik Tünelinde, bir arıza üzerine durduğu 
kısa süre içinde yakalar. İstanbul’a gelmemesi gerektiği yolundaki mesajı 
iletir. Fakat yanındaki Fahrettin (Altay); “Bir yüzbaşının görüşüyle yoldan 
dönmeyi” uygun görmediğini, buraya kadar gelmişken İstanbul’da bizzat 
Padişah ve hükümetle temas kurmasının yerinde olacağını söyleyince, 
devam eder. Mersinli Cemal Paşa, kendisine ulaştırılan Müşir İzzet ve 
Cevat Paşalar ile Kara Vasıf’tan bilgiler ve “Aman Paşam, sakın İstanbul’a 
gelmeyiniz” mesajlarına rağmen İstanbul’a gelmiştir (Cevat Rifat, Millî 
Mücadele, 49).

Haydarpaşa’da trenden inmeden karşıladığı Paşa’ya yaveri, rütbe ve 
teşrifata aldırış etmeden durumu hatırlatır. “Aman Paşam geri dönelim” 
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der (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 56). Cevabı; “Haklısın oğlum. Fahrettin 
Bey’le bu karara vardık. Yarın Müşir İzzet Paşa ile Rifat Bey’i göreyim; 
beraber döneriz” olur. Ama dönemez. Yaverin sezgileri, ihtiyatlı olmasını 
gerektirmiştir. Paşanın “kıymetli atlarını ve kendi hayvanlarını beş altı 
kadar cesur askerle Çamlıca’daki” kardeşinin köşküne yerleştirir. “İcap 
ederse gece karadan dahi kaçmağa” karar vermiştir (Cevat Rifat, Millî 
Mücadele, 56).

Geri dönme de, Anadolu’ya “kaçma” da mümkün olmamıştır. Çünkü 
Mustafa Kemal Paşa, bir taraftan Cemal Paşa’nın, “Huzur-ı şahaneye 
kadar giderek vatanın yüksek mukadderatı hakkında maruzatta 
bulunmasını”, “rütbece üstün ve sözü herkesten muteber birisi olarak” 
görevin kendisine düştüğünü telkin ederken; diğer taraftan İstanbul’da 
bulunan “Binbaşı Japon Rıza’ya (Rıza Kurtkaya), “yılana zehir veren genç 
yüzbaşı İstanbul’dadır. Harekâtının daimi tarassut altında bulundurularak 
icabında tevkifi suretiyle şerrinin bertaraf edilmesi”ni bildirmiştir39.

İngiliz Rahatsızlığı

Cemal Paşa’nın Ocak 1919’dan itibaren yaptığı çalışmalar, işgalcilerin beyni 
durumunda olan İngilizleri rahatsız etmiştir. Amiral Caltrhrope, Cemal 
Paşa’nın Anadolu’dan çekilmesini ister. Osmanlı Harbiye Nezareti’ne 
gösterdiği gerekçe şöyledir: “Sivas ve Konya vilayetlerinde silahlı eşkıyalar 
teşkili ve müttefiklerin menfaatlerine aykırı hareketlerde bulunmak gayesi 
ile ciddi bir faaliyet mevcut bulunmaktadır”. Amiral durumu raporlardan 
öğrenmiştir. Bu gelişmenin sorumlusu olarak gördüğü iki müfettişin 
çekilmesi gerekmektedir. Bunlar, Konya’da Cemal Paşa ile Sivas’ta Mustafa 
Kemal Paşa’dır40.

Cemal Paşa, başta İngiltere olmak üzere işgalcilerin kendisinden 
rahatsız olduğunun farkındadır. Konya’dan Burdur’a çektiği 23 Haziran 
1919 tarih ve 1779/100 numaralı telgrafta şu emri vermiştir: “Vatansever 
hareketlerinizden dolayı zat-ı alilerine ve memleketim halkına teşekkür, 
selamlar ederim. Teşkilata hacet yoktur. Burdur’da 12. Kalem Riyaseti ile 

39  Aynı zamanda istihbarat subayı olan Cevat Rifat’ın verdiği bilgiye göre; aslında Japon Rıza, Cemal 
Paşa’nın “arkadaşı olup onun büyük lütfunu görmüş ve itimadını kazanmış bir zattır. Selanik 
yaranındandır. Daima Mustafa Kemal Paşa ile Mersinli Cemal Paşa arasında ikiyüzlü bir rol 
oynamıştır. Vazifesini sinsi bir ustalıkla yapmıştır (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 50). Tatar asıllı olduğu 
belirtilen Rıza Kurtkaya, Soyadı Kanunu’ndan sonra, önceden Kurt Kayası denilen mevkide Bulgar 
çeteleri esir ettiği için bu soyadı almıştır (https://kulzos.com/35541/japon-riza-bey/, erişim: 8 Eylül 
2019).

40  Bayar, 1997, VIII/136, 251. Bayar, hatıratındaki bu bilgiyi, Documents on British Foreign Policy 1919-
1935’ten aldığını belirtmiştir (Bayar, 1997, VIII/251).
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temas ediniz.”41 Telgraf, haberleşmeyi takip altına almış bulunan İngiliz 
istihbaratı için bir atlatma tavrıdır. Celal Bayar, onun için Cemal Paşa’nın 
emrini şöyle değerlendirir: “Bu cevaptaki ‘teşkilata hacet yoktur’ sözüne 
aldırış eden olmamış, ordudan her vesile ile faydalanmak yolu aranmakla 
beraber, milletin ruhundan gelen müdafaa duygusuyla Millî Mücadele’nin 
kökleşmesine önem verilmiş, Ispartalılar da zamanla sayısı bin kişiyi bulan 
Demiralay adında bir kuvvetle Aydın Cephesine iştirak etmiştir.” (Bayar, 
1997, VII/42, 232).

Cemal Paşa İstanbul’da iken, Konya’daki kolordu kumandanlığına, 
değerli, “mücadeleci ve vatanperver” birisi olan Selâhattin Bey atanır. 
Bütün ordu işleri de bu şahsın omuzlarına yüklenir. Bu arada Cevat Rifat, 
İstanbul’dan Anadolu’ya gönderilebilecek insanlar aramaktadır. Ama temas 
ettiği birçok insanda, davanın serserilik, bu yola çıkanların da maceracı, 
hırslı insanlar olduğunu işitir. Bu tür sözleri duyduğu, millî hareketin 
“saltanat ve vatana hıyanet teşkil ettiğini” çok işittiği için manen sıkılmıştır. 
“İstanbul kazan ben kepçe” dediği bir şekilde dolaşırken, Erenköy’de bir 
genç teğmeni evinde ziyaret eder. Genç, Halil Nuri Bey’dir (Yurdakul). 
Hasta yatmakta olan annesinin başucundadır. Durumu konuşunca genç, 
“Mâder-i vatan (vatanın anası) da hastadır. Evvelâ onun kurtulması 
lâzımdır. İcap ederse annem değil, hepimiz feda-yı can (canımızı feda) 
edelim, yeter ki o kurtulsun” der. Duydukları moralini düzeltmiş, “hakiki 
bir yıldız” keşfetmiş, “ciddi bir kahramana tesadüf” etmiştir. Bu “cevval, 
yakışıklı kahraman, müstesna Anadolu yavrusu”, vatan müdafaasından 
sonra albay, daha sonra da Niğde milletvekili olacaktır. Bir diğer bulduğu 
vatanperver, Kaymakam Atıf Bey’dir. Atıf Bey, “Geyve Boğazı’nda talihi 
yenerek milletimizi zafere ve Dumlupınar’a götüren Yirmi dördüncü 
Fırka Kumandanı”dır (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 51). Sonra Atıf Bey’le 
Filistin’den tanıdıkları Binbaşı Fuat Bey’i (Bulca), Kadıköy İskelesi’nde 
bulurlar. Kendisine, “Anadolu’ya gitmek ve vatan kurtuluşuna iştirak 
etmek sırası gelmiştir” dediklerinde; “Aman birader, nasıl mümkün olur 
bu? Harbi gaip ettik, topumuzu, tüfeğimizi elimizden aldılar. Şu İngiliz 
donanmasını, şu işgal ordularını görmüyor musun? Beni bu işte mazur 
görünüz” der. Atıf’ın, “Demek biz öldük ha, hiç ümit yok ha!” tepkisi ile 
Cevat Rifat’ın, “Öyle olsa dahi, tarih bu muazzam milletin miskinane 
bir teslimiyetle değil, hiç değilse kahramanca öldüğünü yazsın” sözüne; 
“Bu bir edebiyattır, serseriliktir. Bir milletin mukadderatı edebiyata 
terk edilemez” demiştir. Konuşma uzayınca da evinde soba ve kömür 
ile yiyeceğinin olduğunu, var olanları bırakıp “meçhuller diyarına” 
gidemeyeceğini söyler. “Hem benim öyle  uzun seyahata çıkacak param 

41  O dönem kendisi de Kuva-yı Milliye içinde bölgede faaliyet gösteren Bayar, bu telgrafı Hafız İbrahim 
Bey’in notlarından almıştır (Bk. Bayar, 1997, VII/42, 232). 
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da yok” der. Atıf’ın “Atlarımı sattım. Dört yüz liram var. Üç yüzünü 
memnuniyetle verebilirim”, teklifine, “Ben üç yüz lira ile Kadıköy’üne bile 
gitmem. Siz Mustafa Kemal’e bizden selam söyleyiniz. Sırası gelince biz 
de geliriz” deyivermiştir42. Mücadele tek alanda yapılmamaktadır. Morali 
bozuk, değerlerini yitirmiş olanlarda mücadele azmini uyandırmak, 
düşmanla savaşmaktan daha zor gözükmektedir. Ama İstanbul’daki 
millî çalışma ve gayretler boşa gitmemiş, “Türk Zabitan Grubu” adında 
bir teşekkül meydana getirilmiştir. Harplerde, görev başında “ferağat 
ve fedakârlıkla hizmet” vermiş “mümtaz Türk zabitleri” bu ad altında 
toplanmıştır (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 69).

Bir de işgalci ile doğrudan paralel çalışanlar vardır. İşte o ortamda, 
önceden alt yapısı hazırlandığı şekilde Posta ve Telgraf Umum Müdürü 
Refik Halit (Karay)’in İçişleri Bakanlığına yazısı üzerine Cevat Rifat, 
11 Eylül 1919 tarihinde tutuklanarak Bekirağa Bölüğüne kimseyle 
görüştürülmemek kaydıyla hapsedilir. Refik Halit’in gerekçesi, Çamlıca 
Telgrafhanesi aracılığıyla Konya ile görüşmeler yapması, çektiği telgrafların 
millî hareketle ilgili olduğunun anlaşılmasıdır. Tabii yaveri hapishanenin 
bir odasına tıkılan Mersinli Cemal Paşa’nın da evinin etrafı hafiyeler 
tarafından kuşatılmıştır. Böylece yaveri mahkûm, kumandanı evinde bir 
çeşit mahsur halde tutulur43. Konya merkezli önemli oluşumla ilgili acı 
sonucu yaver şöyle açıklar: “Yıldırım Orduları Müfettişliği mıntıkasında 

42 “Mustafa Kemal Paşa’nın hemşehrisi aziz arkadaşı” Fuat Bulca, daha sonra Ankara Kumandanı, 
Tayyare Cemiyeti Reisi ve İş Bankası idare Meclisi Reisi” yapılmış, meşhur biridir. Cevat Rifat, bu 
ve benzeri durumları; “Mustafa Kemal Paşa’nın kendisini evci ikbale (talihe) götüren ve başına zafer 
tacı giydiren, silahsız düşmanla harp eden halis vatan evlatlarına iltifat etmeyip onlara hiçbir hak 
tanınmaması ve cephe gerileri firarilerine iltifat etmesi tarihin daima münakaşa ve muhafaza edeceği 
bir mevzudur”, şeklinde değerlendirir (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 52-53).

43 Cevat Rifat, İstanbul’daki hapis ve paşanın evinde kuşatılmasının sebebinin, son anda Mersinli 
Cemal’in İstanbul’daki görüşmeleri keserek, Konya’ya dönmeye karar vermesi olduğunu belirtir. Bu 
durum, vaziyeti bilen “Japon Rıza gibi dost gözüken ajanlar tarafından lazım gelen yerlere bildirildi 
ve esasen hazırlanmış olan tertibat yıldırım süratiyle harekete” geçirilmiştir. Cevat Rifat, Bekirağa 
Bölüğü’ndeki hücrede, “ele geçen ilk Kuva-yı Milliyeci” olarak sabahlara kadar sorgulanır. Kendisinden 
istenilen, Çamlıca Telgrafhanesinden, Konya’ya çektiği şifrelerin açıklanmasıdır. İstenileni 
vermeyince, “ortalığa bir gözdağı vermek” amacıyla, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik ve Sadrazam 
Damat Ferit Paşalar, “tez elden idam” edilmesini isterler. Sultan Vahidettin, idamı istenilen yüzbaşıyı 
gördüğünü, vatana hizmetler edip yaralar, nişanlar almış birisi olduğunu belirterek, “keyfiyetin 
tedkikini” istemiştir. Bu arada Mersinli Cemal Paşa ve güvendiği Müşir İzzet Paşa, Cevat Paşalar boş 
durmayarak bir yol aramışlardır. Konya-Beyşehir Süvari Alayı Kumandanı bulunan Binbaşı Nazım 
Bey (İnönü Muharebesinde Dördüncü Fırka Kumandanı Şehit Nazım) tarafından, “içten içe bir 
ihtilal hazırlanır”. Nazım Bey, süvari alayı ile Konya’ya yürüyünce, Vali Cemal firar eder. Ardından 
birinci Damat Ferit Paşa kabinesi düşer. Müşir Ali Rıza Paşa Sadrazam, “büyük vatanperver Mersinli 
Cemal Paşa da Harbiye Nazırı” olur. Cevat Rifat’a hapisten kurtuluşu, duygulu anlar yaşatmıştır. 
Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa, bütün nezaret erkanı ile yaverini karşılar. Onu, “Geçmiş olsun 
kahraman evladım, Cevat oğlum” diyerek alnından öper. Paşanın iki damla gözyaşı, yaverinin 
yanaklarını ıslatmıştır. Ali Rıza Paşa ve Mersinli Cemal, vatansever insanlardır. Cemal Paşa, ilk iş 
olarak, “İstanbul ve Boğazlarda asker depolarında bulunan bütün silah, cephane ve teçhizatı  büyük bir 
cesaretle ve kısa zamanda Anadolu’ya geçirmekle işe” başlar. Subaylar arasında ilerisi için düşünülen 
harekete yarayacak, liyakatli olanları Anadolu’ya gönderir. İngilizler, durumun farkındadır. Bu tür 
faaliyetlerinden dolayı Mersinli Cemal Paşa’nın bakanlıktan çekilmesini isterler. Yerine, Ferik Fevzi 
Paşa (Çakmak) getirilir (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 58-70).
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vücuda getirilen kırk bin kişilik bir kuvvet kasten dağıtıldı ve Millî 
Mücadele’nin birinci safhası böylece kapandı.” (Cevat Rifat, 2015, 101-104, 
107).

Mersinli Cemal Paşa ve yaverinin, o sıra bir daha Anadolu’ya dönmesinin 
nasip olmaması kimin işine yarayacaktır? “İkiyüzlü rol oynayanlar, 
riyakârlığın en ince ve ustalıklı silahını kullananlar olanca kuvvetlerini” 
niçin sarf etmişlerdir? Cevat Rifat, örtülü cevabını şöyle verir: “Bize bir 
daha Anadolu’ya dönmek nasip olmadı ve Mustafa Kemal Paşa rakipsiz 
kaldı.” (Cevat Rifat, Millî Mücadele, 57).

Sonuç

Cemal Paşa’nın 1922-1939 yılları arasındaki suskunluğuna rağmen bir 
hatıratının olduğu bilinmektedir44. Yaverinin hatıraları, Mütareke Dönemi 
hakkında bilinenleri değiştirecek mahiyette bilgiler ortaya koymaktadır. 
Atatürk’ün Nutuk’unda Cemal Paşa ve ilişkileri hakkında geniş bilgi yer 
almıştır45. Bu nevi hatıratlar yoluyla eksikliklerin giderilmesi ve tek yönlü 
bakışın ortaya çıkardığı nakısaları izale etmek mümkün olacaktır.

Ocak 1919’dan itibaren Anadolu’da Konya merkezli olarak görev 
yapan Yıldırım Kıtaatı Müfettişi Cemal Paşa’nın İstanbul’a çekilmesi, 
dönem itibarıyla bütün makamların Mustafa Kemal liderliği altında 
toplanmasını sağlamıştır. Ocak-Temmuz 1919 döneminde vatan için 
cansiperane çalışan Cemal Paşa’nın, Kuva-yı Milliyenin örgütlenmesindeki 
harcının anlaşılması, yakın dönem tarihimizin eksik bırakılan kısımlarını 
tamamlayacaktır. Bu görev, aynı zamanda araştırmacılarımız için bir 
hakşinaslık vazifesi durumundadır.

44  Yayımlanmamış hatırat, Dursun Gök’ün belirttiğine göre Prof. Dr. Ali Birinci’de bulunmaktadır (Gök, 
2015, s. 8). İlmi titizliği ile bilinen önemli tarihçimiz Birinci’nin hatıratı yayınlaması, son dönem 
tarihimiz açısından büyük kazanç olacaktır.

45  Kemal Atatürk, Nutuk Cilt: I 1919-1920, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü yayını, Millî Eğitim Basımevi, 
İstanbul 1972, s. 48-50, 198-375.
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38

Caner ARABACI
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

9 
/ 

27
: 9

-3
9

EK 2. Bazı subayların İtilaf üniformalı Ermeniler tarafından soyulup darp edilmesi ile ilgili 
Cemal Paşa’nın telgrafı (ATASE, A. 1/2, D. 73, F. 35/5).

EK 3. Osmanlı subaylarının işgal ordusu subaylarına selam vermesini talep eden Harbiye 
Nezareti emri. Acı bir realite olarak hatırlanması gereken bir belge (ATASE, A.1/1, D. 46, 
F. 24-1).
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EK 4. Eskişehir’de İngilizlerin el koyduğu tüfek, makineli ve toplar yerine Ulukışla’dan ikmal 
ile ilgili Cemal Paşa’nın telgrafı (ATASE, A.1/1, D.41, F. 18).

EK 5. Cemal Paşa’nın, İzmir’in işgal günü Harbiye Nezaretine çektiği telgraf (ATASE, A. ½, 
D. 120, F. 15-1).
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Millî Mücadeleye İngiliz Okulu 
Yaklaşımı: Uluslararası Toplumun 
Genişlemesi ve Batı’ya Karşı İsyan

British School Approach to the National Struggle: Expansion of 
International Society and the Revolt against the West

Halil Burak SAKAL*

Öz

Türk millî mücadelesi literatürde üzerinde sıklıkla durulan ve birçok açıdan 
tartışılan, Türk tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Millî mücadeleye 
ilişkin literatür genel itibariye konuya belirli açılardan yaklaşmış, millî 
mücadele olgusunu tarihi, iktisadi, beşerî ve askerî açıdan incelemiştir. 
Ancak Türk millî mücadelesi uluslararası siyaset bağlamında ve Uluslararası 
İlişkiler teorileri çerçevesinde yeterince tartışılmış değildir. Bu makale, 
yüzüncü yılında Türk millî mücadelesini Uluslararası İlişkiler teorilerinden 
İngiliz Okulu’nun uluslararası toplumun genişlemesi ve Batı’ya karşı 
isyan kavramsallaştırması çerçevesinde ele almaktadır. İngiliz Okulu’nun 
analizi, millî mücadelenin yalnızca Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi 
açısından da kritik öneme sahip bir olgu olduğu yönündedir. Makalenin 
cevap aradığı temel soru, millî mücadelenin Türkiye’nin bir devlet ve toplum 
olarak uluslararası toplumun veya devletler topluluğunun eşit haklara sahip 
bir ferdi olarak kabul edilmesindeki rolünün ne olduğu sorusudur.

Anahtar kelimeler: millî mücadele, İngiliz Okulu, uluslararası toplum, 
devletler sistemi, Batı’ya karşı isyan

Abstract 

The Turkish national struggle (1919-1923), a crucial milestone in Turkish 
history, has been a widely covered topic in the literature. The existing 
literature assesses the subject from particular aspects such as the historical, 
economic, humanitarian, and military-strategic dimensions of the Turkish 
national struggle. On the other hand, the Turkish national struggle 
was not scrutinized with respect to international politics and within the 
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framework of the theories of International Relations discipline. This article 
evaluates the Turkish national struggle from the point of view of the English 
International Relations School and its conceptualizations of the expansion 
of the international society and the revolt against the West. According to the 
scholars of the English School, the Turkish national struggle is among crucial 
turning points in world history if one considers the process of the expansion 
of the international society. The aim of this article is to answer the research 
question: What role did the Turkish national struggle play in the process of 
acceptance of Turkey to the international society as a nation-state. 

Key words: Turkish national struggle, English School, international 
society, states system, revolt against the West

Giriş

Millî mücadele, özellikle ulusal yazında Türk milletinin Batılı devletlerin 
işgal hareketine karşı kahramanca direnişi olarak yorumlanmaktadır. 
Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak ayrılan devletlerden olan Osmanlı 
İmparatorluğu, savaştan sonra 10 Ağustos 1920 yılında imzalanan Sèvres 
Antlaşması ile kendisine dayatılan şartlara boyun eğmek zorunda kalmıştı. 
Bu antlaşmanın ağır şartları ve Yunan silahlı güçlerinin Anadolu’yu işgal 
etmeye başlamaları, Kurtuluş Savaşı’nın başlamasını tetikledi. Mustafa 
Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün idare ettiği, Türk ordusunun zaferiyle 
sonuçlanan bu savaş ile ardından imzalanan Lausanne Antlaşması, millî 
mücadelenin askeri ve diplomatik boyutunu oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte millî mücadele, iktisadi, sosyal, uluslararası bağlamlarda Kurtuluş 
Savaşı’ndan daha uzun bir dönemi kapsamakta ve farklı bağlam ve 
düzlemlerde, bazı yorumlara göre günümüzde de devam eden bir süreci 
ifade etmektedir.

Millî mücadelenin uluslararası boyutu, Uluslararası İlişkiler kuramları ve 
kavramları çerçevesinde ele alındığında anlam kazanmaktadır. Literatürde 
kuramsal açıdan fazlaca ele alınmayan Türk millî mücadelesinin, devletler 
sistemi ve uluslararası toplum bağlamında yorumlanmaya ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu makale, başlamasının üzerinden yaklaşık bir asır 
geçen Türk millî mücadelesinin uluslararası boyutunu İngiliz Uluslararası 
İlişkiler Okulu (kısaca İngiliz Okulu) çerçevesinde ele almaktadır. İngiliz 
Okulu’nun analizi, millî mücadelenin yalnızca Türk tarihi açısından değil, 
aynı zamanda dünya tarihi açısından da kritik öneme sahip bir olgu olduğu 
yönündedir. Millî mücadele döneminde Türk ulusu, vatanını işgale gelen 
güçlere karşı direnirken, aynı zamanda Batı tarafından dayatılan eşitsiz 
şartları da reddettiğini ilan etmiştir. Bu çerçevede bu makalede millî 
mücadelenin uluslararası boyutu, İngiliz Okulu tarafından yorumlandığı 
şekliyle devletler sistemi ve uluslararası toplumun genişlemesi kavramları 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Makalenin cevap aradığı temel soru, 
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millî mücadelenin Türkiye’nin bir devlet ve toplum olarak uluslararası 
toplumun veya devletler topluluğunun eşit haklara sahip bir ferdi olarak 
kabul edilmesindeki rolünün ne olduğu sorusudur. 

Makalede öncelikle bir literatür taraması yapılarak millî mücadelenin 
şimdiye dek hangi açılardan tartışıldığı ortaya konacak, bu çerçevede bu 
çalışmanın mevcut literatüre katkısı tartışılacaktır. Daha sonra bu makalenin 
temelini oluşturan unsurlardan “devletler sistemi” yaklaşımlarının farklı 
teorik çerçevelerde nasıl ele alındığı incelenecektir. Takip eden bölümlerde, 
İngiliz Okulu’nun devletler sistemi ve uluslararası toplum kavramlarını 
nasıl ele aldığı, bu çerçevenin içine Türk millî mücadelesinin nasıl oturduğu; 
Batı’ya karşı isyan kavramsallaştırmasının Türk millî mücadelesi açısından 
ne anlama geldiği; bu kavramsallaştırma ile “uluslararası toplumun 
genişlemesi” olgusunun açıklanıp açıklanamayacağı incelenecektir. 

Literatürde millî mücadele

Millî mücadele, Türk ulusunun yeniden doğuşunu içeren destansı niteliği 
ile edebi eserler ve sanat eserlerine sıklıkla konu olmuştur1 ve bu eserler 
üzerine yapılan incelemeler literatürün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Millî mücadelenin askeri ve stratejik boyutunu ele alan yazın2 da kayda 
değer büyüklüktedir. Ancak bu geniş literatür, millî mücadeleyi sosyal 
bilimler bağlamında inceleyen bu makalenin kapsamı dışında kalmaktadır.

Millî mücadele üzerine bu makalenin inceleme alanına dahil olan 
literatür, sosyal ve beşerî bilimler sahalarında yapılan çalışmaları 
kapsamaktadır. Bu literatürün önemli bir kısmı millî mücadeleyi uzamsal 
bölümlere ayırarak analiz etmektedir. Bu kapsamda kaleme alınan eserlerin 
önemli bir bölümü, Anadolu ve yakın coğrafyaların millî mücadeleye 
katkıları,3 bu bölgelerde yaşayan halkların millî mücadele dönemindeki 

1 Çok sayıdaki örneklerden bazıları için, bkz: Halide Edib Adıvar, Ateşten Gömlek, İstanbul, Can, 1922 
[2016]; Halide Edib Adıvar, Vurun Kahpeye, İstanbul, Can, 1926 [2016]; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
Yaban, İstanbul, İletişim, 1932 [2004]; Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İstanbul, İthaki, 1956 
[2005]; Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, İstanbul, İthaki, 1961 [2005]; Attila İlhan, Kurtlar 
Sofrası, İstanbul, İş Bankası, 1963 [2016]; Talip Apaydın, Toz Duman İçinde, İstanbul, Literatür, 1974 
[2016].

2 İhsan Sabri Balkaya, “Mütareke Dönemi Asayişin Üç Boyutu,” Atatürk Yolu Dergisi, no. 41, 2008: 
17-34; Mehmet Çanlı, Millî Mücadelede Uygulanan Askeri Strateji, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 2019.

3 Örnekler için, bkz: Ali Sarıkoyuncu, “Millî Mücadele Döneminde Eskişehir Mitingleri ve Çekilen 
Protesto Telgrafları,” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 3, no. 4, 2000; Sabit 
Dokuyan, “I. Büyük Millet Meclisi’nde Kayseri Mebusları ve Millî Mücadeledeki Etkinlikleri,” Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 30, 2011, 327-349; Ahmet Altıntaş, “Afyon’da Kuva-yı Milliye,” 90. 
Yılında Millî Mücadele Sempozyumları: Bildiriler. Ankara: ATAM, 2011; Bülent Bakar, “Anzavur’un 
Biga’daki Faaliyetleri.” 90. Yılında Millî Mücadele Sempozyumları: Bildiriler, Ankara, ATAM, 2011.
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tutumları4 ve millî mücadele döneminin sosyal ve ekonomik vaziyeti5 
üzerinedir. Millî mücadeleyi ulusal ve yerel bağlamda kapsamlı şekilde ele 
alan bu literatür, millî mücadelenin uluslararası boyutuna yeterince yer 
vermemektedir. 

Millî mücadeleyi tarihsel bakış açısıyla belgeleriyle ele alan ve 
literatürde klasikler arasında yer alan birçok çalışma bulunmaktadır. Millî 
mücadelenin Türk tarihindeki yerini irdeleyen bu çalışmalar, Sina Akşin, 
Şerif Mardin, Eric Jan Zürcher, Kemal Karpat, Mahmut Goloğlu, Sabahattin 
Selek gibi yazarlar tarafından ortaya konmuştur. Akşin’in millî mücadele 
dönemini İttihat ve Terakki - İstanbul hükûmetleri ilişkileri çerçevesine 
oturtan kapsamlı çalışmasında dünya siyaseti ve devletler sistemine dair 
bir yaklaşım mevcut değildir.6 Selek, Batılı devletlerin sömürgeci bakış 
açısıyla savaş öncesi dönemde Osmanlı üzerindeki planlarını ve Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında bu devletlerin sürdürdüğü emperyalist yaklaşımı 
ortaya koymakla birlikte millî mücadelenin uluslararası sistem açısından 
ne ifade ettiğine yeterince değinmemektedir.7 Türk toplumunun Batılı 
uluslararası sisteme fikri açıdan dahil olması sürecini inceleyen Mardin, 
bu süreci Osmanlı döneminde başlayan ve millî mücadele döneminde 
farklı bir boyut kazanan Batılılaşma hareketi üzerinden yorumlamaktadır.8 
Mardin’in bu eseri millî mücadeleyi kuramsal çerçevede ele almakla birlikte 
Uluslararası İlişkiler disiplininin analiz araçlarının sağladığı bakış açısını 
vermemektedir. 

Faruk Alpkaya millî mücadeleyi modernleşme kuramı, Osmanlı 
modernleşmesinin tarihi ve kapitalist üretim biçimlerinin on beşinci 
yüzyıl sonrasında Osmanlı’yı ve tüm dünyayı etkisi altına alma süreci 
çerçevesinde analiz etmektedir ve bu anlamda Alpkaya, eleştirel yaklaşıma 
ve dünya sistemleri teorisine yakındır.9 Alpkaya’nın çalışması, millî 
mücadeleyi sistemsel açıdan yorumlarken bu olguyu teorik çerçeveye 
yerleştirmektedir. 

4 Halil Bal, “Millî Mücadele Yıllarında Türkiye-Azerbaycan İlişkileri,” 90. Yılında Millî Mücadele 
Sempozyumları: Bildiriler. Ankara, ATAM, 2011; Okan Yeşilot, “Millî Mücadele’nin Azerbaycan 
Basınındaki Yankıları,” 90. Yılında Millî Mücadele Sempozyumları: Bildiriler, Ankara, ATAM, 
2011; Abdulvahap Kara, “Türkistan Aydınlarının Millî Mücadeleye Bakışı,” 20 Mart 2012, www.
abdulvahapkara.com (erişim tarihi 20 Ağustos 2019).

5 İhsan Güneş, “Millî Mücadele Dönemi Bütçeleri,” 90. Yılında Millî Mücadele Sempozyumları: 
Bildiriler, Ankara, ATAM, 2011; Necmettin Şahin ve Akif Yılmaz, Millî Mücadele Stratejisinin Mali 
İktisat Boyutu ve Sosyo-Ekonomik Dinamikleri, Ankara, Seçkin, 2016.

6 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele: Mutlakıyete Dönüş. İstanbul, İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2010; Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele: Son Meşrûtiyet, İstanbul, İş 
Bankası Kültür Yayınları, 2010; Sina Akşin, İç Savaş ve Sevr’de Ölüm, İstanbul, İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2010.

7  Sabahattin Selek, Milli Mücadele, 2 cilt, İstanbul, Milliyet Doğan Gazetecilik, 2011.
8  Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, İletişim, 2004, s. 81-101.
9  Faruk Alpkaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu, İstanbul, İletişim, 1998.
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Sistem yaklaşımı, Uluslararası İlişkiler disiplini içindeki farklı bakış açıları 
tarafından da benimsenen ve millî mücadeleyi dünya siyaseti çerçevesinde 
açıklamada faydalanılması gereken önemli bir analiz çerçevesidir. Bir diğer 
çerçeve ise İngiliz Okulu tarafından kavramsallaştırılarak Uluslararası 
İlişkiler literatürüne kazandırılan uluslararası toplum yaklaşımıdır. Bu 
kavram, İngiliz Okulu’nun literatüre orijinal katkısı olmakla birlikte, 
aynı zamanda Okul’un en fazla eleştirilen kavramlarından biridir. Takip 
eden bölümlerde, Uluslararası İlişkiler disiplininin sistem yaklaşımı ve 
bu yaklaşımın millî mücadeleyi açıklamadaki yeri analiz edilecek, daha 
sonra ise İngiliz Okulu’nun uluslararası toplum kavramsallaştırmasının bu 
analize katkısı tartışılacaktır.

Uluslararası İlişkiler’de sistem yaklaşımları

Türk millî mücadelesi, on dokuzuncu yüzyılda Britanya İmparatorluğu’nun 
dünya siyasetindeki baskın rolünün şekillendirdiği ve Osmanlı’nın da 
bir şekilde dahil olduğu devletler sisteminin dönüşümünde ve günümüz 
uluslararası toplumunun şekillenmesinde bir kilometre taşıdır. Bu 
bölümde devletler sistemi kavramı, Uluslararası İlişkiler disiplinin farklı 
kuramsal yaklaşımları çerçevesinde ele alınacak, İngiliz Okulu’nun bu 
kavramı nasıl yorumladığı incelenecektir. Bir sonraki bölümde ise devletler 
sistemi kavramının üzerine İngiliz Okulu düşünürlerinin yaptığı katkı 
olan uluslararası toplum kavramı ele alınarak kavramın millî mücadele ile 
bağlantısı değerlendirilecektir. 

Hedley Bull’a göre devletler sistemi, “iki veya daha fazla devletin, kısmen 
de olsa, bir bütünün parçası olarak hareket etmelerini sağlayacak düzeyde 
ilişki içinde olmaları ve birbirlerinin kararları üzerinde yeterli etkiye sahip 
olmaları durumunda” ortaya çıkar.10 Bull, devletlerin birbirleri ile düzenli 
şekilde irtibat halinde kalmaları ve bir devletin davranışının diğer devletin 
strateji ve hesaplamalarına etki edecek şekilde etkileşim içinde olmaları 
halinde bir sistemden bahsedilebileceğini savunur. Devletler arası 
etkileşim doğrudan olabileceği gibi, dolaylı da olabilir. Sistem içindeki 
devletler birbirlerinin komşusu, rakibi veya belli bir konuda ortağı olabilir 
veya devletler birbirlerini hiç hesaba katmadıkları dolaylı yollardan da 
etkileyebilirler.11 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri 
kaynaklı bir realizm uluslararası siyaset tartışmalarında ön plana çıktı.12 
Bu realist bakış açısı, dünya siyasetini farklı analiz düzeylerinde inceledi. 

10  Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Macmillan, 1977, s. 9.
11  Bull, 1977, s. 9-10.
12  Stanley Hoffmann, “Raymond Aron and the Theory of International Relations,” International Studies 

Quarterly, cilt 29, 1985, s.14.
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Bu analiz düzeylerinden “uluslararası sistem” veya “devletler sistemi” 
neorealizm tarafından benimsenen ve Uluslararası İlişkiler disiplini 
açısından en fazla kabul gören analiz düzeyi olma özelliğini taşır. Morton 
Kaplan,13 Raymond Aron14 gibi düşünürlerin katkılarıyla şekillenen sistem 
yaklaşımına göre devletler uluslararası sistemden bağımsız politikalar 
izleyemezler ve devletler için en uygun politika formülleri anarşik yapıda 
olan sistemin kendisi tarafından belirlenir.15 Realist Uluslararası İlişkiler 
teorisinin sistem yaklaşımı, Kenneth Waltz’ın16 realizmi yapısal boyuta 
taşıması ile birlikte farklı bir seviyeye ulaşmıştır. Waltz’a göre devletler 
sistemi güç dengesi üzerine kurulu kapalı devre bir yapıyı ifade eder. Bu 
yaklaşım, uzun yıllar boyunca Uluslararası İlişkiler literatüründe hâkim 
yaklaşım olarak varlığını sürdürmüştür. Bu yaklaşımın zayıf tarafı, değişimi 
açıklama yeteneğinin düşük olmasıdır. Nitekim Türk millî mücadelesi, 
devletler sistemindeki dönüşüm sürecinin bir parçasıdır ve “değişim” 
olgusunu açıklayabilen kuramsal çerçevelerin millî mücadeleyi açıklama 
kabiliyeti daha yüksek olacaktır.   

Realizmin sistem yaklaşımına yakın olan “hegemonik istikrar” yaklaşımı 
ve “güç geçişi” teorileri devletler sistemini temel alan analizler yaparken 
değişim üzerine vurgu yapmaktadır. Hegemonik istikrar yaklaşımı, 
Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere gibi dünya siyasetinde baskın 
konumdaki ülkelerin liderliğinde, ülkeler arası gönüllü veya zorunlu iş 
birliği çerçevesinde istikrarlı ve savaşsız dünya siyasi sistemlerinin nasıl 
ortaya çıktığını ve işlediğini açıklamaya çalışır. Uluslararası sistemin 
oluşumu diğer sosyal ve siyasi sistemlerin oluşma şekline benzer. Sistem 
içindeki aktörler siyasi, iktisadi ve diğer alanlardaki çıkarlarını savunmak 
için sistem dahilinde birbirleriyle ilişkiye girerler. Uluslararası sistem, 
herhangi bir devletin sistemi değiştirmenin faydalı olduğunu düşünmediği 
müddetçe istikrarlı olmayı sürdürür. Eğer bir devlet, sistemi değiştirmenin 
maliyetinin sistemi değiştirmekten elde edeceği faydadan düşük olduğunu 
hesaplarsa sistemi değiştirmeyi deneyecektir. Sistemi değiştirmeyi deneyen 
devlet, bu değişimi toprak genişlemesi, siyasi veya iktisadi güç kazanımı 
gibi yollarla yapacaktır. Gilpin sistemde üç türde veya seviyede değişim 
olabileceğini savunur. Bu seviyeler, değişimin boyutuna işaret eder.17 Bu üç 
değişimden herhangi biri olmadığı sürece, sistem istikrarlıdır.

13  Morton A. Kaplan, System and Process in International Politics, Wiley & Sons, 1957.
14  Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Çeviren Richard Howard ve 

Annette Baker Fox, New York, Doubleday, 1966.
15  Oliver Turner ve Nicola Nymalm, “Morality and progress: IR narratives on international revisionism 

and status quo,” Cambridge Review of International Affairs, cilt 32, no. 4, s. 412.
16  Kenneth Waltz, Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979.
17  Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge University Press, 1981.
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Organski tarafından ortaya atılan18 ve daha sonra gelişen “güç geçişi” 
teorisine göre ise ülkeler arası hiyerarşik yapı, hegemon konumda 
olmayan ülkelerin güçlenerek hegemon devletin gücüne erişmeleri ve 
onun hegemonyasını tehdit etmeleri ile ortaya çıkan savaş ve çatışma 
ihtimallerini ele alır.19 Bu yaklaşımlar, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı 
öncesi ve sırasında yapmaya çalıştığına benzer değişimleri açıklama 
konusunda faydalı olabilir. Millî mücadele olgusunun Gilpin ve 
Organski’nin yaklaşımları ile ele alınması ise çok yerinde olmayacaktır zira 
millî mücadele var olan sistemi değiştirmeye yönelik kâr/zarar hesabına 
dayalı planlı bir çabadan ziyade zorunlu koşulların ortaya çıkardığı bir 
direniş olarak değerlendirilmelidir.  

Dünya siyasetini sistem düzeyinde analiz eden ve bağımlılık teorileri20 
üzerine Wallerstein tarafından geliştirilen dünya sistemleri teorisi, milletler 
arası iktisadi münasebetler ve üretim ilişkileri bağlamında kapitalist dünya 
sisteminin ortaya çıkış sürecini ele alır. Wallerstein’a göre on dokuzuncu 
yüzyılın sonuna gelindiğinde neredeyse tüm dünyayı kapsayan bir dünya 
ekonomisi sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, on altıncı yüzyıldan itibaren 
Avrupa veya Batı’nın dünya ekonomisinin kontrolünü yavaş yavaş ele 
geçirmesi ve bunun neticesinde dünya ülkeleri arasında eşitsiz bir büyüme 
ve iktisadi gelişme yaşanması ile ortaya çıkmıştır. Dünyadaki ülkeler 
arasında bir iş bölümü olduğunu savunan bu görüşe göre ülkeler merkez, 
çevre ve yarı çevre ülkeler olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabidir.21 
Sistem analizine üretim ilişkileri, iş bölümü gibi kavramları katan dünya 
sistemleri analizi, İngiliz Okulu tarafından yeterince ele alınmayan22 
ekonomi alanını analiz ederek daha kapsamlı bir bakış açısı geliştirilmesine 
yardımcı olabilir. 

Diğer taraftan İngiliz Okulu, devletler sistemini açıklarken aynı zamanda 
“uluslararası toplum” kavramının hangi süreçlerden geçerek genişlediğini 
açıklamaktadır. Devletler sistemini esas alan diğer kuramsal yaklaşımların 
boşlukta bıraktığı bu “genişleme” mefhumu, Türk millî mücadelesinin bu 
süreçte nasıl bir rol oynadığını izah etmesi bakımından faydalıdır. Ayrıca 
İngiliz Okulu, uluslararası toplumun genişlemesini açıklarken kullandığı 
ve ilerleyen bölümlerde tartışılan “Batı’ya karşı isyan” sürecinin birinci, 
ikinci ve dördüncü safhasını kısmi bir iktisadi analiz çerçevesinde ele 

18  A. F. K. Organski, World Politics, New York, Knopf, 1968.
19  A. F. K. Organski ve Jacek Kugler, The War Ledger, Chicago, University of Chicago Press, 1980.
20  Andre Gunder Frank, The Development of Underdevelopment Monthly Review Press, 1966; Andre 

Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Monthly Review Press, 1967.
21  Immanuel Wallerstein, The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of 

the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York, Londra, Academic Publishing, 
1974; Immanuel Wallerstein ve diğerleri, World-Systems Analysis: Theory and Methodology, Beverly 
Hills, Sage, 1982.

22  Bary Buzan, From International to World Society, Cambridge University Press, 2004; Edward Keene, 
Beyond the Anarchical Society, Cambridge University Press, 2004, s. 19.
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almaktadır. Bir sonraki bölümde İngiliz Okulu’nun devletler sistemi ve 
uluslararası topluma bakış açısı değerlendirilecektir.

İngiliz Okulu, devletler sistemi ve uluslararası toplum

James der Derian, Birinci Dünya Savaşı sırasında “uluslararası ilişkiler” 
kavramının 1916-1919 yılları arasında yazılan birkaç kitabın başlığında 
ortaya çıktığını ifade eder.23 İngiltere’de kurulan ve özellikle İkinci 
Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası çatışmalar ve savaşlar gibi 
uluslararası siyasi meselelere cevap vermesi beklenen Uluslararası İlişkiler 
disiplini, yukarıda bahsedildiği üzere, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
hegemon güç olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri akademisinin 
öncülüğünde şekillenmiştir. Bu durumun etkisiyle temelleri İngiltere’de 
atılan Uluslararası İlişkiler disiplininde İngiliz Okulu, tartışmaların 
merkezinden uzakta kalmıştır. 

İngiliz Okulu devletler sistemi açısından klasik ve neoklasik realizm 
ile benzer bir bakış açısına sahip olmakla birlikte devletler sistemini 
uzun bir tarihsel süreç bağlamında okumayı tercih eder. Hedley Bull, 
devletler sisteminin tarih boyunca bugün aldığı anlamlardan farklı 
anlamlar taşıdığına işaret eder. Sistem, kapalı bir sistem değildir ve farklı 
dönemlerde farklı uzamsal boyutlarda tezahür etmiştir. İngiliz Okulu’nun 
yorumuna göre, diplomasi tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen 
Westphalia Barışı’ndan sonra kısmî bir Avrupa devletler sistemi ortaya 
çıkmıştır. Bu çerçevede sistem, egemenlik hakları tanınan ve bir şekilde 
ortak hareket eden Alman devletlerinin öncülüğünde teşekkül etmiştir. 
Napolyon döneminde ise bu kavram, Fransa’nın güçlenerek Avrupa’da 
kurulu sistemi tehdit etmesi ile farklı bir boyut kazanmıştır.24 

İngiliz Okulu’nun devletler sistemine getirdiği bu yorumdan daha 
önemli ve orijinal katkısı, “uluslararası toplum” veya “devletler toplumu” 
kavramsallaştırması ile olmuştur. Burada ise İngiliz Okulu, Grotiusçu 
akılcılık ve klasik liberalizme yakındır.25 Devletler sistemi yaklaşımı, İngiliz 
Okulu’nun uluslararası toplum yorumuyla daha derin bir analiz halini 
almıştır. İngiliz Okulu’nun analizinin uluslararası sistem ve uluslararası 
toplum olarak iki kademeden oluştuğu ve bu özelliği ile diğer sistem 
yaklaşımlarından ayrıldığı söylenebilir.

Realizm, Grotiusçu akılcılık ve Kantçı devrimcilik geleneklerini 
yorumlayarak Uluslararası İlişkiler kuramını değerler (normlar) 

23 James Der Derian, International/intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics, 
Lexington Books, 1989.

24 Bull, 1977, s. 12.
25 Buzan, s. 10-11.
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üzerinden de okuyan26 İngiliz Okulu düşünürleri, klasik realizme benzer 
şekilde uluslararası siyaseti devletler arasındaki güç çatışması olarak 
yorumlayan Hobbes tarzı realizmi esas alır. Ancak devletler kendi 
aralarındaki güç mücadelelerinde, hatta savaşlarda bile bazı müşterek 
kural ve kurumlarca sınırlandırılmışlardır. İngiliz Okulu, farklı devletler 
içinde yaşayan halkların ortak çıkarlar ve değerler çerçevesinde hareket 
edebileceklerini savunur. Ancak Kant’ın savunduğunun aksine uluslararası 
siyasette bireyler değil, devletler esas unsurlardır.27 Temelini Grotius’tan 
alan, normların belirleyici olduğu bir akılcılık ile birlikte bu yaklaşım 
İngiliz Okulu’nun uluslararası toplum kavramının temelini oluşturur.28 
Diğer taraftan bu kavram, İngiliz Okulu düşünürlerince yeterince güçlü 
şekilde açıklanamadığı29 ve devletler toplumunu yalnızca on dokuzuncu 
yüzyılda ortaya çıkan Avrupa toplumu bağlamında değerlendirdiği30 gibi 
gerekçelerle yoğun eleştiriye maruz kalmıştır. Zayıf ve eleştirilen yanları 
olmakla birlikte,31 İngiliz Okulu’nun devletler sistemine ve uluslararası 
topluma bakış açısı Türk millî mücadelesini uluslararası siyasetin tarihsel 
ve sosyolojik düzlemine yerleştirmesi bakımından aydınlatıcıdır. 

Bull, uluslararası toplum veya devletler toplumu kavramlarını 
ilk defa 1977 yılında yayımlanan The Anarchical Society kitabında 
derinlemesine tartışır. Buna göre, ilk defa yirminci yüzyılda “küresel” 
olarak değerlendirilebilecek bir uluslararası toplumun varlığından söz 
edilebilmektedir. Bundan önce, on beşinci, on altıncı ve on yedinci 
yüzyıllarda Grotius, Putendorf, Gentili gibi doğal hukuk düşünürleri bir 
“uluslararası toplum” fikrine yakındırlar, ancak Bull’a göre bu dönemde 
var olan uluslararası toplum, “Hıristiyan uluslararası toplum” olarak 
nitelendirilebilir. Kural ve kurumlar, yalnızca Batı Hıristiyanlığına mensup 
ülkeleri bağlamakta, devletler arası yapılan antlaşma ve yazışmalar 
Hıristiyanlığa verilen referanslar çerçevesinde şekillenmekteydi.32

On dokuzuncu yüzyılın pozitif uluslararası hukuk düşünürleri, 
uluslararası toplumun bir Avrupa kurumu olduğu görüşündedirler. Bu 
dönemde artık on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Batı Hıristiyanlığı 
uluslararası siyasetin konusu ve odak noktası olmaktan çıkmıştır. Bu 
yüzyıllarda ortaya atılan uluslararası toplum fikri, “Avrupa uluslararası 

26 Balkan Devlen ve Özgür Özdamar, “Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı: Kökenleri, 
Kavramları ve Tartışmaları,” Uluslararası İlişkiler, cilt 7, no. 25, 2010, s. 44.

27  Bull, 1977, s. 25.
28 Onur Ağkaya, “İngiliz Okulu ve Uluslararası Toplum Düşüncesi.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 

cilt 71, no. 4, 2016, s. 1061.
29  Buzan, s. 20-21.
30  Keene, s. 25-29.
31  Buzan; Edward Keene, Beyond the Anarchical Society, Cambridge University Press, 2004.
32  Bull, 1977, s. 26.
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toplumu” veya “Avrupa devletler toplumu” olarak şekillenmektedir. Avrupalı 
olmayan devletler bu topluma “yalnızca Avrupalılar tarafından oluşturulan 
medeniyet standartlarını karşılamaları durumunda girebilmekteydiler.”33 
Bunun en önemli örneği, 1856 yılında imzalanan Paris Barış Antlaşması ile 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Ahengi sistemini oluşturan kurallar 
bütününe dahil edildiğinin Avrupalı devletlerce akde bağlanması ile 
gerçekleşmiştir.34 Linklater’a göre devletler toplumu Avrupa’da gelişmiş 
bir kavramdır ve Avrupalı devletlere diğer devletlerden farklı hatta 
onlara üstün olma hissiyatı vermiştir. Bu üstünlük on dokuzuncu yüzyılın 
hukuk doktrininde de kendisine yer bulan “medeniyet standardı” fikrinde 
tecessüm etmektedir. Yine bu fikir, Avrupalı devletlerin diğer ülkeleri 
kolonileştirmesinin de zeminini hazırlamıştır. Uluslararası topluma 
Batılı olmayan bir devletin kabul edilmesi için o ülkenin uluslararası 
hukuka saygı duyması yeterli değildir. Bu topluma giriş için devletlerin 
iç yapılarında bazı değişikliklere gitmeleri gerekmektedir.35 Bu konuya 
ilerleyen bölümlerde daha geniş yer verilecektir.

Yirminci yüzyıl, uluslararası toplum fikrinin etkisini kaybetmesine 
vesile olacak şekilde iki büyük dünya savaşı ile başlamıştır. Bu savaşlar, 
daha sonra literatürde etkisi artacak olan realist uluslararası siyaset 
yaklaşımlarını güçlendirmiştir. Bununla birlikte iki savaş arası 
dönemde Milletler Cemiyeti’nin kurulması, savaş sonrası dönemde ise 
komünist ülkeler arası ve komünist olmayan ülkeler arası dayanışma 
mekanizmalarının ve ittifakların (blokların) ortaya çıkması, uluslararası 
ilişkilerde iş birliğini savunan liberal görüşün de güçlenmesini sağlamıştır. 
Bull’a göre yirminci yüzyılda uluslararası toplum Avrupalı karakterini 
kaybetmiş ve küresel bir hal almıştır.36

Yukarıda bahsedildiği üzere İngiliz Okulu sistem temelli Uluslararası 
İlişkiler yaklaşımlarına uluslararası toplum kavramsallaştırmasını getirerek 
iki kademeli bir analiz ortaya koymuştur. Bu özellik, İngiliz Okulu’nu sistem 
yaklaşımlarından ayrıştırmaktadır. Bull, “toplum” unsurunun uluslararası 
sistemde her zaman mevcut olduğunu düşünmektedir. Buna göre, modern 
uluslararası sistem, Hobbesçu klasik realizmi, Kantçı idealizmi ve Grotiusçu 
akılcılığı aynı anda içermektedir. Sistem, devletler arası çatışma ve savaşı, 
uluslararası dayanışmayı ve kural ve kurumlara bağımlı ilişkiler bütününü 
aynı anda ihtiva etmekteydi. Tarihin farklı safhalarında, dünyanın farklı 

33  Bull, 1977, s. 32.
34  Bull, 1977, s. 32.
35 Andrew Linklater, “The English School Conception of International Society: Reflections on Western 

and anonim-Western Perspectives” Ritsumeikan Annual Review of International Studies, cilt 9, 
2010, s. 4.

36 Bull, 1977, s. 36.
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coğrafyalarında, farklı devlet adamlarının siyasalarında bu üç unsurdan 
birisi diğerlerine ağır basmıştır.37 

Türk millî mücadelesi ise Batı ağırlıklı devletler toplumunun hüküm 
sürdüğü bir dönemde gerçekleşmiştir ve bu toplumun dönüşümünün 
önemli bir parçası olarak değerlendirilir. Millî mücadelenin devletler 
toplumu kavramsallaştırmasında hangi konuma sahip olduğu, bir sonraki 
bölümde tartışılacaktır.

Devletler toplumu bağlamında millî mücadele

Millî mücadelenin ortaya çıkmasına vesile olan dünya düzeni on 
dokuzuncu yüzyılda şekillenmiştir. Bu asırda İngiltere, dünya sisteminin 
baskın ülkesi konumundadır ve İngiliz İmparatorluğunun ulaştığı geniş 
sınırlar, İngiltere’ye diğer devletlere karşı iktisadi ve siyasi bir üstünlük 
sağlamaktadır. Asya ve Afrika’yı sömürge haline getiren İngiltere, diğer 
devletlerle ilişkilerinde kurduğu siyasi-iktisadi düzeni sürdürmeye yönelik 
politikalar izlemiştir.38 Çin ve Osmanlı gibi kadim devletler, bir şekilde bu 
sisteme dahil olmak durumunda kalmışlardır. 

Osmanlı’nın Avrupa Ahengi olarak adlandırılan sisteme resmen girişi 
1856 yılında olsa da bu süreç daha erken bir tarihte mali ve finansal 
açıdan başlamış bulunmaktaydı. İngiliz Okulu’nun milli mücadele ile ilgili 
en önemli varsayımlarından biri, bu mücadelenin Avrupalı devletlerin 
Türkiye’yi veya Osmanlı’yı kendileri ile eşit kabul etmeyen şartlarla 
imzaladıkları sözleşmelere karşı verildiğini savunmasıdır. Bu bağlamda 
İngiliz Okulu, Osmanlı’nın başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletleri 
ile eşitsiz şartlarda imzaladıkları bu türden sözleşmeler üzerine yoğunlaşır. 
Avrupa’nın finansal açıdan güçlü ülkeleri, Çin gibi Osmanlı dışındaki kadim 
imparatorluklarla da benzer anlaşmaları imzalamışlardır. Bu devletler, 
bir sonraki bölümde analiz edilecek olan “Batı’ya karşı isyan” sürecinde, 
bu anlaşmaların dayattığı şartlardan kurtuldukları süreçlerle uluslararası 
topluma dahil olacaklardır.

Osmanlı Avrupa’nın finansal sistemine 1838 yılında Mısır valisi 
Mehmed Ali’ye karşı destek arayan padişahın İngiltere ile bir serbest ticaret 
anlaşması imzalaması ile ilk adımlarını atmıştır.39 Bu anlaşma İngiltere’nin 
on dokuzuncu yüzyılın sonunda kurduğu ve devamı için her türlü imkanını 
seferber ettiği siyasi-iktisadi düzenin bir ğarçasıydı. Anlaşma aynı zamanda 

37 Bull, 1977, s. 39.
38 Keene, s. 118.
39 Fikret Adanir, “Turkey’s entry into the Concert of Europe,” European Review, cilt 13, sayı 3, 2005, s. 

407.
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Osmanlı hazinesinin zor durumda olduğunun da bir işareti idi. Osmanlı 
hükûmetleri daha sonra, bu anlaşmanın şartlarına benzer şartlarda başka 
Avrupa ülkeleri ile de anlaşmalar imzalamıştır.40 Avrupa iktisadi sistemine 
bu şekilde dahil olan Osmanlı İmparatorluğu, kısa süre sonra imzalayacağı 
Paris Anlaşması’nın yedinci maddesi ile resmî olarak da Avrupa devletler 
sisteminin bir parçası olacaktır.41 Özetle, 1838 yılında Osmanlı, uluslararası 
finansal sisteme aldığı borçlarla dahil olmuştur. Ancak resmen Avrupa 
devletler sistemine dahil değildir. Aşağıda bahsi geçen Avrupa Ahengi’ne 
ise Kırım Harbi ile dahil olunur ve bu defa imzalanan uluslararası sözleşme 
ile bu süreç fiilen değil, resmen gerçekleşir. Dolayısıyla Osmanlı’nın 
on dokuzuncu yüzyıl Avrupa devletler sistemine dahil olması bir anda 
olmamış, bir süreç dahilinde gerçekleşmiştir.

Avrupa finans sistemine dahil olan ve Kırım Harbi’nde İngiltere ve 
Fransa ile aynı safta Ruslara karşı çarpışan Osmanlı devleti, savaşın mali 
yükünü hafifletebilmek adına müttefiklerinden borçlanmıştı. Bu tarihten 
sonra Osmanlı hazinesi, 1873 yılında çıkan dünya krizine kadar düzenli 
olarak borçlanmıştır. Ancak krizden sonra yeni borç bulmakta zorlanılması 
ile birlikte mevcut borçların ödenememesi Duyun-u Umumiye idaresinin 
kurulmasına yol açmıştır. Bu idare ile yabancı ülkelerin alacakları güvence 
altına alınmıştır. Kapitülasyonlar ve Batılı devletlere olan ağır borçlar, millî 
mücadeleyi tetikleyen en önemli unsurlardandır.42 Analizinde ekonomi 
alanını yeterince dolduramadığı gerekçesiyle eleştirilen İngiliz Okulu’nun 
Türk millî mücadelesi bağlamında vurgu yaptığı temel husus, ülkenin 
egemenliğine halel getiren bu iktisadi ve mali düzenlemelerdir. Bir sonraki 
bölümde ele alınacak olan Batı’ya karşı isyan sürecinde Türkiye’nin bu ağır 
borç yükü ve kapitülasyonlardan millî mücadele ile nasıl kurtulduğu ele 
alınacaktır.  

Yirminci yüzyılın başında dünya sistemi değişmeye başlamıştır. 
Almanya’nın Avrupa’da bir güç olarak ortaya çıkmasının ardından İttihat 
ve Terakki yöneticileri Almanya’nın yanında tavır almışlar ve Almanya 
ile ittifak halinde Birinci Dünya Savaşı’na girmişlerdir. Yirminci yüzyılın 
başı, Japonya ve Çin gibi ülkelerin Batılı ülkelere karşı savaş ve direniş 
hareketleri ile şekillenmiştir. Osmanlı’nın sona ermesi, yeni Türkiye 
devletinin kuruluşu ve Lausanne Barış Antlaşması uluslararası sistemin 
yeniden düzenlenmesinde önemli kilometre taşlarıdır.43 

40  Alpkaya, 1998.
41  J. C. Hurewitz, “Ottoman Diplomacy and the European State System,” Middle East Journal, Cilt 15, 

sayı 2, 1961, s. 142.
42  Alpkaya 1998; Akşin 2010.
43  Alpkaya 1998.
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İngiliz Okulu, uluslararası sistemin yirminci yüzyıldaki durumunu 
Japonya gibi ülkelerin de içinde bulunduğu bir uluslararası toplum 
bağlamında değerlendirmektedir. Bu bölümde iktisat ağırlıklı bir 
analiz yapılmasının esas nedeni, İngiliz Okulu’nun Batı’ya karşı isyan 
kavramsallaştırmasının Türk milli mücadelesini de içeren birinci 
aşamasının temel olarak Batı tarafından Osmanlı’ya ve diğer Batılı olmayan 
devletlere dayatılan ve bu devletlerin içişlerine müdahale niteliği taşıyan 
ticari ve mali şartlara yönelik bir düzeltmeyi içermesidir. Bir sonraki bölüm 
bu analizi ayrıntılarıyla ele almaktadır.

Batı’ya karşı isyan 

Dünyada on dokuzuncu yüzyıldan sonra ulusal kurtuluş veya bağımsızlık 
mücadelesi veren toplumların bu mücadeleyi Batılı devletlerin oluşturduğu 
devletler sisteminin eşitsizliğine karşı verdiği gözlemlenebilir. Millî 
mücadele veren Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kore, Türkiye, 
Sudan gibi ülkeler Batılı devletler tarafından kendilerine dayatılan şartlara 
veya devletler sisteminin yapısına karşı bir “isyan” hareketinin parçası 
olmuşlardır. İngiliz Okulu’nun varsayımlarından olan bu argüman, bu 
makaledeki analizin önemli bir parçasıdır. Burada Batılı devletlerin 
oluşturduğu uluslararası sistem geniş anlamda yorumlanmakta, örneğin 
Japonya’nın da 20. yüzyılda bu sisteme dahil olan ülkeler arasında yer 
aldığı kabul edilmektedir.

İngiliz Okulu’nun analiz ettiği devletler sistemi ve uluslararası toplum, 
on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun da içinde bir aktör 
olarak bulunduğu “Avrupa Ahengi” şeklinde tezahür etmişti. Bu sistemin, 
kesintili olarak iki safha halinde, 1815-1848 ve 1871-1914 yılları arasında 
sürdüğü kabul edilir. İlk safha, Viyana Kongresi’ne atfen Viyana Sistemi 
olarak da bilinir ve Avrupa’daki beş büyük devlet olan Prusya, Rusya, 
İngiltere, Fransa ve Avusturya’nın ağırlığı bu sistemde belirleyici olmuştur. 
Bu sistemin daha muhafazakâr olan üyeleri, sistemi o yıllarda Avrupa’yı 
etkisi altına almış olan devrim dalgasına karşı koymak, milliyetçilik 
eğiliminin gücünü kırmak ve güç dengesini korumak amacıyla kurdular 
ve kullandılar.44 Ne var ki 1848 devrimleri ile bu sistem çöktü ve bir 
milliyetçilik dalgası başladı. Bu dalga, Avrupa siyasi sahnesine birleşmiş 
Almanya ve İtalya’yı çıkaracaktı. Avrupa Ahengi’nin ikinci safhası, siyasî 
birliğini sağlamış olan Almanya önderliğinde, Başbakan Otto von Bismarck 
tarafından kurulmuştur. Berlin Kongresi ile vücut bulan ikinci safhada 
Fransa, Avusturya, İngiltere, Rusya, İtalya ve Almanya yer aldı. Bu ikinci 
safha da Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile sona erecektir. 

44  Adanir, s. 402.
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Bir önceki bölümde tartışıldığı üzere, İngiliz Okulu’na göre 1856 
yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu o dönemki 
Avrupa devletler sisteminin resmen bir parçası olmuştu. Osmanlı, bu 
devletler sisteminin parçası konumuna gelen ilk Hıristiyan olmayan 
ülkeydi.45 Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra İngiltere, Rusya, Fransa 
ve İtalya’nın Osmanlı ülkesini aralarında paylaştıkları gizli anlaşmalar, 
bu devletler sisteminin sonunun geldiğinin son emareleri idi. Nitekim 
bu gizli anlaşmalar, Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü garanti altına alan 
Paris Antlaşması’na aykırıydı.46 Ancak Birinci Dünya Savaşı’na kadar 
Osmanlı, bu sistemin faydalarını da görmüştü. Örneğin 93 Harbi’nde 
aldığı yenilginin ardından 1878’de toplanan Berlin Kongresi, Ayastefanos 
Anlaşması’nın ağır şartlarını hafifletmekteydi.47 Diğer taraftan bu tarih, 
Osmanlı’nın Rusya ve İngiltere’ye karşı büyük toprak kayıpları yaşadığı bir 
yıl olarak tarihteki yerini almıştır.48 Balkan savaşları ile başlayan ve 1918 
yılında Osmanlı’nın başkentinin işgal edilmesi ile devam eden süreç ile 
Osmanlı, Avrupa’dan ve Avrupa devletler sisteminden fiilen dışlanmıştı.49 
Hurewitz’e göre Osmanlı’nın Avrupa devletler sistemine dahil olması 
sistemin bir “dünya sistemi”ne dönüşmesinde önemli bir aşamaydı.50

Yukarıda da bahsedildiği üzere İngiliz Okulu, Birinci Dünya Savaşı 
başladığı zaman yalnızca küresel bir uluslararası sistem olmadığını, aynı 
zamanda küresel manada bir “uluslararası toplum” olduğunu savunur. 
Osmanlı, kâğıt üzerinde bu sisteme dahil olmakla birlikte, İngiliz Okulu’na 
göre devletler toplumuna dahil değildir. 51 Keene, İngiliz Okulu’na yönelttiği 
eleştirisinde, Batılı devletlerin Batılı olmayan devletlere karşı kendi 
aralarında uyguladıkları kural ve normları uygulamadıklarını, dolayısıyla 
tek ve yeknesak bir uluslararası toplumdan söz edilemeyeceğini vurgular.52 
Devletler toplumunun sınırları hiçbir zaman net olarak belli değildir ve 
Türkiye, Japonya, Çin gibi ülkeler bu topluma dahil oldukça bu sınırlar 
değişmektedir.53 İngiliz Okulu, bu genişlemeyi derinlemesine analiz eder 
ve analizinin önemli bir parçası Türk millî mücadelesidir. Keene’nin 

45  Hurewitz, s. 141.
46  Akşin, 2010, s. 10-15.
47  Hurewitz, s. 151.
48  Mustafa Aksakal, The Ottoman Road to War in 1914, Cambridge University Press, 2010, s. 57.
49  Aksakal, s. 1.
50 Hedley Bull, “The Revolt against the West.” Hedley Bull ve Adam Watson (editörler) içinde, The 

Expansion of International Society: Part III - Challenge to Western Dominance. Oxford, Clarendon 
Press, 1984, s. 217; Hurewitz, s. 141.

51 Bu konuyu Thomas Naff, Bull ve Watson tarafından derlenen The Expansion of International Society 
başlıklı kitabın “The Ottoman Empire and the European States” adlı bölümünde derinlemesine 
tartışmıştır. 

52  Keene, s. 97-98.
53  Keene, s. 113-114.
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uluslararası toplumun hiyerarşik yapısını esas alması ve Batılı olmayan 
devletlere, devletler toplumuna dahil olan devletlerin bazı normları 
dayatması esasen İngiliz Okulu tarafından da kabul edilen bir olgu olmakla 
birlikte bu husus üzerinde İngiliz Okulu yazarları fazlaca durmamışlardır. 
Diğer taraftan Türkiye, Çin gibi ülkelerin uluslararası topluma dahil olma 
süreçleri hem Batılı hem de Batılı olmayan devletler için bir yakınsama 
süreci olarak görülebilir. Bu konuya bir sonraki bölümde değinilecektir.

Avrupa ve Batı’nın hegemonyası, yirminci yüzyılın hemen başında 
zirve konumundaydı. Avrupalı devletlerin üstün durumu ahlaki açıdan 
da meşrulaştırılabiliyordu. Örneğin Batılı bir devletin Batılı olmayan bir 
devletin toprağında yer almasının ahlaki bir gerekçesi de mevcuttu. Batılı 
olmayan toplumlar, Batı’nın üstünlüğünü değişmesi gereken bir konu 
olarak görmüyorlardı. Manevi ve psikolojik üstünlük Batılı ülkelerdeydi. 
Bu ahlaki gerekçenin ve manevi üstünlüğün sorgulanmaya başlaması, 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlar.54 Bu yönde bir sorgulama yirminci 
yüzyılın ortalarında dekolonizasyon sürecine giden yolu açacaktır. Bu 
sorgulama hem Batılı devletlerin toplumlarında hem de Batılı olmayan 
devletlerde paralel olarak devam etmiş ve yüzyılın ortasında uluslararası 
hukukçuların devletler arasındaki münasebetleri yorumlama yöntem ve 
felsefelerinin değişiminde etkili olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde oluşturulan manda 
yönetimleri ile İngiltere ve Fransa gibi ülkeler kendi kaderini tayin 
etme konusunda “ehil olmayan” toplumları idare etmelerine hukuki bir 
dayanak bulmuş olsalar da55 savaş sonrası gelişen olaylar, bu hiyerarşik 
bakış açısının Batılı devletler açısından hukuki düzlemde sürdürülebilir 
olmadığının ilk işaretlerini yüzyılın başındaki kurtuluş mücadeleleri ile 
vermekteydi. Bu mücadeleler arasında tarihsel olarak en önemlilerinden 
biri Türk millî mücadelesi ve devrim sürecidir. Birinci Dünya Savaşı, Batı 
hegemonyasının zirve noktası olsa da bu hegemonyanın sorgulandığı 
“Batı’ya karşı isyan” eğiliminin de başlangıç noktalarından biri olarak 
görülmektedir. Türk millî mücadelesi bu eğilimin önemli bir parçasıdır. 

Batı’ya karşı isyan, beş aşamalı bir süreçtir. Birinci aşama, “eşit 
egemenlik mücadelesi” olarak adlandırılır. Bu aşama, resmî ve hukuki 
anlamda bağımsız, ancak fiilen diğer ülkelere bağımlı olan veya onlarla eşit 
statüde olmayan ülkelerin, egemenlik haklarının tanınması için verdikleri 
mücadeleyi içerir. Bu farklı statü, Batılı ülkelerle bu ülkelerin imzaladığı, 
çoğunluğu ekonomik ve ticari temelli, adil olmayan anlaşmalar sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmalarda eşit egemenlik ilkesine aykırı en önemli 

54  Bull, 1984, s. 219.
55  Keene, s. 126-134.



56

Halil Burak SAKAL
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

9 
/ 

27
: 4

1-
64

maddeler Batılı ülkelerin sınırları dışında, anlaşmaları imzalayan ülkelerin 
sınırları içinde Batılı ülkelerin hukuk kurallarının ve mali düzenlemelerinin 
geçerli olduğunu hükme bağlayan maddelerdi. Bu maddeler, yukarıda 
incelenen ve İngiltere’nin öncülüğünde gelişen kapitalist dünya sisteminin 
Osmanlı, Çin, Japonya gibi devletler üzerine kurduğu mali temelli 
tahakkümün yirminci yüzyıldaki yansımalarıdır. On dokuzuncu yüzyılın 
sonlarında, 1890’larda Batılı devletlere sınır ötesi yargılama hakları veren 
bu tarz anlaşmalardan ilk kurtulan ülke Japonya olmuştu.56 

Türkiye, Batılı ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’de tabi oldukları 
istisnai düzenlemeler ve imtiyazlardan millî mücadele süreci ile kurtuldu. 
Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’na girdiğinde bu 
şartları tek taraflı olarak reddetmiş olsa da 1920 yılında imzalanan Sèvres 
Barışı ile bu şartlar tekrar dayatılmıştı.57 Sèvres Antlaşması, Ağustos 1914’te 
Osmanlı hükûmeti tarafından kaldırılan kapitülasyonları müttefik devletler 
lehine yeniden tesis etmekle kalmıyor, savaş öncesi kapitülasyonlardan 
yararlanmayan müttefikleri de bu sisteme dahil ediyordu.

Toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı, 1920 yılının Ocak ayında 
aldığı kararla ülkenin siyasi, adli ve mali açıdan gelişimini engelleyen her 
türlü kısıtlamaları reddettiğini ilan etmişti. Millî mücadelenin bir parçası 
olan bu karşı çıkış, Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen başarılı sonuçların 
ardından anlam kazanacaktı. Nitekim 1923 yılında imzalanan Lausanne 
Antlaşması, hem Türkiye devletinin kurulduğunu ilan ediyor hem de bu 
eşitsiz şartların ortadan kaldırılmasını belgeliyordu. Barış görüşmelerinin 
bir süreliğine tıkanmasının sebeplerinden olan kapitülasyonlar 
Antlaşma’nın 28. maddesi ile tamamen kaldırılıyordu. Bu madde ve 
azınlıklarla ilgili düzenlemeler, Batılı devletlerin Türkiye’nin içişlerine 
müdahalesinin önünü kesmiştir.58

İngiliz Okulu’na göre millî mücadele, Batılı olmayan devletlerin Batılı 
devletlere karşı giriştiği “eşit egemenlik mücadelesi”nin bir parçasıdır. 
Bu mücadelede Mısır 1936, Çin ise 1943 yılında imzaladığı anlaşmalar ile 
“eşit egemenlik” haklarına sahip olan ülkeler olmuşlardır.59 Türk Kurtuluş 
Savaşı, yirminci yüzyılın başındaki dünya düzeni içinde, Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından mağlup devletlere dayatılan şartları kısmen de olsa 
tersine çevirebilen yegâne kurtuluş mücadelesi olması bakımından da 

56 Hurewitz, s. 144; Bull, 1984, s. 220-228.
57 David Fromkin, A Peace to End All Peace, New York: Henry Holt and Company, 1989, s. 427-434.
58 TBMM, Lozan Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar, 1923, https://www.tbmm.gov.tr/

tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc002/kanuntbmmc002/kanuntbmmc00200343.
pdf. 

59 Bull, 1984, s. 220.
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önem arz eder.60 Burada açıklığa kavuşturulması gereken nokta şudur: Söz 
konusu yıllardaki uluslararası toplum dikkate alındığında eşit şartlarda, 
karşılıklılık temelinde, sözleşme esaslı kurulan bir uluslararası toplum 
yoktur. Bull’un da ifade ettiği gibi asıl olan, mevcut “tek” uluslararası 
toplumun belli süreçlerden geçerek “genişlemesidir.” Bir taraftan 
uluslararası toplum genişlerken aynı zamanda dönüşüme uğrayarak 
küresel bir karaktere sahip olmakta, diğer taraftan ise bu topluma giren 
yeni devletler kendi ulusal ve uluslararası düzenlemelerinde belirgin bir 
başkalaşım süreci içine girmektedirler.

Batı’ya karşı isyan süreci dahilinde, Türkiye’nin içinde yer aldığı 
eşit egemenlik mücadelesinden sonra, “koloni karşıtı devrim” safhası 
gelmektedir. Bu safhada Asya, Afrika, Pasifik gibi bölgelerin Batılı 
ülkelerin kolonisi olmaktan kurtulmaları söz konusudur. Bu süreç daha 
ziyade 1945 sonrası dönemi kapsar ve Asya’daki kolonilerin 1950’lerde, 
Afrika’dakilerin 1960 ve 1970’lerde bağımsızlıklarını kazanmaları en 
önemli aşamalarını oluşturur. İngiliz Okulu’nun analizine göre yirminci 
yüzyıldaki uluslararası toplum, evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bull ve 
Watson, yaptıkları analizde bu evrensel nitelikteki uluslararası toplumun 
genişlemesi sürecini ele alır. Dolayısıyla burada sözü edilen süreç yalnızca 
Batılı ülkelerin karşı karşıya kaldığı dekolonizasyon süreci değildir. 
Örneğin Kore’nin Japonya’dan, Sudan’ın Mısır’dan kurtuluşu da bu ikinci 
safhada değerlendirilmektedir.61 İngiliz Okulu’nun Batı’ya karşı isyan 
kavramsallaştırmasının yorumlanmasında en fazla üzerinde durulan 
safha, bu ikinci safhadır. Burada dikkat çekilmesi gereken husus bu beş 
safhanın birbirinden ayrılmaması gereken ve süreklilik arz eden bir sürecin 
parçaları olduğudur.

Batı’ya karşı isyan sürecinin üçüncü safhası “ırk eşitliği” safhasıdır. Bu 
süreç beyaz olmayan toplumların beyazların üstünlüğüne karşı çıkmalarını 
içerir. Japonların Ruslara karşı 1904-1905 yıllarında kazandıkları 
zaferler bu mücadelenin bir parçası olmakla birlikte, esas mücadele yine 
1945 sonrası süreçte yoğunlaşmaktadır. Bandung’da 1955’te toplanan 
bağlantısızlar hareketi, nüfusunun çoğunluğu beyaz olmayan ülkelerin 
bağımsızlıklarını kazanmaları ve beyazların bu ülkelerde azınlık konumuna 
gelmeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950 ve 1960’larda yaşanan hak 
mücadeleleri, bu sürecin en önemli parçaları olarak görülür.62 Dördüncü 
safha, “iktisadi adalet mücadelesi” safhasıdır. Dünyada zengin ve fakir 
ülkeler arasındaki eşitsizliğin giderek daha fazla artması ve bu artışa 

60  Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge University Press, 
1976, s. 340.

61  Bull, 1984, s. 220-221.
62  Bull, 1984, s. 221.
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yönelik farkındalık seviyesinin yükselmesi bu mücadelenin ortaya çıkışına 
zemin hazırlamıştır. Bu mücadeleye ilişkin sinyaller daha önce İran’ın 
İngiliz petrol şirketini millileştirmesi gibi olaylarla verilmiş olsa da sürecin 
kilit noktasını 1964 yılında Genf’te toplanan Birleşmiş Milletler Ticaret, 
Yardım ve Kalkınma Konferansı’nda kurulan 77’ler Grubu oluşturur.63 
Batı’ya karşı isyanın beşinci safhası ise “kültürel özgürleşme”dir. Bu aşama 
Batılı olmayan toplumların, Batı’nın kültürel ve entelektüel üstünlüğünü 
yıkma mücadelesidir.64

Burada İngiliz Okulu’nun Batı tarafından domine edilen uluslararası 
düzenin nasıl yıkıldığına dair analizine kısaca değinmek faydalı olacaktır. 
Öncelikle Asyalı, Afrikalı, Uzak Doğulu toplumların “psikolojik veya 
manevi uyanışı” söz konusudur. Bu uyanış, Batı eğitimli küçük gruplar 
arasında başlamış ve mevcut düzenin değişmesi gerektiğine dair fikriyat 
ilk bu gruplar arasında yaygınlık kazanmıştır. Bu gruplar, yönetimlerini 
ele geçirdikleri devlet mekanizmalarını bu fikri uygulamanın bir “aracı” 
olarak kullanmışlardır. Ülke içinde yeni ulus ve millî ekonomi inşa 
süreçleri, uluslararası arenada yeni ittifaklar kurma ve BM gibi uluslararası 
platformlarda bu görüşleri yayma çabası ile birleşmektedir.65 Türk millî 
mücadelesinde İttihat ve Terakki ile başlayan ve Atatürk dönemimde 
devam eden iktidar mücadelesi, akabinde Kurtuluş Savaşı ve çeşitli 
alanlarda devrimlerle desteklenen süreç, bu yaklaşımın somut örneklerini 
oluşturmaktadır. 

Bull’un uluslararası toplumun genişlemesi konusuna “milletlerarası 
hukuk” ve “uluslararası düzen” açısından baktığını burada hatırlatmak 
gerekir. Bull, dünya ülkeleri açısından uluslararası düzeni korumanın 
ve sürdürmenin bir “ortak çıkar” olduğunu ifade etmektedir. Günümüz 
uluslararası düzeninde devletler güvenlik ve bekalarının uluslararası 
toplum tarafından kabul edilmiş birtakım ilkelere bağlı olduğun kabul 
etmektedirler. Bu ilkeler, güç kullanımının sınırlandırılması, egemenlik 
haklarına saygı, içişlerine karışmama gibi hukuk normlarına dayalı 
ilkelerdir.66 İngiliz Okulu’na göre devletlerin düzeni sağlama yönündeki 
bu eğilimleri, uluslararası ilişkilerde bir medenileşmenin işaretidir. Bu 
sürecin ortaya çıkması için devletler üstü bir otoriteye de ihtiyaç yoktur.67 

63  Bull, 1984, s. 222.
64  Bull, 1984, s. 223.
65  Bull, 1984, s. 224.
66  Bull, 1977.
67  Linklater 2010, s. 3.
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Uluslararası toplumun genişlemesi ve uluslararası düzen

Yukarıda kısaca değinildiği üzere, uluslararası toplum, çıkış noktası 
olarak bir Batı kurumudur ve özellikle 1945 sonrası dönemde yeni 
bağımsız olan devletlerin Batı kurumlarını kabul edip etmedikleri Bull 
ve Watson tarafından üzerinde durulan önemli hususlar arasında yer 
alır. Batılı olmayan devletlerin topluma girmeleri için iç yapılarında bazı 
değişikliklere gitmeleri gerekmektedir. Başka bir ifade ile uluslararası 
toplumun genişlemesi yalnızca “Batılılaşma” sürecinin bir parçası olarak 
gerçekleşebilir.68 

Bull ve Watson, uluslararası toplumun genişleyip genişlemediğini 
analiz ederken “Batı’ya karşı isyan” kavramını kullanmaktadır ve 
Linklater’a göre bu kavram analizin kilit noktasıdır. Çünkü bu kavram, 
Batılı olmayan devletlerin Avrupalı uluslararası ilişkiler prensiplerini 
kabul edip etmedikleri sorusunu doğurur. Linklater bu soruya cevaben 
yaptığı analizinde, “hafifleme algısı” ve “sürekli mücadele algısı” gibi iki 
kavrama dikkat çeker ve uluslararası toplumun genişlemesi fikrini Batılı ve 
Batılı olmayan ülkeler açısından değerlendirir.69 

Hafifleme algısı, Batılı olmayan devletlerin “eşitlik” ilkesini 
kabullenmeleri anlamına gelir. Daha açık bir ifade ile Batılı olmayan ve 
imparatorluk geleneğine sahip Çin, Japonya, Osmanlı gibi devletler, 
kendi toplumsal yapıları ve kültürlerinin üstün olduğuna dair bir inançla 
yönetilirler. Bu devletler bir şekilde, uluslararası düzenin devletlerin 
birbirlerini siyaseten eşit kabul etmeleri durumunda mümkün olacağı 
yönündeki fikri kabul etmişlerdir. Bu fikrin kaynağı, Avrupa’dır.70 Osmanlı 
için Avrupa, dar-ul harb olarak geçer, Osmanlı ülkesi ise her zaman dar-ül 
İslam’dır. Bu iki bölgede farklı hukuk kuralları ve farklı normlar geçerlidir. 
Örneğin Sultan Süleyman, Avrupalı egemenlerle kurduğu ilişkileri eşitlik 
ilkesi üzerine kurmamıştır. Sultan Selim’in on sekizinci yüzyılın sonlarında 
Londra, Viyana, Paris ve Berlin’de açtığı temsilcilikler ise Osmanlı’nın tek 
taraflı üstünlük anlayışından karşılıklılık anlayışına geçtiğinin emareleri 
olarak değerlendirilebilir.71 

Osmanlı, Avrupa devletler toplumuna girerek bu inancı bir kenara 
bıraktığını da zımni olarak kabul etmiş olmaktadır. Benzer bir durum, 
kadim imparatorluk geleneği olan Çin için de geçerlidir. Asya’nın güçlü 
devleti Çin’in imparatorları, dünyayı yönetmek üzere ilahi bir görev 
üstlendiklerine inanmaktadırlar. Çin’in etrafındaki ufak ülkeler gibi Avrupa 

68  Linklater 2010, s. 4-5.
69  Linklater 2010, s. 5.
70  Linklater 2010, s. 6.
71  Hurewitz, s. 147.
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ülkeleri de uzunca bir süre boyunca Çin ile kurmaya çalıştıkları diplomatik 
ilişkilerde imparator tarafından daha alt statüde değerlendirildiler. Bu 
durum ancak on dokuzuncu yüzyılın ortalarında, İngiltere’nin zorlaması 
ile değişecektir.72

Sürekli mücadele algısı ise uluslararası toplumun Batılı devletlere 
yansımasını içeren bir kavramdır. Batılı devletler özellikle dekolonizasyon 
sürecinden sonra ortaya çıkan yeni küresel gerçeklere uyum sağlamak için 
ciddi şekilde çaba sarf etmek zorundadırlar. Başka bir ifadeyle Batılı devletler 
için eski kolonilerin kâğıt üzerinde bağımsız olduklarını kabullenmek 
yetmemektedir. Batılı devletler arasında daha önceki yüzyıllarda yaşanan 
din savaşlarının sona erdirilmesi sürecinde yaşanan “devletler arası şiddeti 
kontrol altında tutma” gereksinimi ve bu gereksinimden doğan “düzen 
sağlama” yönündeki ısrar, dünya toplumunda zengin ve fakir arası eşitliği 
sağlamaya dönük çabalarla desteklenmelidir.73 İngiliz Okulu’na göre 
adaletin sağlanabilmesi için uluslararası hukuk tarafından desteklenen bir 
düzen şarttır. Zira uluslararası toplum, devletler arası şiddetin yaygın hale 
gelmesi ile zayıflatabilecek, kırılgan bir olgudur. İngiliz Okulu düşünürleri, 
geçmişteki tüm devlet sistemlerinin şiddet tarafından yok edildiğini ve bu 
sistemlerin imparatorluklar ile yer değiştirdiğini ifade ederler.74 

Sonuç

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Uluslararası İlişkiler disiplininde 
Amerikan akademisinin ağırlığı artmış, buna paralel olarak realist ve 
liberal yaklaşımlar gelişerek disiplin içinde yaygın bir tartışma zemini 
oluşturmuştur. Bu tartışmaya ontolojik ve epistemolojik itirazlarla karşı 
çıkan eleştirel bakış açısının yanı sıra, klasik realizmin ve Kantçı liberalizmin 
belirli yönlerini alıp bu teorileri kendine özgü tarihsel ve normatif bakış 
açısı ile yorumlayan İngiliz Okulu, ana akım teorik tartışmaların dışında 
kalmış gibi görünmektedir. 

İngiliz Okulu, devletler sistemi ve uluslararası toplum analizleriyle 
disipline orijinal bir bakış açısı katmıştır. Bu bakış açısı, Türk millî 
mücadelesini tarihsel ve uzamsal olarak Uluslararası İlişkiler disiplini 
çerçevesine yerleştirmek için en uygun ve en faydalı araç olarak 
görünmektedir. İngiliz Okulu, realist, neorealist ve dünya sistemleri 
yaklaşımları tarafından geliştirilen devletler sistemi yaklaşımlarından 
farklı olarak analizini devletler toplumu veya uluslararası toplum 

72  Hurewitz, s. 143-144.
73  Linklater 2010, s. 6.
74  Linklater 2010, s. 6.
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kavramsallaştırmasıyla genişletmiştir. Bu kavramsallaştırma özellikle 
Bull ve Watson tarafından uluslararası toplumun genişlemesini irdeleyen 
bir tarihsel süreç bağlamında ele alınmaktadır. Bu tarihsel süreç içinde 
“Batılı olmayan” toplumların tedrici ve kademeli olarak Batı değerlerini 
kabul etmelerinin yanında, Batı tarafından kendilerine dayatılan ve siyasi, 
iktisadi, toplumsal ve kültürel olarak eşit olmayan şartlara karşı çıkışları söz 
konusudur. Bu karşı çıkış ise, “Batı’ya karşı isyan” kavramsallaştırmasıyla 
özetlenen, Türk millî mücadelesinin de içinde yer aldığı beş kademeli bir 
süreçten ibarettir. 

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, dünya tarihinin 
farklı dönemlerinde farklı paradigmalar çerçevesinde şekillenen dünya 
sistemlerinin var olduğudur. Ancak bu sistemler hiçbir zaman yirminci 
yüzyılın başında olduğu şekilde küresel bir dünya sistemi, küresel 
bir devletler toplumu halini almamıştır. Yirminci yüzyılın başındaki 
uluslararası toplumun ise Batı kaynaklı uluslararası toplumsal yapının 
tüm dünyaya sirayet etmesi şeklinde genişlediği, İngiliz Okulu’nun en 
önemli iddialarından biridir. 

Bu uluslararası toplumda ve bu genişleme sürecinde Türkiye hangi 
konumdadır? Öncelikle Türkiye’nin Batılı bir toplum olup olmadığı 
konusu tartışılmalıdır. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Türkiye, resmen 
Avrupa’da kurulmuş bulunan devletler sisteminin bir parçası sayıldı. 
Buna paralel olarak Osmanlı, Avrupa devletler hukukunun bir parçası 
olarak kabul edildi. Ancak yüzyılın sonuna doğru giderek zayıflayan 
Osmanlı devleti hem hazinesine yüklenen ağır borçlar hem de azınlıklar 
ve diğer ülke vatandaşlarına yönelik imtiyaz ve istisnalar içeren hukuki 
düzenlemeler nedeniyle diğer Avrupalı devletlerle olan münasebetlerinde 
eşitsiz ve adaletsiz bir konuma gelmiş oluyordu. Bu konumda girilen Birinci 
Dünya Savaşı, esasen Osmanlı’nın kendisine dayatılan bu eşitsiz şartlara 
karşı bir çıkış yolu arama hareketiydi. Ne var ki savaştan mağlup ayrılan 
Osmanlı devleti, savaşın galipleri ile çok ağır şartlarda bir barış antlaşması 
imzalamak zorunda kalmıştı. Bu antlaşma, yalnızca Osmanlı’yı savaşın 
galip devletleri arasında paylaştırmıyor, aynı zamanda yabancılara ve 
azınlıklara verilen imtiyazları geri getiriyordu. İşte Türk millî mücadelesi, 
Türk halkının her türlü çabasına rağmen kurtulamadığı, kendisine ısrarla 
dayatılan bu şartlara bir anlamda başkaldırısıdır. Millî mücadele ile 
imzalanan Lausanne Antlaşması’nın Türk halkının bağımsızlık senedi 
olarak görülmesi bu nedenledir. Türk milletinin bu mücadelesi, doğuda 
Çin ve Japonya tarafından yapılan eşit egemenlik mücadeleleri ile birlikte 
hem bu toplumların Batı’ya karşı isyanı, hem de uluslararası topluma bu 
ülkelerin bir şekilde dahil olması sürecinin önemli bir parçasıdır.
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Osmanlı’nın Avrupa ile münasebeti ve Avrupa’daki toprakları dolayısıyla 
bir Avrupa devleti sayılabileceği söylenebilir. Ancak Osmanlı’nın Avrupalı 
devletler arası din savaşlarını sona erdiren Westphalia Barışı ile şekillenen 
Hıristiyan devletler toplumunun bir parçası olmadığı açıktır. Dahası bu 
yıllarda Osmanlı padişahları kendilerini Avrupalı egemenlerden üstün 
görmektedirler. Ancak on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde Osmanlı’nın 
mutlak üstünlüğü ortadan kalkacaktır. Birinci Dünya Savaşı öncesi 
Avrupa’daki güç dengesinin bir parçası olarak Avrupa devletler sistemine 
dahil olan Osmanlı hem bekası hem de mali sürdürülebilirliği açısından 
Avrupalı devletlere bağımlı olması dolayısıyla Avrupa devletler toplumunun 
bir parçası değildir. Millî mücadele sonunda akdedilen Lausanne Barışı 
ise Türkiye’nin Avrupa, Amerika, Uzak Doğu gibi coğrafyalarda bulunan 
ülkeler ile birlikte eşit egemenlik ilkeleri çerçevesinde uluslararası topluma 
dahil olduğu bir sözleşmedir.

Diğer taraftan, Batılı devletlerin, Batılı olmayan ve uluslararası topluma 
yeni dahil olan devletlere eşitlik temelinde değil, hiyerarşik bir temelde 
bakıyor olmaları, siyaset sosyolojisi ve psikolojisi bağlamında incelenmesi 
gereken ayrı bir tartışmanın konusudur. Batı’ya karşı isyan olarak 
nitelendirilen uzun süreç, uluslararası toplumun hukuki temelde, resmi 
sözleşme ve metinler ile normatif düzeyde genişlemesini açıklamaktadır. 

Teşekkür

Bu çalışmanın yayımlanmasındaki değerli katkılarından ve sabrından 
dolayı Dr. Nuri Salık’a, yazım sürecinde yerinde ve yapıcı katkılar sunan 
hakemlere teşekkür ederim.
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Öz

İskenderun, eski çağlardan beri Doğu Akdeniz’in en önemli ticaret 
limanlarından biridir. Bu itibarla, Osmanlı Devleti’ni parçalama amacı güden 
devletler İskenderun’a özel önem vermişlerdir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
Lozan’a kadar geçen süreçte İskenderun Sancağı sürekli olarak gündemde 
kalmıştır. Bu makalenin iki amacı vardır: Birincisi, dönemin siyasi tarih 
metinlerinde (telgraf, muhtıra, beyanname ve antlaşma gibi) İskenderun 
Sancağı’nın sınırları ve statüsünün dönemin siyasi tarih metinlerinde 
(resmi telgraf, muhtıra, beyanname ve antlaşma gibi)  nasıl geçtiğini ortaya 
koymaktır. İkincisi ise I. TBMM’nde, Lozan Antlaşması’nın onay aşaması 
dâhil İskenderun sancağı ile ilgili yapılan tartışmaları değerlendirmektir.   
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in the political history texts of the period (such as telegraph, memorandum, 
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Giriş

Mondros Mütarekesi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin işgal edilen üç 
stratejik bölgesinden biri İskenderun idi1. Bilindiği gibi İskenderun, 9 
Kasım 1918’de, İngilizler tarafından işgal edilmişti. Aslında, Sykes-Picot 
gizli anlaşmasına göre bu bölge, Fransızların hissesine düşmüştü. Ne var ki 
İngilizler, Eylül 1918’de Filistin’den itibaren Anadolu’ya doğru başlattıkları 
askerî harekât sonucunda Osmanlı Yıldırım Orduları’nı ricata zorlayarak 
İskenderun’u işgal etmişler ve Fransızlara karşı büyük bir askerî avantaj 
elde etmişlerdi.

İngilizlerin İskenderun’u mütarekenin hemen ardından işgal etmeleri 
sebepsiz değildi. Çünkü İskenderun, eski çağlardan beri Doğu Akdeniz’in 
en önemli ticaret limanlarından biridir. Aynı zamanda Amanos Dağlarını 
Belen Geçidiyle aşan Halep-Antakya ve İskenderun yolunun denize açılan 
kapısıdır2. En önemlisi, 19.yüzyılın son çeyreğinden itibaren değer kazanmış 
olan petrol kaynaklarına3 ulaşmayı sağlayan hinterlandı bakımından 
Doğu Akdeniz’in en stratejik limanıdır. Bundan dolayı İskenderun, XIX. 
Yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlerin Ortadoğu planları açısından elde 
etmeye çalıştıkları en önemli rekabet bölgesi olmuştur4. 

Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında I. Dünya Savaşı’na girmesi 
üzerine İngiltere, Mısır ve Süveyş kanalını elinde bulundurmasının 
avantajıyla Arap topraklarıyla Anadolu’nun irtibatını kesmeye yönelik bir 
siyaset izlemeye başladı. Bu işle, İngiltere’nin Kahire Haber alma Bürosu 
görevlendirildi. Bu büronun ilk işi, söz konusu siyaseti uygulayabilmek için 
İskenderun’a bir çıkarma planı hazırlamak oldu. Bu plan, 4 Aralık 1914’de, 
Mısır’daki İngiliz General Maxvel tarafından İngiliz Harbiye Bakanı Lord 
Kitchener’e sunuldu. Buna göre, Suriye, Mezopotamya ve Arap yarımadası 
ile bağlantıyı kesebilecek en önemli yer İskenderun idi. İskenderun’a 
yapılacak bir çıkarma ile Osmanlı demiryollarına da darbe vurulacak 
ve dolayısıyla Alman çıkarları da darbe yiyecekti. Hatta bu çıkarma 
gerçekleşirse, Suriye Arapları genel ayaklanmayı ilan edebileceklerdi. 
Ancak, 18 Mart 1915’de Çanakkale’deki Osmanlı deniz zaferi, bu İngiliz 
planının uygulanma imkanını ortadan kaldırdı. Bu başarısızlıkta, İstanbul 
ve Boğazları ele geçirecek Rusya ile Suriye’yi isteyen Fransa’nın gelecekte 
İngiltere’nin düşmanları olabileceği düşüncesi de etkiliydi5.

1  Diğer ikisi, Musul (3 Kasım 1918) ve İstanbul (13 Kasım 1918) idi.
2  Metin Tuncel, “İskenderun”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 22, s.580 (s.580-582)
3 İskenderun sadece bir liman şehir olmayıp 1889’da, Kabaev nahiyesindeki Çingen (bugünkü adı 

Kepirce olup Uluçınar nahiyesine bağlıdır) köyünde bulunan ve işletilen petrolüyle de önemliydi. 
Bkz., İdris Bostan, “Osmanlı Topraklarında Petrolün Bulunuşu ve İskenderun’da İlk Petrol İşletme 
Çalışmaları”, Coğrafya Araştırmaları, I/2, Ankara 1990, s.130-135.

4 Vahit Çabuk, “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İskenderun’un Stratejik Durumu”, I. Hatay Tarih ve 
Folklor Sempozyumu Bildirileri, Antakya 1991, s.10.

5   Ali Arslan, İngilizlerin İskenderun’u İşgal Projesi ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler”, IV. Hatay 
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Buna rağmen İngilizler, özellikle Eylül 1918’den itibaren Filistin’den 
itibaren 7.Osmanlı Ordusu’na karşı başlattığı ileri harekât sonucunda 
20-21 Eylül gecesi Nablus’u, 25 Eylül’de Amman’ı ve sonunda Arap 
isyancıların da desteğiyle 1 Ekim’de Şam’ı ele geçirdiler. Burada durmayan 
İngiliz ve Arap kuvvetleri, 19 Ekim’de Lazkiye ve Hama’ya girdiler. Bu 
sırada Arap isyancılar, Hama-Halep arasındaki demiryolu güzergahının 
bazı kısımlarında toplanarak geçen trenlere ateş açmışlardı. Bunu gören, 
Yıldırım Ordular Grubu ile 7. Ordu, Halep’i Anadolu’ya bağlayan yol 
istikametinde bir savunma hattı kurdular. Buna rağmen 20 Ekim’den beri 
Arapların Halep ve civarında yaptıkları baskınlar Osmanlı ordusunu zor 
durumda bıraktı. Sonunda, İngiliz ve Arap kuvvetleri, 26 Ekim’de Halep’i 
ele geçirdiler.  Böylece Osmanlı kuvvetleri, Halep’in kuzeyine çekilmek 
zorunda kalmıştır6.

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi 
imzalandığında Osmanlı kuvvetleri, Müslimiye-Ahterin-Çobanbey 
hattında bulunmaktaydılar. Tabiatıyla bu hattın içinde İskenderun-
Beylan-Antakya-Der Cemal-Tel Rıfat-Azez-Katma-Ahterin de mevcuttu7. 
Aslında bu ricat, Mustafa Kemal Paşa’ya göre bir zorunluluktu. Nitekim, 
mütarekeden sonra Suriye’nin kuzeyinde düşmana direnme şartlarını 
soran Osmanlı Genelkurmayı’na gönderdiği cevabî telgrafında, bunun 
maddi imkansızlığını gözler önüne sermekteydi. Halep’ten gönderdiği 
bu telgrafında Mustafa Kemal Paşa, Gavur dağlarında tutunarak 
savunma imkanı varsa da meydanda toplanacak bir ordu kalmadığını, 
zapt ve rabtdan yoksun kalan askerin kaçmakta olduğunu ve kendisinin 
de mecburen Katma-Kurtkulak ve Raco istikametine doğru çekilmeye 
çalıştığını bildirmekteydi8.

Hemen belirtelim ki, Mondros Mütarekesi’nde İskenderun ile ilgili 
doğrudan bir hüküm bulunmuyordu. Ancak İngilizler, mütarekenin 
“müttefikler emniyetlerini tehdit edecek bir vaziyetin zuhurunda herhangi 
bir sevkülceyş noktasını işgal hakkını haiz olacaklardır” şeklindeki yedinci 

Tarih ve Folklor Sempozyumu (18-19 Ekim 1996)Bildirileri, Antakya 1997, s.1-10;   Ümmü Gülsüm 
Polat, “I.Dünya Savaşı’nda Müttefiklerin (İngiltere-Fransa) İskenderun Çıkarma Planı ve İkinci 
Çanakkale Korkusu”, Akademik Bakış, VII/14, Yaz 2014, s.5-13.

6  Ömer Osman Umar’a göre M.Kemal Paşa,  Osmanlı kuvvetlerini Halep’in kuzeyinde oluşturduğu 
savunma hattına çekmiştir. Bu hat, İskenderun-Beylan-Der Cemal- Tel Rıfat ve Antakya şeklindedir. 
İlgi çekicidir ki, İngilizlerin Halep kuşatması sırasında mahsur kalan Mustafa Kemal Paşa,  Bedevi 
Araplara 1000 altın vererek Halep’den ayrılmıştır. Bkz. Ö.O.Umar,  Osmanlı Yönetimi ve Fransız 
Manda İdaresi Altında Suriye (1908-1938),  Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara  2004, 
s.314-320.

7  Ne var ki, 400 kişilik isyancı Arap kuvvetleri, 10 Aralık 1918’de, Çobanbey, Akçakoyunlu ve Cerablus’u 
işgal ettiler.Bkz., Türk İstiklal Harbi  Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı I,  Genelkurmay Basımevi, 
Ankara 1992, s.105.

8  Zekeriya Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s.46
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maddesine9 dayanarak 9 Kasım 1918’de, on-on beş kişilik bir müfreze ile 
İskenderun’u işgal ettiler. Aynı gün, Osmanlı memurlarıyla İskenderun’un 
Osmanlı askerlerince tahliyesi hakkında bir protokol imzaladılar. Bunun 
üzerine 10 Kasım’dan itibaren de güney ve batıdan Amanos Dağları ile 
batı ve kuzeyden İskenderun Körfeziyle Payas’a kadar olan bölge, Osmanlı 
birlikleri tarafından tahliye edildi10. Daha somut olarak belirtirsek, Osmanlı 
birlikleri, Payas-Kilis hattının kuzeyine çekildiler.

Her ne kadar bu bilgileri, o sıralarda, Yıldırım Orduları Grup Komutanı 
olan M. Kemal Paşa’nın şifre telgrafından öğreniyor isek de Mustafa Kemal 
Paşa, İskenderun’un işgaline karşıydı ve İngilizlerin stratejik amacının 
farkındaydı. Bunu, M. Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet 
Paşa’ya gönderdiği 6 Kasım 1918 tarihli cevabî şifresinde ortaya koymuştu11:

“…maksat, Halep’deki İngiliz ordusu’na iâşe te’mîn etmek olmayıp 
İskenderun’u işgal, İskenderun-Kırıkhan-Katma yolu hareket ederek 
Antakya-Dircemal-Ahterin hattında bulunan 7. Ordunun hatt-ı ric’atını 
kesmek ve bu orduyu 6.Ordu’ya Musul’da yaptığı gibi teslimden ictinab 
edilemeyecek bir vaz’iyyete sokmakdır.” 

 Ne var ki, Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözleri, İskenderun’un  işgalini 
önleyemedi.  Nitekim, İngilizlerden sonra,  12 Kasım’da, Fransızlar da bir 
gemi dolusu askeri İskenderun’a çıkardılar. 3 Aralık’da bir İngiliz birliği, 
Antakya’yı işgal etti. 7 Aralık’ta ise, İskenderun’dan gelen bir Fransız birliği, 
Antakya’nın işgal sorumluluğunu üstlendi12. 11 Aralık 1918’de de, Fransız 
subaylar komutasında 400 yerli Ermeni’nin yer aldığı bir Fransız taburu, 
Dörtyol’u işgal etti13. Sonunda, Osmanlı orduları, 27 Aralık 1918’de, Toros 
Dağlarının kuzey kesiminde kalan Pozantı’ya kadar çekildiler.

Aslında bu dönemde önemli olan husus, Osmanlıların yaptıkları 
eylemler değil İtilaf güçlerinin faaliyetleri idi. Yaklaşık bir yıllık süre 
içinde İskenderun ve Antakya havalisi İngiliz ve Fransızların ortak işgali 
altında kaldı. Ancak, 15 Eylül 1919 tarihinde imzalanan Suriye itilafnamesi 
ile İngilizler, Musul petrollerinde Fransızların sahip oldukları %25 payı 
alma karşılığında, Sykes-Picot gizli anlaşmasında Fransızlara bırakılmış 
olan Suriye ile Güneydoğu Anadolu bölgesinden çekilmeyi kabul ettiler. 
Fransızlar ise vakit kaybetmeden işgal ettikleri topraklarda yeni idari 
düzenlemeye gittiler. Bunun sonucunda Fransızlar, 27 Kasım 1919’da, 

9  Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri I, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 
1953, s.520-521.

10 M. Kemal Paşa’nın Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye Riyaseti’ne gönderdiği 10.11.1334 tarihli, 
9.11.1334 tarih ve 622 numaralı rapora zeyl şifre, 758 numaralı vesika, Harp Tarihli Vesikaları Dergisi 
(HTVD), Sayı 29, Eylül 1959, Ankara 1959; Ayrıca bkz., Mondros Mütarekesi ve  Tatbikatı I, s.72-81

11  743 numaralı vesika, Harp Tarihi Vesikaları Dergisi (HTVD),Sayı 29, Eylül 1959, Ankara 1959.
12  Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu, TTK, Ankara 1966, s.2.
13  Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı I, s.89-99.
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İskenderun, Antakya, Harim (eski Reyhaniye) ve Belen kazalarını “Özerk 
İskenderun Sancağı” şeklinde birleştirdiler14.

 Söz konusu idari yapı, 1 Eylül 1920’ye kadar devam etti. Bu tarihte 
Fransızlar, Suriye ve dolayısıyla İskenderun Sancağı’nda da etkili olan 
Faysalcı Arap direnişi’ni kontrol altına almış olmalarının tesiriyle yeni 
bir idarî düzenleme yaptılar. Buna göre, Sykes-Picot anlaşmasında 
öngörülmüş olan doğu ve batı bölgeleri ortadan kaldırılarak Şam, Halep, 
Alevi Bölgesi ve Büyük Lübnan şeklinde dört yeni idari birim kuruldu. Bu 
yeni idari düzenlemede, İskenderun sancağı idarî özerkliğini korumakla 
birlikte Halep yönetimine bağlanacaktı. Fakat, İskenderun Sancağı, Cisr-i 
Sugur kazası ile bugünkü Türkiye sınırlarının dışında kalmış olan Bucak, 
Bayır ve Cebel-i Akra nahiyelerinin bağlanmasıyla genişleyecekti15. Olumlu 
gibi görünen bu düzenleme, Suriye’nin iç bölgeleriyle, kuzeyden güneye 
doğru, İskenderun Sancağı’nın, Alevi bölgesinin ve Büyük Lübnan’ın 
sıralandığı kıyı şeridi birbirinden ayrılmakta iken bir taraftan da sancak, 
güneye doğru genişlemek suretiyle Türk nüfus, Arap nüfus içinde biraz 
daha eritilmekteydi ki, bu durum, S. Yerasimos’a göre, Çukurova ve 
Güneydoğu’da Türk direnişi karşısında sıkışan Fransızların bir çeşit 
tehdidiydi16.    

20 Ekim 1921 tarihli Ankara anlaşması öncesinde Fransızların 
gerçekleştirdikleri İskenderun Sancağı ile ilgili üçüncü düzenleme ise 
Eylül 1921 tarihlidir. Bu tarihte, Beyrut’ta bulunan Fransız Yüksek 
Komiserliği aldığı bir kararla, 1920’de bağlanan topraklar ile Harim’i 
İskenderun Sancağı’ndan ayırmakta ve Suriye’de kalmış olan Payas ile 
Hassa nahiyelerinin güney kısımlarını ise sancağa bağlamaktaydı. Böylece, 
sancağın Türk nüfus oranı, %28’den %38’e yükseltilmiş oluyordu17. Daha 
da önemlisi, bir an önce Anadolu’dan çıkmak isteyen Fransızların, bir 
taraftan Ankara’daki TBMM hükümetinin hoşuna gidecek kararlar alırken 
diğer taraftan da onların Suriye üzerindeki taleplerini sınırlandırmaktaydı.

Mondros’tan Misak-ı Millî’ye İskenderun Sancağı

Görüldüğü gibi, İskenderun Sancağı adıyla bir idari birimin oluşturulması 
Fransızların eseridir. Nitekim, Mondros mütarekesi imzalandığı sırada, 

14  Serhan Ada, Türk-Fransız İlişkilerinde Hatay Sorunu (1918-1939), İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları,  2005, s.82-83; Stefenos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar (Balkanlar, Kafkasya ve 
Ortadoğu), 2. baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s.183.

15 8 Ağustos 1921’de alınan bir kararla Sancak’ta Arapça’nın yanında Türkçe de resmi dil olacaktı. Ayrıca, 
Sancak’da 12 üyeli İdare Meclisi kuruldu. Dördü atama, sekizi seçimle gelecekti. Daha da ilgi çekici 
olanı, seçilen üyeler bile mutasarrıf tarafından atanacaktı. Geniş bilgi için bkz., S.Ada, a.g.e., s.83.

16  S. Yerasimos, a.g.e., s.185.
17  S. Yerasimos, a.g.e., s.186.
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İskenderun; Antakya, Belen, İdlip Cisr-i Şugûr, Harim, Bab, Cebelü Sem’an, 
Ma’ratu’n-nu’man, Menbiç ve Halep (merkez kaza) gibi bir kaza olarak 
Halep Vilayeti’ne bağlı idi18. 9 Kasım 1918’den itibaren İskenderun başta 
olmak üzere bölgenin işgal edilmeye başlanmasıyla birlikte, ilk önce Ankara 
Antlaşması (20 Ekim 1921)’na ve daha sonra da Lozan Barış Antlaşmasına 
kadar geçen dönem içinde sürekli sınır ve statü tartışmaları yaşanmıştır.
Bugün de, özellikle Misak-ı Millî tartışmaları içinde Türkiye’nin güney 
sınırı (Suriye ve Irak) sözkonusu olduğunda, İskenderun Sancağı (Hatay) 
ve onun sınırları gündeme gelmektedir. 

Bu makalenin iki amacı vardır: Birincisi, dönemin siyasi tarih 
metinlerinde (telgraf, muhtıra, beyanname ve antlaşma gibi) İskenderun 
Sancağı’nın sınırları ve statüsünün dönemin siyasi tarih metinlerinde 
(resmi telgraf, muhtıra, beyanname ve antlaşma gibi)  nasıl geçtiğini ortaya 
koymaktır. İkincisi ise I. TBMM’nde, Lozan antlaşması’nın onay aşaması 
dâhil İskenderun sancağı ile ilgili yapılan tartışmaları değerlendirmektir.   

Şurası bir gerçek ki, Mondros Mütarekesi’nde belirlenmiş hiçbir sınır 
tespiti bulunmamaktadır. Buna rağmen, sanki Mondros mütarekesi’nde 
belirlenmiş sınırlar var imiş gibi halihazırda özellikle Misak-ı Milli 
tartışmaları içinde bir “Mondros Sınırı”ndan söz edilmekte ve buna 
dayanarak hükümler verilmektedir. Esas mesele, belirlenmiş bir “Mondros 
Sınırı”ndan daha ziyade Mondros Mütarekesinden sonra Osmanlı ve 
İngiliz ordularının bulunduğu hat meselesidir.

Bu konuda, Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada, Yıldırım Orduları 
Grup Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa’nın sözleri önem kazanmaktadır. 
Nitekim Mustafa Kemal Paşa, 2 Kasım 1918’de, Başkumandanlık 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne gönderdiği durum raporunda 
mütareke imzalandığı sıradaki Osmanlı Yıldırım Orduları Grubu’nun 
güney bölgesindeki askeri kuvvetlerinin bulundukları genel hatta işaret 
etmekteydi. Bu hat ise şöyleydi19:

“Kışlaçayı güneyi-Küçükovare-Reyhaniye-Diribalut (Deyr-i Balut)- 
Basut-Ukbiye(Akbiye)-Diricemal (Deyr-i cemal)- Telrifât-Defterdar-
Ahterin istasyonu.” 

Ancak, Mustafa Kemal Paşa’nın sınırla ilgili açıklamaları bundan ibaret 
değildi. Mustafa Kemal Paşa, 3 Kasım 1918’de, Başkumandanlık Erkan-ı 

18 Halep vilayeti Halep ve Ayıntap sancaklarından meydana gelmekteydi. Bunun için bkz., Memalik-i 
Osmaniyyenin 1330 Senesi Nüfus İstatistiği,İstanbul 1336, s. ; Bu istatistik, yeni Türk harfleriyle bir 
kitabın bölümü halinde yayımlanmıştır. Sadece Halep vilayeti için bkz., Orhan Sakin, Osmanlı’da 
Etnik Yapı ve 1914 Nüfusu, Ekim Yayınları, İstanbul 2008, s.202-205.

19 Buna karşılık İngiliz birlikleri de Küfrübaş, İnadan, Küfrüsahra mevki’ileri ile Müslimiyye yakınlarında 
bulunmaktaydı. Bkz.,695 numaralı vesika,  HTVD, Sayı 27,  Mart 1959.
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Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne gönderdiği bir şifre telgrafta, mütarekenin 
10. maddesini değerlendirirken Suriye sınırına temas etmiş ve bu sınırın 
“Suriye vilayetimizin hudûd-ı şimâlîsi” olduğunu belirtmişti20. Aynı gün, 
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na bağlı askerî birimlere gönderdiği 
bir şifrede ise aynı tanımı yaptıktan sonra Suriye vilayetinin21 kuzey 
sınırının “Lazkiye şimalinden Hanşeyhun’un cenubundan geçerek şarka 
doğru imtidat ettiğini” bildirmişti22. Daha açık deyimle bu sınır, Osmanlı 
Devleti’nin Halep vilayetinin güney sınırı idi. Bununla birlikte Mustafa 
Kemal Paşa, İskenderun, Antakya, Cebelsem’an, Katma ve Kilis havalisinde 
Türklerin yaşadıklarını ve Halep halkının dörtte üçünün “Arapça tekellüm 
eder Türk” olduğu gerçeğinin altına çizerek Suriye sınırı tartışmalarında 
bunun esas kabul edilmesini gerekli görmüştü23. S.Yerasimos’a göre 
bunun anlamı, yeni sınırın Halep’in yüz kilometre güneyinden geçtiği ve 
dolayısıyla Halep’i de içine aldığı hususuydu24.

Aslında, bu bir uyarı idi. Çünkü İngilizler, mütarekenin 16. maddesini-ki, 
Hicaz, Asir, Yemen, Irak ve Suriye’deki Osmanlı birlikleri teslim edilecekti- 
gerekçe göstererek ve de Suriye sınırını kendine göre yorumlayarak Adana 
bölgesine çekilmiş olan 7.Ordu’yu “Suriye kıtasında bulunuyor diye” 
teslimini teklif etmişlerdi. Buna sebep, İngilizlerin, Suriye kuzey sınırının 
Maraş’ın kuzeyinden geçtiğini düşünmeleriydi. Bu dönemde İngilizler 
gerek Irak’ta ve gerekse Suriye’de o günkü idari yapılarla örtüşmeyen ve 
daha geniş alanı kapsayan eski çağlara ait haritalara itibar etmeleriydi. 
Bundan dolayı Mustafa Kemal Paşa, Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye 
Riyasetine 6 Kasım 1918 tarihinde gönderdiği şifresinde Kilikya ve Suriye 
sınırlarının nereden geçtiğini sormuş ve İngilizlerin maksatlı olarak Adana 
yerine Kilikya tarihî ismini kullanarak Suriye sınırının tarihi Kilikya’nın 
kuzey sınırının doğuya doğru giden bir hat olduğunu düşündüklerini 
bildirmişti25.

Bütün bu tartışmalar, daha öncede belirttiğimiz gibi Osmanlı 
ordularının 27 Aralık’ta, Toros Dağlarının gerisine çekilmelerini 
engelleyemedi. Ancak, Anadolu’da Millî Mücadele Hareketi’nin güçlenmesi 
ve Mustafa Kemal Paşa’nın da liderliğini perçinlemesiyle birlikte “hudud-ı 
milliye” tartışmaları yeniden alevlendi. Erzurum ve özellikle Sivas Kongre 
beyannameleri, Mondros mütarekesi’ne atfen “hatt-ı mütareke dahilinde” 

20 714 numaralı vesika, HTVD,  Sayı 27, Mart 1959.
21 1914 yılı itibariyle Şam ve çevresini içine alan Suriye vilayeti, Şam merkez olmak üzere Havran, Kerek 

ve Hama sancaklarını kapsamaktaydı.Bkz. O. Sakin, a.g.e., s.221-225.
22 715 numaralı vesika, HTVD, Sayı 28, Haziran 1959.
23 Aynı vesika; Ayrıca bu vesika için bkz., Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Atatürk 

Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1991, s.16-17.
24  S. Yerasimos, a.g.e., s.181.
25 736 numaralı vesika, HTVD, Sayı 28, Eylül 1859; Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, 

s.18-19.
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tanımını ortaya çıkardı. Bu tanım, Suriye sınırı ile İskenderun ve havalisi 
söz konusu olduğunda pek bir problem teşkil etmemişti. Esas problem Irak 
sınırında gözükmekteydi. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldiği 
27 Aralık 1919’un ertesi günü şehrin ileri gelenlerine yaptığı konuşmada, 
Suriye ve Irak sınırlarını kapsayacak şekilde “yeni Türkiye’nin güney 
sınırları”nı çizmekten geri durmadığı gibi bu sınırlar içinde yaşayacak 
insan unsuruna da değinmişti26:

“Mütareke akdolunduğu gün ordularımız fiilen bu hatta hâkim 
bulunuyordu. Bu hudut, İskenderun körfezi cenubundan Antakya’dan 
Halep ile Katma istasyonu arasında Cerablus köprüsü cenubunda Fırat 
nehrine mülâki olur, oradan Deyr-i Zor’a iner; ba’dehu şarka temdit 
edilerek, Musul, Kerkük, Süleymaniye’yi ihtiva eder. Bu hudut, ordumuz 
tarafından silahla müdafaa olunduğu gibi aynı zamanda Türk ve Kürt 
anasıriyle meskûn aksâm-ı vatanımızı tahdit eder. Bunun cenub aksamında 
Arapça mütekellim dindaşlarımız vardır. Bu hudut dahilinde kalan aksamı 
memalikimiz camia-yı Osmaniyyeden lâyenfek bir küldür.”  

Bu arada, mutlaka hatırlanması gereken bir husus da Erzurum ve Sivas 
Kongrelerini önceleyen Paris Barış Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin 
sunmuş olduğu 23 Haziran 1919 tarihli muhtıradır. Hemen belirtelim ki 
bu muhtıra, resmi Millî Mücadele tarih anlatısında pek bilinmemektedir. 
Daha ziyade Damad Ferid Paşa’nın 17 Haziran 1919’da Paris’te Dörtler 
Meclisi’nde yaptığı konuşmasından alaycı bir şekilde bahsedilmektedir. 
Oysa 23 Haziran 1919 tarihli muhtıra, Damad Ferid Paşa tarafından 
sunulmuş olmasına rağmen gerek Ahmed Tevfik Paşa gibi değerli bir 
devlet adamının Paris’e giden Osmanlı heyetinde yer alması ve gerekse 
konferansın başladığı Ocak 1919 tarihinden itibaren ilgili Osmanlı 
nezaretlerinde siyasi, iktisadi, mali ve askeri gibi çeşitli meselelerle ilgili 
çalışmaların sonucunda hazırlanmış bir “devlet muhtırası” idi. Ayrıca 
sözkonusu muhtıra, “müdafaaname” olarak da adlandırıldığı gibi içerdiği 
maddeler ve özellikle 11. maddedeki ifadeye göre bir “taahhüdname” idi.

 Onbir maddeden oluşan bu muhtıranın konumuz açısından önemi, 
muhtıranın üçüncü maddesinde “yeni Türkiye’nin sınırları”nın çizilmiş 
olmasıdır. Tabiatıyla bu çizimde, Suriye sınırı sözkonusu olduğunda 
Mustafa Kemal Paşa’nın sözünü ettiği sınır, aynen olmasa bile büyük 
oranda “yeni Türkiye’nin sınırları” içine alındığı görülmektedir. 
“Türkiye’nin güney sınırı” olarak tanımlanan bu sınır “Kerkük livasından 
başlayarak Musul, Re’sü’l-ayn ve Haleb’den geçerek Lazkiye’nin şimalinde 
bulunan İbn-i Hani Burunu’nda Bahr-i Sefid’e mülaki olacakdır.”27şeklinde 

26  Bu konuşmanın tam metni için bkz., Atatürk, Nutuk III, 15.baskı, MEB Yayınları, İstanbul 1987, s1178-
1190( Vesika 220); Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (ASD) I-III (cilt II), 5. baskı, Atatürk Araştırma 
Merkezi Yayınları, Ankara 1997, s.4-15.

27 Muhtıraya göre yeni Türkiye’nin sınırları şöyledir: Batı’da Gümülcine livası olmak üzere Balkan 
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çizilmiştir. Muhtıraya göre sözkonusu sınır, aynı zamanda, “Türk-Arab 
hatt-ı fasl-ı millîsi”dir.

Görüldüğü gibi devrinin “uluslar arası meşruiyet kaynağı” olan 
Wilson prensiplerine dayanan 23 Haziran Muhtırası, bizzat Osmanlı 
Devleti tarafından “Yeni Türkiye’nin sınırları”nı belirlemesi bakımından 
önemliydi. Aynı zamanda bu muhtıra, Arapların ayrılık talepleri karşısında 
Osmanlı Devleti’nin Türk olan kısmı üzerindeki hukuk hakimiyetinin 
sağlanmasının Türklerin yaşadıkları yerlerin “vahdet-i milliye ve istiklal-i 
siyasiyesi”nin mutlak surette korunmasıyla mümkün olabileceğini ortaya 
koyması bakımından dikkat çekiciydi. Açıkçası, söz konusu muhtıra, 
resmen “Türklerin çoğunluk halinde yaşadıkları vatan”dan söz etmekte 
ve bunun korunmasını istemektedir. En önemlisi, 23 Haziran Muhtırası, 
gerek amacı itibariyle-barış şartları olması- ve gerekse içerdiği ve kastettiği 
maddeler bakımından kendisinden yaklaşık sekiz ay sonra ilân edilen 
Misâk-ı Millî beyannamesi ile büyük benzerlik-aynilik de diyebiliriz- 
göstermektedir28. Konumuz açısından ise 23 Haziran Muhtırasının önemi, 
yeni Türkiye’nin sınırları içinde dar veya geniş İskenderun Sancağı’nı 
kapsaması ve hatta, sancağın güneyinde kalan Türklerin yaşadıkları yerleri 
de “yeni vatan”ın içinde göstermesidir.

Misak-ı Millî ve İskenderun Sancağı

Hiç şüphesiz, son Osmanlı Meclis-i Meb’usânı’nın aldığı ve ilân ettiği en 
önemli karar, Misâk-ı Millî beyânnamesi’dir. Genellikle, “Millî Bağımsızlık 
Bildirisi” nitelemesi yapılan Misak-ı Millî, Atatürk’e göre “Milletin amâl ve 
makasıdını içine alan kısa bir program” idi. Bu niteleme, 1920’lerin başında 
yapılan bir tanımlama idi. Ayrıca, Misak-ı Millî’nin “sulh imzalamak 
için en makul ve asgari şartları bir araya getiren bir programdır. Barışa 
varmak için üzerinde duracağımız esasları Millî Misak ortaya koymuştur.” 
sözlerini, 1922’de, söyleyen kişi de Mustafa Kemal Atatürk idi. Oysa, 
Atatürk’ün 1922’de savunduğu görüşleri, son Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 
Misâk-ı Millî beyannamesi’ni 17 Şubat 1920’de ilan ederken benimsemişti. 
Daha doğru ifadeyle, son Osmanlı Meclis-i Mebusanı, Misak-ı Millî 
Beyannamesi’ni ilan etmekle “Türkiye’nin barış şartları”nı ortaya 
koymuş oldu. Çünkü, 1920’lerin başında halihazırda, Osmanlı Devleti’nin 
geleceğinin görüşüldüğü Paris Barış Konferansı süreci devam etmekteydi. 

harbinden önceki Türk-Bulgar sınırı, kuzeyde Karadeniz, doğuda, Poti’nin güneyinden başlamak üzere 
Elviye-i Selase bölgesi, Ermenistan için tayin olunacak sınır ve eski İran sınırından ibaret olacaktır. 
Güneyde ise Kerkük livasından başlayarak Musul, Re’sü’l-ayn ve Halep’den geçerek Lazkiye’nin 
kuzeyinde bulunan İbn-i Hani Burnu’nda Bahr-i Sefid’e ulaşacaktır. Muhtıranın yeni harflerle tam 
metni ve geniş değerlendirmeler için bkz., Mustafa Budak, İdealden Gerçeğe, Misak-ı Milli’den 
Lozan’a Dış Politika, Küre Yayınları, İstanbul 2002, s.75-89. 

28  M. Budak, İdealden Gerçeğe, s. 82-89.
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Söz konusu beyannamenin ilan edilmesi de bu sürece “Türkiye’nin cevabı” 
niteliği taşımaktaydı29. 

Altı maddeden oluşan Misak-ı Milli, sınırlar, boğazlar, azınlıklar, 
kapitülasyonlar ve borçlar konularını kapsamaktaydı. Ancak, Misak-ı 
Milli’nin bugüne kadar en fazla tartışılan ve halen de tartışılmaya devam 
eden maddesi birinci maddedir. Şöyle ki30:

“Devlet-i Osmaniyye’nin münhasıran Arab ekseriyetiyle meskûn 
olub 30 Teşrin-i evvel 1918 tarihli mütarekenin hin-i akdinde muhâsım 
orduların işgali altında kalan aksâmının mukadderâtı ahalisinin serbestçe 
beyân edecekleri ârâya tevfikân ta’yîn edilmek lâzım geleceğinden mezkûr 
hatt-ı mütareke dâhil ve hâricinde dinen, ırken, emelen müttehid ve yek-
diğerine karşı hürmet-i  mütekâbile ve fedâkârlık hissiyâtiyle meşhun ve 
hukûk-ı ırkiye ve ictimâ’iyyeleriyle şerâit-i muhitiyyelerine tamamiyle 
ri’âyetkâr Osmanlı-İslam ekseriyetiyle meskûn bulunan aksamın hey’et-i  
mecmû’ası hakîkaten veya hükmen hiçbir sebeble tefrîk kabul etmek bir 
küldür.”

 Aslında bu maddenin bu kadar tartışılmasının en önemli sebebi, 
kriter bazında yazılmasıdır. Ayrıca, Mondros Mütarekesi kastedilerek 
“hatt-ı mütareke dahil ve haricinde” şeklinde orijinal metinde yer alan 
ibarenin “hatt-ı mütareke dahilinde” biçiminde daha sonraki dönemlerde 
beyanname metinlerinde yer alması da kafa karışıklığını artıran diğer bir  
etkendir.

Fakat, ne olursa olsun, Misak-ı Millî’nin birinci maddesi, İskenderun 
Sancağı için hiçbir sorun oluşturmamaktadır. Çünkü, daha sonra kurulan 
İskenderun Sancağı’na dahil edilen Yayladağ, Reyhaniye, Belen, Antakya 
ve İskenderun gibi yerleşim yerlerinin büyük kısmı, Mondros mütarekesi 
imzalandığı sırada işgal edilmemişti. Bir başka deyişle, söz konusu yerler, 
“Mondros Hattı”nın içinde kalmaktaydı. En önemlisi ise, Misak-ı Milli’nin 
birinci maddesinin Araplarla ilgili kısmın dışında kalan “hatt-ı mütareke 
dahil ve haricinde” ibaresinin  öngördüğü  “Osmanlı-İslam ekseriyetinin 
vatanı” içinde yer almaktadır.

Burada şu soru önemlidir: Eğer Misak-ı Millî’nin birinci maddesi 
sadece kriter nitelikli ise İskenderun Sancağı’nın söz konusu hattın içinde 
olduğunu nasıl anlıyoruz?  Her ne kadar o devirde ve daha sonraları 
Atatürk başta olmak üzere devrin siyaset ve devlet adamlarının yaptıkları 
değerlendirmeler, İskenderun Sancağı’nın “Misak-ı Millî sınırları” içinde yer 
aldığını ortaya koymakta ise de bu konuda asıl açıklayıcı belge, 23 Haziran 
Muhtırası’dır. Yukarıda ifade edildiği gibi bu muhtıra, yeni Türkiye’nin 

29  Bu konudaki geniş değerlendirmeler için bkz., M. Budak, a.g.e.,s.159-167. 
30  M. Budak, a.g.e., s.156.
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güney sınırlarının “Osmanlı Devleti’nin Halep ve Musul vilayetlerinin 
güneyi”ne kadar uzandığını, çok açık bir şekilde göstermektedir. Kanaatimiz 
odur ki, 23 Haziran Muhtırası kadar Misak-ı Millî’yi açıklayacak bir başka 
belge bulunmamaktadır. Dolayısıyla ve kesinlikle, İskenderun Sancağı, o 
devirde yapılan bütün sınır düzenlemelerine rağmen asıl Misak-ı Millî’nin 
sınırları içindedir.

 Buna rağmen İskenderun Sancağı bölgesinde Fransızlara karşı direniş 
sırasında, sancak bölgesinin Misak-ı Millî sınırları içinde olup olmama 
hususunda bazı tereddütler yaşandığını bilmekteyiz. Bu tereddütleri 
yaşayanlardan biri, sancakta Fransızları karşı direnişin önderlerinden 
Tayfur Bey (Sökmen) idi. İlk önce Antep Müdafaa-i  Hukuk Cemiyeti’ne 
başvuran ve cevap alamayan Tayfur Bey, 29 Mayıs ve 31 Mayıs 1920 tarihli 
konuyla ilgili iki telgrafı Mustafa Kemal Paşa’ya göndermiştir. İlkine cevap 
alamayan ve ikincisine Miralay Recep Bey aracılığıyla karşılık alan Tayfur 
Bey’in yazdıklarına bakarsak, “İskenderun Sancağı ve havalisi Misak-ı 
Millî içindedir”31. Böylece, bölge halkının ve önderlerinin Misak-ı Milli’ye 
dahil olup olmadıkları hususundaki tereddütleri ortadan kalkmıştır.

Sevr Antlaşması ve İskenderun Sancağı

Misak-ı Millî’nin ilân edildiği tarihlerde, Londra’da İtilaf devletlerinin 
temsilcileri Osmanlı Devleti’nin geleceğini görüşmekteydiler. I. Londra 
Konferansı olarak adlandırılan bu toplantıda, Boğazlar ile İstanbul’un 
Türklerden tamamen alınması düşüncesinden vazgeçilmiş ve bu iki yerin 
resmen işgal edilmesi kararlaştırılmıştı. Daha da önemlisi, Osmanlı Devleti 
ile yapılacak barış antlaşmasının şartlarını görüşmek üzere İtalya’nın San 
Remo kentinde, İtilaf Devletleri başbakanlarının toplanmasına karar 
verildi. 18-26 Nisan 1920 tarihlerin arasında toplanan bu konferansta, 
Suriye, Irak ve Filistin’in statüleri belirlenmiş ve 25 Nisan 1920’de alınan bir 
kararla mandater devletler belirlenmişti. Buna göre, Irak, Filistin, Suriye 
ve Lübnan’ın A mandaları olması kabul edildi. Bu bölgelerden Suriye ve 
Lübnan için Fransa, Irak ve Filistin için İngiltere mandater devlet olarak 
kabul olundu32.

Diğer taraftan ise San Remo’da maddeleri belirlenen Sevr antlaşma 
taslağı, 11 Mayıs 1920’de Paris’te Tevfik Paşa’ya verildi. Paşa, bu taslağın 
Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığını sona erdirmeyi amaçlayan bir 

31 Tayfur Sökmen, Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, Türk Tarih Kurum Yayınları, Ankara 
1978, s.32-35.

32  24 Temmuz 1922’de çıkan bu manda yasası, 20 Eylül 1923’den itibaren Suriye ve Lübnan’da yürürlüğe 
girmiştir. Bkz., İskenderon-Antakya Meselesi, II, Ankara 1936, s.13 vd; Mesut Aydın, Misak-ı Milli ve 
Yeni Türk Devletinin Sınırları, Malatya 1997, s.123.
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antlaşma olduğunu derhal açıkladı. Vakit kaybetmeden ve henüz Paris’ten 
dönmeden bu taslağa karşı bir muhtıra hazırladı. İstanbul hükümetinin 
de bazı değişikliklerle resmiyet kazandırdığı bu muhtırada, Suriye ve 
İskenderun sancağıyla ilgili öneriler bulunmaktadır. İlk önce, barış 
tasarısında düşünülen Türkiye’nin güney sınırı belirlenirken, Türklerin 
çoğunluk halinde yaşadıkları toprakların bir bölümünün ayrıldığı 
hususuna dikkat çekilmiş ve milliyet ilkesinin burada da başka yerlerde 
olduğu gibi uygulanması talebinde bulunulmuştur. Ayrıca, Suriye ve 
Irak’a bırakılan yerlerin birlikte değerlendirildiği tasarıda çizilen sınırın 
bölgenin ekonomik ve ticaret ihtiyaçları dikkate alınmadan belirlendiği 
ifade edilmiştir. Osmanlı karşı tasarısında İskenderun limanının konumu 
ve sınırın milliyet esaslarına göre nereden çizilmesi gerektiği şu şekilde 
belirtilmiştir33:

“…Anadolu’nun bu kesiminin denize tek çıkış yeri İskenderun limanıdır. 
Halep kenti, kendisini İskenderun limanına bağlayan demiryoluna 
uzunlamasına eşit başka bir demiryoluyla Trablusşam kentine bağlı 
olduğundan Halep kentinin İskenderun limanına gereksinimi yoktur.”

“… Osmanlı hükümeti ulusal topluluklar (milliyet) ilkesine ve ticaretin 
gereklerine dayanan görüşler uyarınca sınırın Akdeniz’de Re’sü’l-basit’ten 
başlayarak Halep kuzeyinde Minbah’dan ve Nusaybin’in güneyi ile Musul 
kuzeyinden geçerek Hanikin’de sona erecek biçimde çizilmesini ister.”

Tabiatıyla bütün bunlar, 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması 
maddelerine karşı tekliflerdir. Hemen belirtelim ki, antlaşmanın 27. 
maddesi, “Türkiye’nin hudutları” başlığını taşımakta olup adı geçen 
maddenin Suriye ile hudut alt başlığı altında, sınır Karataş Burnu’ndan 
başlamak üzere Antep, Urfa, Mardin, Ceziretü’l İbn-i Ömer’in de içinde 
olduğu bir bölge Suriye’ye bırakılmaktaydı34.  Görüldüğü gibi Sevr 
taslağında öngörülen Türkiye’nin güney sınırları, milliyet ilkesi ve 
ekonomik sebeplerden dolayı şiddetle reddedilmiştir.

Şurası bir gerçek ki, Sevr Barış Antlaşması, imzalanmasına rağmen onay 
prosedürü tamamlanmadığı ve TBMM hükümetince de kabul edilmediği 
için yürürlüğe girmemişti35. Bundan dolayı Sevr uygulanamadı ve İtilaf 

33 Seha L. Meray-Osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, 
Sevr Andlaşması İlgili Belgeler), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1977, 
s.26-27.

34  N. Erim, a.g.e., s.540-541.
35  İngiliz diplomat tarihçi Edward Hallet Carr’a göre  Sevr Antlaşması, Versay modeli üzerinde imzalanmış 

bir dikte antlaşmadır. Yılmaz Altuğ ise Sevr’i onaylanmayan bir antlaşma olarak tanımlamıştır. Şurası 
bir gerçek ki, sebebi ne olursa olsun, Sevr Antlaşması onaylanmamış bir antlaşmadır. Bu konuda 
bkz., M.Budak, “Lozan’ın Başarı Ölçütü: Misak-ı Milli mi Sevr mi?”, Taraflarının Bakışıyla Lozan 
Uluslararası Sempozyumu (9-10 Mayıs 2014) Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü –Türk Ocağı İstanbul Şubesi, İstanbul 2015, s.267-269.
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devletleri, Lozan Konferansı dahil geçen süre içinde Sevr Antlaşmasında 
bazı değişiklikler yaparak kabulünü sağlamaya çalıştılar. Söz konusu İtilaf 
girişimlerinden biri de II. Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)’dır. 
İstanbul ve Ankara hükümetlerinin de katıldıkları bu konferans, sonuçsuz 
kalmasına rağmen konferans sonunda, Ankara hükümetinin temsilcisi 
Bekir Sami Bey’in İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla ayrı ayrı ekonomik nüfuz 
antlaşmaları imzalaması önemli bir gelişmeydi. 11 Mart 1921’de imzalanan 
Türk-Fransız anlaşmasına göre, Sevr’de Suriye’ye bırakılmış olan Antep 
ve Urfa Türkiye’ye bırakılacak, İskenderun Sancağı özel bir rejim halinde 
Suriye tarafında kalacaktı. Suriye sınırı ise İskenderun körfezinde Payas’ın 
kuzeyinde bir noktadan hareket ederek tam bir düz çizgi şeklinde Meydan-ı 
Ekbez’e doğru-köy ve istasyon Suriye’de kalacak şekilde- gidecek, Karnaba 
ve Kilis Türkiye’de kalacak; buradan güneydoğuya yönelen sınır Nizip ile 
Tortun- Mahmud Türkiye’ye bırakılacak şekilde Birecik civarında Fırat 
köprüsüne ulaştıktan sonra Urfa, Mardin ve Midyat Türkiye’de kalacak 
şekilde düz bir çizgi halinde Azek (Gercüş civarında)’in kuzeyinden Dicle 
nehrine ulaşacaktı36. Böylece, İskenderun Sancağı, ilk kez özel bir statüye 
kavuşturulmak istendi. Her ne kadar bu statü o zaman geçerlilik kazanmasa 
ve Bekir Sami Bey’in istifasına sebep olsa da daha sonraki diplomatik 
süreçler için önemli bir siyasi veri olmuştur.

 Gerçekten, 13 Haziran 1921’de Ankara’da yeniden başlayan Türk-
Fransız görüşmeleri, bir taraftan Mustafa Kemal Paşa’nın Misak-ı 
Milli’deki ısrarcı tutumu diğer taraftan Fransız temsilci Franklin 
Bouillon’un 11 Mart 1921 tarihli Bekir Sami-Briand anlaşmasının temel 
alınmasını istemesi, en azından Fransızların 11 Mart anlaşmasını bir siyasi 
veri olarak kabul ettiklerini göstermektedir. Zaten ilk anlaşmazlık konusu 
da bu olmuştu. Konumuz açısından baktığımızda, Mayıs 1921 ortalarında 
Ankara hükümetinin Münir Bey ile ilettiği sınır teklifinde- karşı önerilerin 
3.maddesi- Türkiye-Suriye sınırının İskenderun Sancağı kısmında, sınır, 
İskenderun Körfezinde Sarıseki’den başlayacak ve Çalankale, Kırmıtlık, 
Afrinhan, İbraham (Ahterin’in doğusunda) ve Taşhöyük’den (Elbeyli 
nahiyesi) geçerek Deliçayı takip edecek ve Sacir Vadisinde Karataşlı Tepe’nin 
doğusuna varacaktı.. Bu teklif Fransızlar tarafından kabul görmedi. Çünkü, 
Fransızların Suriye Yüksek Komiseri General Gouraud’un 24 Mayıs 1921’de 
Beyrut’tan Paris’e gönderdiği telgrafa göre,  Türk önerisi kabul edilirse, 
İskenderun Körfezi’ne Türklerin hakim olacak ve son derece stratejik bir 
konuma sahip Katma (Afrin’in kuzeydoğusu) bölgesinin Türkiye sınırları 
içinde kalacaktı. Yine ona göre, Katma bölgesinin çoğunluğu Araplardan 
oluşmaktaydı37. 

36 Bige Yavuz, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri Fransız Belgeleri Açısından 1919-
1922, TTK Yayınları, Ankara 1994, s. 111-112(62 no’lu dipnot)

37 B. Yavuz, a.g.e., s.131-132.
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Bunun dışında Fransız kaynaklarına göre M. Kemal Paşa, ikinci bir 
antlaşma taslağını Fransızlara vermişti.  Bu taslakta ise sınır, Payas’dan 
başlayacak, Çobanbey ile Nusaybin arasında 20 km genişliğinde Bağdat 
demiryolu imtiyaz bölgesinin güneyinden geçerek Nusaybın’dan sonra 
Musul vilayetinin sınırlarına ulaşacaktı. Caber Kalesi’ni içine alan bir bölge 
de Türk idaresinde kalacaktı38. Mustafa Kemal Paşa’ya atfedilen bu öneriye 
en sert tepkiyi Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey göstermiştir. TBMM’nin 
27 Haziran 1921 tarihli dördüncü gizli oturumunda konuşan A. Şükrü 
Bey, bunu “Misak-ı Milli dahilinde olmayan bir itilafname” nitelemesinde 
bulunarak eleştirmişti39.

Sonunda 20 Ekim 1921’de Ankara İtilafnamesi/Antlaşması da adı verilen 
Türk-Fransız Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, TBMM Hükümeti’nin 
doğuda kazandığı siyasi bir başarıydı40.Devrin Fransız gazetelerince “Şark 
sulhünde atılan ilk adım” olarak değerlendirilen bu anlaşma, Fransızlar 
için Türkiye hudutlarındaki Fransız askerlerinin çekilmesini sağlayacak 
ve bu suretle, Fransız maliyesi ağır bir yükten kurtulacaktı.41. İngilizlere 
göre bu anlaşma, Fransa’nın İtilaf devletlerinin müttefikken takip ettikleri 
siyasetten ayrılması” anlamına gelmekteydi.42 Şurası bir gerçek ki; bu 
antlaşma, “iki senedir sallanan Sevr muahedesinin direklerinden birisi”ni 
yıkmaktaydı43. En önemlisi, hepsini sağlayacak ölçüde, Türk-Fransız askeri 
mücadelesini sona erdirmekteydi. 

 İşte bu anlaşmanın 7.maddesine göre sancak, özel bir idari rejime 
kavuşturulacaktı. Bunun anlamı, İskenderun Sancağı’nın Türkiye 
sınırlarına dahil edilmeyeceği idi. Sancak, Fransız manda idaresindeki 
Suriye’ye bırakılacaktı. Bu sancağın kuzey sınırı ise 11 Mart 1921 
anlaşmasının aksine Payas’ın güneyinden geçecek şekilde düzenlendi. 
Gerisi ise büyük oranda aynı kaldı44. Sonunda İskenderun Sancağı’nı 
Fransa mandasındaki Suriye’ye bırakan  statü, 24 Temmuz 1923’de 
imzalanan Lozan antlaşması ile aynen kabul edildi. Bu kabul, aynen Musul 
vilayetinde olduğu gibi Türkiye’nin feragati sayesinde gerçekleşti. Çünkü 
Türkiye’nin gücü buna yetmişti.

38  B. Yavuz, a.g.e, s. 136.
39  TBMMGCZ, II, s.93.
40  Tevhid-i Efkar, 27 Ekim 1337/1921.
41  Hakimiyet-i Milliye (HM), 28 Teşrin-i evvel 1337/1921, Cuma.
42  HM, 22 Teşrin-i sani 1337, Salı.
43  HM, 30 Teşrin-i evvel 1337.
44  Bu sınır düzenlenmesi, anlaşmanın 8. maddesinde yazılıdır. İsmail Soysal, Tarihçeleri ve 

Açıklamalarıyla Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920-1945), I, 2. baskı, TTK Yayınları, Ankara 
1989, 51.
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Sonuç

I.Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte İtilaf devletlerinin ana 
hedeflerinden biri olan İskenderun, Mondros Mütarekesi’nden sonra, 
stratejik öneminden dolayı İngilizler tarafından ilk işgal edilen Osmanlı 
şehirlerinden biriydi. Bir yıl kadar İngiliz işgalinde kalan İskenderun ve 
çevresi, 12 Eylül 1919 tarihli Suriye İtilafnamesi ile  Kasım 1919’dan itibaren 
Fransızların kontrolüne geçmiş ve sancak haline getirilmiştir. Bu durum, 
daha önce Halep vilayetinin bir kazası olan İskenderun için yeni bir dönemin 
başlangıcı idi. Ancak Fransızlar, İskenderun Sancağı’nın sınırlarını, 1919-
1922 döneminde bölgedeki siyasi gelişmelerin istikametine göre daraltmak 
ve genişletmek şeklinde sürekli değiştirmişlerdir.

Buna karşılık, yine aynı dönemde Osmanlı hükümetinin Paris Barış 
Konferansı’na sunduğu 23 Haziran 1919 tarihli muhtıra ile Osmanlı 
Meclis-i Mebusanı’nın kabul ve ilan ettiği Misak-ı Milli Beyannamesi’nde 
de sınırlar konusunda önemli hükümler bulunmaktadır. Sınırlar 
bağlamında 23 Haziran muhtırası, yeni Türkiye’nin sınırlarını Wilson 
ilkelerinin milliyet prensibi çerçevesinde çizerken sadece İskenderun 
Sancağı topraklarını “anavatan”a dahil etmemiş, onun güneyinde yer alan 
ve İbn-i Hani Burnu’na kadar inen topraklarda da Türklerin-özellikle 
Bayır Bucak Türkmenlerinin- yaşadıkları düşünülerek oralarda sınırlara 
dahil etmiştir. Oysa Misak-ı Millî, güney sınırları anlamında sadece kriter 
koymuş, İskenderun Sancağı ismen zikredilmemiştir. Ancak, kriter olarak 
da belirlense, çizilen çerçeve ve özellikle, 23 Haziran muhtırasında çizilen 
sınırlarla birebir örtüşmesi, İskenderun Sancağı’nın tamamıyla-fazlası 
var- milli sınırlar içinde yer aldığına dair şüphe götürmez bir gerçektir. 
Daha da önemlisi, Mustafa Kemal Paşa’nın bu çalışmada da belirttiğimiz 
gibi İskenderun Sancağı’nın milli sınırlar içinde olduğunu birkaç kez 
zikretmesi, söz konusu gerçeği güçlendiren bir husustur.

 Buna rağmen İskenderun Sancağı’nın Lozan Antlaşması’nda anavatana 
katılamaması da bir başka düşündürücü gerçektir. Bu konuda Mustafa 
Kemal Paşa’nın Ankara Antlaşması öncesi, 16 Ekim 1921’de, BMM’nde 
yaptığı şu konuşma işin gerçeğini açıklayacak niteliktedir45:

“Misak-i Milli’de muayyen ve müsbet bir hat yokdur. Kuvvet ve 
kudretimizle tesbit edeceğimiz hat, hatt-ı hudud olacaktır.”

 Ne talih ki, Mustafa Kemal Paşa’nın sözünü ettiği “milletin gücü” II. 
Dünya Savaşı öncesindeki uluslararası şartların da etkisiyle İskenderun 
Sancağı’nın Temmuz 1939’da, “Hatay” adıyla anavatana katılmasını 

45  Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, II, Ankara 1985, s.355;  Ayrıca bkz.,M. Budak, 
a.g.e., s.256.
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sağlamıştır. Unutulmamalıdır ki, İskenderun Sancağı örneği, günümüzde 
yaşanılan dış politika sorunlarının çözümünde izlenecek “kademeli barışçı 
yöntem” konusunda yol gösterici niteliktedir.

Son olarak İskenderun sancağı ya da bugünkü adıyla Hatay ve 
hinterlandı bölge, yüz yıl önce olduğu gibi uluslararası rekabet alanlarından 
biridir. Aynı zamanda bu bölge, Misak-ı Milli’de öngörülen sınırlar 
içindedir. Bunun anlamı, söz konusu rekabetin Türkiye’nin Misak-ı Milli 
coğrafyasında yaşanmakta olmasıdır. Özellikle, Kuzey Suriye’deki siyasi 
ve askeri gelişmeler, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit edecek nitelik ve 
ölçektedir. Ayrıca İskenderun, Doğu Akdeniz enerji politiğinde de stratejik 
bir konuma sahiptir. Bundan dolayı, Kuzey Suriye’deki askeri ve siyasi 
gelişmeler ile kızışmaya başlayan Doğu Akdeniz’deki enerji mücadeleleri   
İskenderun ve hinterlandını da kapsayacak bir alanda-deniz ve karada- 
cereyan etmektedir.
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Milli Mücadele Döneminde 
İstanbul-Anadolu Arasındaki 

İktidar Mücadelesi
 (30 Ekim 1918 - 23 Nisan 1920)

The Power Struggle Between Istanbul And Anatolia in 
The Period of The National Struggle 
(October 30, 1918 - April 23, 1920)

Ali DEMİREL*

Öz  
Bu çalışma, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden başlayıp, 
23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışına kadar geçen dönemde, 
İstanbul ile Anadolu’nun, Ordu bürokrasisi ve sivil bürokrasi üzerindeki 
iktidar mücadelesini ele almaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu çalışmada, 
İstanbul ve Anadolu’nun, askeri ve sivil bürokrasi üzerindeki çekişmelerine 
ayna tutulmaktadır. Her iki taraf da mutlak otoritelerini tesis edebilmek 
için, iktidarın en önemli unsurları olan üst düzey komutanları ve yüksek 
kademedeki yöneticileri kendi hedefleri doğrultusunda görevden alıp, yerine 
kendi idarecilerini getirmeye çalışmışlardır. İstanbul hükümetinin bütün 
tasfiyelerine rağmen, çekişmenin merkezinde bulunan Ordu’nun diri unsurları, 
Anadolu iktidarının hizmetine girmiş, ülkenin bağımsızlığı için mücaadele 
etmeyi seçmiştir. Ordu faktörü sayesinde sivil bürokrasi de nihayetinde ülkenin 
kurtuluşu için Anadolu iktidarının safında yer almıştır. 
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, İstanbul, Anadolu, İktidar Mücadelesi

Abstract 
This study examines the power struggle of Istanbul-Anatolia over the army 
and civil bureaucracy in the period between Mondros Armistice, signed on 
October 30, 1918, and the opening of the Grand National Assembly on April 23, 
1920. In other words, this study reflects the conflicts of Istanbul and Anatolia 
for the power of the military and civil bureaucracy. To establish their absolute 
authorities, both sides sought to dismiss and to replace the most important 
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elements of the power, such as the high-level commanders and administrators, 
in favor of their own goals. Despite all liquidations of the Istanbul government, 
the energetic elements of the Army, which was at the center of the conflict, 
chose to fight for the independence of the country and entered the service of the 
Anatolian power. Thanks to the military, the civil bureaucracy ultimately took 
side with the Anatolian power for the liberation of the country.
Keywords: The National Struggle, Istanbul, Anatolia, Power Struggle

Giriş

Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet tarihi arasında bir geçiş dönemi olan Milli 
Mücadele, halkın fiili katılımı anlamında en geniş ayaklanma hareketi olarak 
görülebilir. Bu milli ayaklanmaya, üst düzey asker ve sivil bürokrasinin 
oluşturduğu Türk burjuvazisi önderlik etmiştir. Mondros Mütarekesi’nin 
imzalanmasından hemen sonra, vatanın bölünme ve yer yer işgal edilme 
tehlikesi baş göstermiş, tehlike altında olan yerlerin ileri gelenleri ‘‘Müdafaa-i 
Hukuk’’ adında birçok cemiyet kurmaya başlamıştır. Bu örgütlenme zamanla 
yayılıp genişlemiş, Sivas Kongresi’yle merkezileşmiş ve yurdun her tarafına 
dal budak sarmıştır. 

Milli Mücadele, Misak-ı Milli programıyla bütün halkı bir araya getirmeyi 
amaçlamıştır. Ancak hemen hemen bütün hareketlerde olduğu gibi, halkın 
tümünü bu mücadele çevresinde toplamak mümkün olmamıştır. Bununla 
birlikte, bu savaşta, farklı birçok siyasi akım, etnik grup, mezhep, tarikat ve 
sınıftan insanın bağımsızlık için işbirliği yaptığına şahit olunmuştur.

Milli Mücadele aynı zamanda, İstanbul ile Anadolu arasında askeri 
ve sivil bürokrasi üzerinden iktidar çekişmesinin yaşandığı bir dönemi 
kapsamaktadır. İki taraf  arasında, asker ve sivil personel üzerinden şiddetli 
bir bürokrasi kavgası yaşanmıştır. Sonuçta bürokrasi demek, iktidar demekti. 
İstanbul ve Anadolu kendi bürokrasilerini ayakta tutabilmek için sürekli 
çatışmışlardır. Her iki taraf da, karşı tarafın temsilcileri durumundaki 
askerleri ve memurları tasfiye edip, kendi komutan ve memurlarını işbaşına 
getirmeye çalışmıştır.

Çalışmanın alanı, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı 30 
Ekim 1918 ile Büyük Millet Meclisi›nin açıldığı, yani Anadolu iktidarının 
resmi bir kimlik kazandığı 23 Nisan 1920 tarihleriyle sınırlandırılmıştır. 
Çünkü bu dönem, Milli Mücadele konusunda asker ve sivil herkesin yerini 
alma, safını belirleme dönemidir. İstanbul’daki Osmanlı hükümetlerine 
karşı, Anadolu’da ayrı devlet mekanizması bu süre içinde ortaya çıkmıştır. 
Şurası açıktır ki İstanbul ile Anadolu’nun Ordu-sivil bürokrasi üzerindeki 
asıl şiddetli çatışmaları bu dönemde yaşanmıştır. İstanbul hükümetleri ve 
Anadolu bu süre içinde kendi kuvvetlerini birbirlerine karşı hazırlamışlardır. 
Gerçekten de, İstanbul hükümetleri için asıl önemli mesele, Anadolu’da 
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farklı bir otorite merkezinin doğmamasıydı. Diğer bir ifadeyle, Milli 
Mücadele yıllarında İstanbul hükümetlerinin asıl çabası, Anadolu’da, 
Mütarekeyle birlikte oluşan otorite boşluğunu doldurup, orada alternatif 
bir iktidarın ortaya çıkmasına engel olmaktı. Bunun için hem Ordu hem 
de sivil bürokrasi üzerindeki çetin mücadelelerle İstanbul, Anadolu’da 
ayrı bir hükümet organizmasının doğmasının yolunu kesmeye çalışmıştır. 
İstanbul’daki iktidar bunda muvaffak olamamış ve 23 Nisan 1920’de Büyük 
Millet Meclisi’nin açılmasıyla Anadolu’da yeni bir hükümetin kurulmasına 
şahit olmuştur. İstanbul hükümetleri başlangıçta her ne kadar Anadolu’daki 
yeni iktidarın varlığını onaylamamış olsalar da, ilerleyen süreçte bu iktidarın 
fiil mevcudiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. 1920 ortalarından 
başlayarak her iki taraf artık mevcut durumlarını muhafaza edip, otoritelerini 
pekiştirmek yolunu tutmuşlardır.

I. İstanbul Hükümetlerinin Ordu Bürokrasisindeki Tasfiyeleri

30 Ekim 1918’de İtilaf Devletleriyle Osmanlı Devleti arasında imzalanan 
Mondros Mütarekesi’nin hemen akabinde, İstanbul hükümetinin Anadolu 
ile ordu bürokrasisi üzerindeki kavgası da başlamıştı. Yüksek kademede 
yer alan birçok komutan - ki bunlar ateşkes hükümlerinin hilafında yapılan 
haksız işgallere karşı tepki gösterip, direnişi teşvik etmişlerdir - hükümetin 
müdahalesiyle görevlerinden el çektirilmişlerdir.

Mütarekenin imzalanmasıyla birlikte İstanbul’daki Osmanlı hükümeti 
de siyasi bağımsızlığını kaybetmiş ve devlet işleri yabancıların doğrudan 
veya dolaylı denetimine girmiştir. Ateşkes ile birlikte savaş haline son 
verilmiş olmasına rağmen İtilaf güçleri, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde 
işgallere başlamışlardır. Vatanperver birçok komutan da bu haksız işgallere 
karşı direniş göstermiştir. Fakat dönemin İstanbul hükümetleri, işgalleri 
kabullenmeyen ve yabancıların haksız müdahalelerine tepki gösteren 
komutanları işgalcilerin de müdahaleleriyle görevlerinden uzaklaştırmıştır. 
Bunların yerlerine ya kendi emirlerini yerine getirecek komutanlar tayin 
etmiş ya da bu ordu birliklerini lağvetmiştir. İstanbul’un, kendi otoritesini 
Anadolu’da da tesis etmesi adına yapılan girişimlerden biri olarak Adana’da 
bulunan 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa’nın görevden alınması gösterilebilir. 
Bu azil, Mütareke’nin imzalanmasından henüz 16 gün sonra geçtikten sonra, 
yani Ahmet Tevfik Paşa’nın Milli Mücadele dönemindeki birinci hükümeti 
zamında (11 Kasım 1918-12 Ocak 1919) gerçekleşmiştir.1 14 Kasım 1918’de 

1  TV, 3392, 11 Kasım 1918; Vakit, 12 Kasım 1918; Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, 
Ankara: TİBKY, 1998, s. 78. 14 Ekim 1918’de kurulan Ahmet İzzet Paşa hükümeti Mondros Mütarekesi’ni 
imzaladıktan bir hafta sonra, 8 Kasım 1918’de istifa etmişti. Padişah Vahdettin, yeni hükümeti kurma 
görevini 11 Kasım’da Ahmet Tevfik Paşa’ya vermişti. Metin Ayışığı, Mareşal Ahmet İzzet Paşa (Askeri ve 
Siyasi Hayatı), Ankara: TTK, 2013, s. 189; Akşin, a.g.e., s. 27, 66.
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İskenderun’da bulunan Fransız gemi komutanı İskenderun kaymakamı ile 
Liman Başkanı’nı tutuklatmıştır. 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa, bu olayı 
haklı olarak protesto etmiştir.2 Nihat Paşa’nın bu hareketini unutmayan 
İngiliz Yüksek Komiseri Arthur Calthorpe 2 Ocak 1919’da, Paşa’nın ‘‘Türk 
halkını teşkilatlandırıp silahlandırdığı, kasaba ve köylerde İslam cemiyetleri 
kurduğu’’ gerekçesi ile görevden alınmasını istemiştir.3 Yüksek Komiserlik, 
aynı konuda 16 Ocak›ta ikinci notasını vermiş, İngilizlerin bu baskısına 
direnemeyen İstanbul hükümeti, 22 Ocak 1919’da Nihat Paşa’nın görevine 
son vermiş ve kendisini İstanbul’a çağırmıştır. Nihat Paşa’nın yerine, ileride 
kurulacak Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı yapacak olan Mersinli 
Cemal Paşa tayin edilmiştir.4 

İşgalcilerin haksız ve Mütareke hükümlerine alenen aykırı hareketlerine 
karşı direnişi teşvik eden Nihat Paşa’nın görevden alınması, Milli Mücadele 
döneminde İstanbul ile Anadolu arasında yaşanan bürokrasi kavgasının ne 
ilk ne de son örneğidir. İstanbul hükümeti, Anadolu’daki otorite boşluğunu 
doldurmak ve emirlerini uygulatabilmek için ordu bürokrasisindeki 
müdahalelerine devam etmiştir. Mütarekenin mürekkebi henüz kurumamıştı 
ki Bağdat’ta bulunan İngiliz kuvvetleri, Musul’u işgal etmek için 1 Kasım 
1918’de harekete geçmişlerdi. Musul’da bulunan 6. Ordu Komutanı Ali İhsan 
Paşa işgali engellemek için Bağdat’taki İngiliz General Marshall’a mektup 
yazmış olmasına rağmen Musul, 10 Kasım 1918’de işgal edilmiştir. Bu 
durumda Ali İhsan Paşa, İstanbul’dan gelen emir üzerine Musul’u boşaltmış 
ve 6. Ordu karargâhını Nusaybin’e çekmiştir.5  Haksız işgali sindiremeyen 
Ali İhsan Paşa işgali protesto etmiş ve bölgedeki halkı, işgale karşı direniş 
göstermeleri için teşvik etmeye başlamıştır. Bu durum, Mısır’daki İngiliz 
Orduları Başkomutanı Allenby’in gözünden kaçmamıştı. 7 Şubat 1919’da 
gösterişli bir törenle İstanbul’a geldiğinde, Ali İhsan Paşa’nın görevden 
alınmasını ve istediği memurları değiştirebilmeyi Türk Hariciye Nazırı’ndan 
istemiştir.6 Aynı gün İngiliz Hükümeti, Yüksek Komiser Calthope’tan Ali İhsan 
Paşa’nın teslim edilmesi konusunda müracaatta bulunmasını emretmiştir. 
Hükümet Calthope’un isteğini reddetmemiş ve Ali İhsan Paşa 9 Şubat 1919 
tarihinde görevinden alınarak İstanbul’a çağırılmıştır. 6. Ordu Komutanlığı 
da XIII. Kolordu’ya çevrilmiştir.7 Ali İhsan Paşa, XIII. Kolordu’nun 

2  Türk İstiklal Harbi, C. I, (Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı), (Yay. Haz: Tevfik Bıyıklıoğlu), Ankara: 
Gnkur. Basımevi, 1962, ss. 62-63.

3  Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, C. I, İstanbul: Kastaş Yayınevi, 2010, s. 181; Türk İstiklal Harbi, s. 74. 
4  Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı (Askeri, Siyasi ve Sosyal Yönleriyle), Ankara: Başbakanlık Basımevi, 

1983, s. 32; Selek, a.g.e., s. 181.
5  Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım, C. V, Ankara: Güneş Matbaacılık, 1951, s. 7; Nejat Göyünç, ‘‘Musul, 

Misak-ı Milliye Dahil Midir, Değil Midir?’’,  Misak-ı Milli ve Türk Dış Politikasında Musul, Ankara: 
AAM, 1998, s. 48.

6  Selahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış politika, 1918-1920, C.I,  Ankara, TTK, 1973, ss. 17-18; 
Sabis, a.g.e., ss. 12-14.

7  Sabis, a.g.e., s. 12; Türk İstiklal Harbi, s. 102.
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komutasını 17 Şubat’ta Albay Cevdet Bey’e teslim etmiştir. 21 Şubat 1919’da 
Nusaybin’den İstanbul’a hareket eden Paşa, 2 Mart 1919’da İstanbul’a iner 
inmez, Haydarpaşa Garı’nda İngilizler tarafından tutuklanmıştır.8

Aynı tarihlerde güneyde; İskenderun, Antakya, Musul, Antep, Maraş ve 
Kilis, Kardeniz’de; Samsun, Trabzon ve Merzifon’u işgal eden İngilizler9 
Osmanlı hükümetine verdiği notada, Doğu Andolu’daki üç vilayetin, Kars, 
Ardahan ve Batum’un, acilen tahliye edilmesi gerektiğini bildirmiştir. 
Hükümet direnmeden bu isteği de kabul etmişti ancak bölgede bulunan 
9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, üç ili boşaltma işlemini mümkün 
oldukça geciktirmeye çalışmıştır.10 Paşa’nın işi ağırdan alması İngilizleri 
kızdırmış olmalı ki İstanbul’daki Türk Hariciye Nazırı, 1 Aralık 1918’de 
Yakup Şevki Paşa’nın görevden alınmasını hükümetten talep etmiştir. Bu 
nedenle Osmanlı ordusu 26 Aralık 1918’de Kars’ı tahliye etmişti.11 Fakat 
Yakup Şevki Paşa, Kafkas bölgesinde kurulan Milli Şura Hükümetleri’ni 
ordunun imkanlarıyla donatmaya başlaması üzerine, Karadeniz’deki İngiliz 
Orduları Başkomutanı General Milne’nin isteğiyle, 18 Şubat 1919 tarihinde 
İstanbul’a geri çağırılmıştır.12 İstanbul’a dönüş hazırlıklarını da ağırdan 
alan Yakup Şevki Paşa, İstanbul hükümetine yazdığı 27 Şubat 1919 tarihli 
yazısında, İngilizlerin Türk kumandanları hakkında göstermiş oldukları 
davranış konusunda hükümeti uyarmış ve ‘‘yabancı bir hükümetin Türk 
kumandanlarını rastgele tutuklaması halinde durumun nereye varacağını 
sormuş, bunlara son verilmesi için hükümetin ciddi tedbirler almasını’’ 
istemiştir. Bu arada, Paşa’nın uyarısının kendisi için olmadığını, Batum 
Tümeni Komutanı Albay Mürsel Bey’in 23 Şubat 1919’da İngilizlerce 
tutuklanması üzerine olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.13 Müttefik 
kuvvetlerinin tutumu ve İstanbul hükümetinin sessizliği karşısında tedirgin 
olan Yakup Şevki Paşa, Damat Ferit Paşa’nın birinci hükümeti (4 Mart-
16 Mayıs 1919) zamanında İstanbul’un çağrısına riayet etmek zorunda 
kalmış ve 9 Nisan 1919’da komutayı Albay Rüştü’ye devrederek 14 Nisan’da 
Erzurum’dan hareket etmiştir. Yakup Şevki, 26 Nisan’da İstanbul’a 
ulaştığında gözlerinden tedavi olmak  için  Haydarpaşa Hastanesi’ne yatmış, 
6 Mayıs 1920’de hastaneden alınarak Malta’ya sürülmüştür.14

8  Sabis, a.g.e., ss. 19-23; Yenigün, 4 Mart 1919.
9  Haluk Selvi, Milli Mücadele’de İlk İşgaller ve İlk Direnişler, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, ss. 26-27.
10  Selahaddin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. I, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1973, ss. 58-

59.
11  Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, Ankara: Mevsimsiz Yayınları, 2007, ss. 139-140.
12  Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu’da (1919-1921), C. I, Ankara: Kent Basımevi, s. 30; Türk İstiklal 

Harbi, ss. 169-170. Kars’ta, ordunun çekileceği Ardahan, Artvin, Oltu, Kağızman, Sarıkamış gibi yerlerde 
Milli Şura Hükümetleri kurulmuştur. Bu minyatür hükümetler, Ermenilere karşı kendi başlarının 
çaresine bakmaya ve bölgesel kurtuluş savaşına hazırlanırlar. Bu nedenle denilebilir ki, ‘‘Doğu’da 
Kurtuluş Savaşı 1918 yılında başlar.’’ Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2009, s. 44.

13  Şimşir, a.g.e., s. 50; Türk İstiklal Harbi, s. 168.
14  Şimşir, a.g.e., ss. 50-51; Türk İstiklal Harbi, ss. 170-171. 
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Damat Ferit Paşa’nın 3 Mart 1919’da sadarete gelmesinden sonra İstanbul 
ile Anadolu arasındaki bürokrasi mücadelesi daha da şiddetlenmiştir. Ferit 
Paşa kabinesinin, İzmir’deki XVII. Kolordu Komutanı Nurettin Paşa’yı 
görevinden alması, bu dönemde ordu bürokrasisinde yapılan en önemli 
tasfiyelerden biri olarak görülebilir.15 Milli Mücadelede komutanlık yapmış 
olan Mirliva (Tuğgeneral) Nurettin Paşa, Tevfik Paşa hükümeti zamanında, 
20 Ocak 1919’da İzmir valiliğine atanmıştı. Bu görevine ek olarak, 9 Şubat’ta 
İzmir havalisi ve  XVII. Kolordu Komutanlığına tayin edilmişti.16 Mütarekeyi 
takip eden günlerde İzmir limanına gelen Müttefik donanma gemileri bu 
bölgedeki Rum halkını şımartmış, birçok taşkınlıklara sebebiyet vermiştir. 
İzmir ve çevresindeki asayiş büyük ölçüde bozulduğu gibi, Yunanistan’ın 
İzmir üzerindeki emelleri de artık ortaya çıkmış bulunuyordu. İzmir’in 
Yunan işagline uğrayacağı endişesi giderek artmaktaydı. Nurettin Paşa, hem 
XVII. Kolordu Komutanı hem de Aydın (İzmir) Valisi olarak galip devletlerin 
haksız tekliflerine kahramanca göğüs germiş ve herhangi bir Yunan oldu-
bittisine karşı dikkatli ve tedbirli davranmıştır. Ayrıca Paşa, Türk halkının 
meşru müdafaa haklarını savunmak ve olası işgallere direnmek için İzmir’de 
kurulan ‘‘İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyetini’’ni büyük ölçüde 
desteklemiştir.17 Cemiyet İzmir’de bir kongre toplamak istemiş, Kolordu 
Komutanı ve Vali Nurettin Paşa ise bu konuda gerekli kolaylığı sağlamıştır. 
Aydın Vilayeti’ne bağlı yerlere telgraf çekerek, Belediye Başkanlarının, 
Müftülerin, -illerden dörder, ilçelerden ikişer kişi olarak- seçilecek delegelerin 
İzmir’de toplanacak kongreye gönderilmesini istemiştir.18

Nurettin Paşa, muhtemel bir işgale karşı koymak için bölgede milli teşkilat 
kurmakla meşgul olduğu bir sırada Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından 
8/11 Mart 1919 tarihinde valilik görevinden azledilmiştir. Onun yerine, Tevfik 
Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırlığı yapan ve Nurettin Paşa’nın kurduğu milli 
teşkilatı dağıtarak İzmir’in Yunanlılarca işgalini kolaylaştıracak olan Ahmet 
İzzet Bey (Kambur İzzet) yeni Aydın Valisi olarak tayin edilmiştir.19 Ayrıca 
hükümet, 10 Nisan 1919’da Nurettin Paşa’yı XVII. Kolordu Komutanlığı 
görevinden de alıp, yerine Mirliva Ali Nadir Paşa’yı tayin etmiştir. Ali Nadir 
de İzmir’in işgalini kolaylaştıran uygulamalarda bulunmuş ve ortaya çıkan 
işgal tehlikesine karşı herhangi bir tedbir almamıştır. Bu nedenle Mustafa 
Kemal Paşa kendisini ‘‘vatan haini’’ ve ‘‘korkak’’ olarak nitelendirmiştir.20 

15  Selek, a.g.e., s. 175. 
16  TV, 3452, 23 Ocak 1919; TV, 3470, 12 Şubat 1919; Akşin, a.g.e., s. 252.
17  Selek, a.g.e., ss. 175-176.
18  Bilge Umar, İzmir’de Yunanlıların Son Günleri, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1974, s. 73.
19  Umar, a.g.e., s. 75. Galip Kemali Söylemezoğlu Vali İzzet Bey’i şöyle tanımlıyor: ‘‘Dahiliye nazırı  iken, ne 

vakit İngiltere Sefarethanesine gitmiş isem, İzzet Bey’i Baştercüman Ryan’nın yanında yahut kapısında 
nöbet bekler görürdüm…Bu zat İzmir’e gider gitmez ilk iş olarak Nurettin Paşa’nın yaptığı milli teşkilatı 
dağıttı…’’ Bkz. Akşin, a.g.e., s. 253.

20  Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, C. I, (Yay. Haz: Faruk Özerengin), İstanbul: Emre Yayınları, 2000, 
s. 190; Tansel, a.g.e., ss. 183-184. 
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Gerçekten de, ne Vali İzzet Bey ne de yeni Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa, 
Nurettin Paşa’nın yerini doldurabilecek ve bu güç zamanın gereklerine cevap 
verebilecek çaptaydılar.21

16 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra 
Anadolu Direnişi, hızlı bir örgütlenme sürecine girmiştir. İzmir’in işgali 
dolayısıyla 19 Mayıs 1919’da istifa eden Damat Ferit Paşa, aynı gün tekrar 
hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. Kurulan ikinci Ferit Paşa hükümeti 
(19 Mayıs-20 Temmuz 1919),22 İngilizlerin de baskısı ile Anadolu’daki askeri 
tasfiyelerine bir yenisini daha eklemiştir. Bu sefer İstanbul’un hedefinde, 
merkezi Sivas’ta olan III. Kolordu Komutanı Miralay Refet Bey vardı. Paşa’nın 
azline giden süreç, 6 Temmuz 1919 tarihinde Samsun’daki bir İngiliz piyade 
bölüğünün, Nepal asıllı Gurka taburuyla değiştirilmesiyle başlamıştır. Bu 
askeri hareketlilik sebebiyle Refet Bey, İngiliz Kontrol Subayı Perring’e 
bir yazı göndererek, İngiliz askerleri merkezi hükümetin haberi ve onayı 
olmadan gönderildiğine göre, artık o bölgenin kamu düzeninden sorumlu 
olmadığını, ayrıca asayiş durumu nedeniyle bu askerlerin memleketin 
içerilerine gönderilmelerini kabul etmediğini ve buna izin vermeyeceğini 
bildirmiştir.23 8 Temmuz’da Genral Milne’den durumu öğrenen Calthorpe, 
ertesi gün Askeri Ateşe Deedes aracılığıyla Sadrazam Vekili Mustafa Sabri 
Efendi’ye bir nota göndererek, Refet Bey’in hemen görevinden alınmasını 
istemiştir. Ayrıca, bulunduğu bölge dolayısıyla, Refet Bey’in direnişinde 
Mustafa Kemal’in parmağının bulunması ihtimalini belirterek, ona karşı da 
gereken tedbirin alınmasını bildirmiştir.24

İstanbul hükümetinin Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa, Refet Bey’e çektiği 
7 Temmuz 1919 tarihli telgrafında, olası İngiliz çıkarmasına karşı savunma 
tertibatı aldığının duyulduğunu, muhtemelen bu buyruğu Mustafa Kemal’den 
aldığını, oysa İngilizlerin işgal amaçlı değil; asayişi sağlamak niyetiyle 
Samsun’a asker gönderdiklerini yazmıştı. Ayrıca, ‘‘eğer vatanını seviyorsa’’ 
Mustafa Kemal Paşa’nın da bir an önce dönmesi gerektiğini bildirmiştir.25 
Refet Bey, Nezaret’in kuşkularına cevap verdiği 8 Temmuz tarihli telgrafında, 
görevini yaptığını, ‘‘kainata meydan okumak’’ düşüncesinde olmadığını ve 
Mustafa Kemal’in zararlı  davranışlarda bulunmadığını, direnme konusunda 
ondan hiçbir buyruk almadığını söylemiştir. Ayrıca Refet Bey, İngiliz 

21  Selek, a.g.e., s. 176; Akşin, a.g.e., ss. 252-253. 
22  Akşin, a.g.e., s. 299.
23  Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, (Çev. Nimet Arsan), Ankara: TTK, 1970, ss. 49-

50; Akşin, a.g.e., s. 358.
24  Akşin, a.g.e., s. 358. 
25  Refik Halid Karay, Minelbab İlelmihrab, İstanbul: İnkilap ve Aka Kitabevleri, 1964, ss. 150-151; Akşin, 

a.g.e., s. 359.
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birliklerinin gelmemesi için çalışılmasını Ali Ferit Paşa’dan istemiştir.26 
İstanbul hükümeti meseleyi daha fazla uzatmayıp 12 Temmuz 1919’da, 
Miralay Refet Bey’in görevinden alındığına ve yerine Albay Selahattin Bey’in 
tayin edildiğine dair kararnameyi yayımlamıştır.27 

Refet Bey, yaşanan gelişmeleri Mustafa Kemal Paşa’ya da anlattığı zaman 
Mustafa Kemal, Refet Bey’in böyle direnmeksizin komutayı devretmesine 
tepki göstermiştir.28 Refet Bey görevinden azledilmiş olmasına karşın, 21-
22 Haziran 1919’da Amasya’da alınan karar gereğince kolordu bölgesinden 
ayrılmamıştı. Fakat İstanbul hükümeti onun peşini bırakmıyordu. Mustafa 
Kemal Paşa tarafından 12 Ekim 1919’da Aydın Cephesi’nde görevlendirilen 
Refet Bey, Aydın Kuvay-ı Milliye  Kumandalığını  üzerine almak için nihayet 
10 Aralık 1919’da  Nazilli’ye gitmiştir.29

İstanbul hükümetinin yüksek kademe askeri komutanların tasfiyesine 
diğer bir örnek de, merkezi Ankara’da bulunan XX. Kolordu Komutanı 
Ali Fuat Paşa’nın görevinden alınması gösterilebilir. Sivas Kongresi’nin 
toplanmasının yaklaştığı günlerde İstanbul hükümeti, Ali Fuat gibi önemli bir 
komutanı, bölgesine gelen tahkik heyetini tehditle kaçırdığı gerekçesiyle 28 
Ağustos 1919’da görevinden almış ve yerine Ankara’da bulunan Erkanıharp 
Mirliva Ahmet Hulusi Paşa’yı kolordu komutan vekili tayin etmiştir. Ancak 
kendisi, Ali Fuat Paşa’nn tavrı nedeniyle vekaleti yapamayacağını bildirmek 
zorunda kalmıştır. İstanbul bu kez, Divan-ı Harp Üyesi Mirliva Ahmet 
(Kiraz) Hamdi Paşa’yı tayin etmiştir. Fakat Hamdi Paşa da görevinin başına 
gidememiştir. Ali Fuat Paşa, İstanbul’un tayinlerine aldırmamış ve Amasya 
Kararlarına30 sadık kalarak  kolordusunun başından ayrılmamıştır.31

İstanbul ile Anadolu arasında bürokrasi kavgasının şiddetlendiği bu 
dönemde Mustafa Kemal Paşa azil ve tasfiyelere tepki göstermiş, bu konuda 
hükümeti Padişah’a şikayet bile etmiştir. Mesela, 14 Eylül 1919’da Mustafa 
Kemal, Damat Ferit’in hükümetini padişaha şikayet ederken hükümetin 
suçları arasında, ordunun kuvvetini azaltmak için muktedir kumandanları 
görevden almak ve düşmana teslim etmek eylemlerini de sıralamıştır.32 

26  Karay, a.g.e., s. 154; Akşin, a.g.e., ss. 359-360.
27  TV, 17 Temmuz 1919; Akşin, a.g.e., s. 360.
28  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, (Yay. Haz: Zeynep Korkmaz), Ankara: AAM, 2005, ss. 35-36.
29  Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaş’ında İkili İktidar, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2000, s. 118.
30 ‘‘Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Merkezi hükümet, üzerine aldığı sorumluluğu 

yerine getirememektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Her türlü tesir 
ve murakabeden uzak, Sivas’ta bir milli kongrenin toplanması şarttır. Kumandanlar yerlerini terk 
etmeyeceklerdir. Askeri ve milli örgütlenme hiçbir suretle ilga edilmeyecektir.’’ Amasya Kararları’nın 
tamamı için, bkz. Mehmet Evsile, ‘‘Amasya Tamimi ve Atatürk’ün Amasya’daki Faaliyetleri’’, AAMD, C. 
XIV, Sayı 40, Ankara 1998, ss. 83-84.

31 Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul: Vatan Neşriyat, 1953, ss. 154-155; Karabekir, 
a.g.e., s. 392; Selek,  a.g.e, s. 157. 

32 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk/Söylev (Vesikalar/Belgeler), C. III, Ankara: TTK, 1999, ves.97 [a], ss. 
1386-1390.
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Anadolu’daki üst düzey ordu komutanlarını tasfiye eden İstanbul 
hükümeti, Ordu kademelerinde sürekli yeni düzenlemelere giderek 
Orduyu denetim altına almaya çalışmaktaydı. Bu dönemde hükümet, 
çeşitli müfettişlikler, tahkik heyetleri veya askeri şuralar yoluyla orduyu 
etkisizleştirmeye başlamıştı.33 Çünkü hükümete göre, Ali Kemal’in de 
yazılarında sürekli tekrarladığı gibi, artık ‘‘harp ve darp ile’’ yapılacak bir 
şey kalmamıştı. Nitekim, hükümet yanlısı Alemdar’da yayımlanan bir 
haberde şöyle yazılmaktaydı: ‘‘Ordunun beş vakit namazda Padişah’a 
duadan gayrı bir şey bilmemesi lazımdır.’’34 Bu ifadeler, dönemin İstanbul 
hükümetlerinin de genel zihniyetini yansıtmaktadır.

II. Mustafa Kemal Paşa ve İstanbul Hükümetleri

Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918 
tarihinde 7. Ordu Komutanı olarak Suriye Cephesi’nde bulunuyordu. 7 
Kasım 1918’de Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu karargahlarının Padişah 
iradesi ile lağvedilmesi üzerine, Mustafa Kemal de 10 Kasım’da İstanbul’a 
gelmiş ve Samsun’a çıkacağı 16 Mayıs 1919 tarihine kadar, 6 ay gibi bir süre 
İstanbul’da kalmıştır.

Bilindiği gibi Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi 9. Ordu Kıtaatı 
Müfettişliği’ne tayin edilmesiyle mümkün olmuştur. Böyle bir müfettişliğin 
kuruluşuna İngilizler sebep olmuştur. Karadeniz Bölgesi’nde asayiş 
yokluğundan, Doğu Anadolu’da ateşkes şartlarının uygulanmadığından, 
silahların toplanmadığından şikayet ettikleri zaman, İstanbul hükümeti, 
İngilizleri yatıştırmak için buraya bir müfettiş göndermeyi uygun bulmuş, 
Mustafa Kemal Paşa isminde mutabık kalmıştı.35 Şüphesiz Mustafa Kemal 
Paşa, yetki alanının mümkün olduğunca geniş olması için çaba göstermiştir. 
Nihayet Mustafa Kemal Paşa’yı 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne tayin eden 
Padişah iradesi 30 Nisan 1919’da imzalanmış ve Harbiye Nezareti 8 Mayıs 
1919’da bir genelge yayınlayarak, mülkiye memurlarının Mustafa Kemal 
Paşa tarafından verilecek emirlere uymasını bildirmiştir.36 Olağanüstü 
yetkilerle donatılmış olan Mustafa Kemal Paşa,37 Padişah Vahdettin’e, 

33  Akşin, a.g.e., ss. 498-501; Sarıhan,  a.g.e., ss. 65-71.
34  Alemdar, 27 Ağustos 1919.
35  Lord Kinross, Atatürk: The Rebirth of A Nation, Northern Cyprus: K. Rustem&Brother, 1964, ss. 149-

150; Akşin, a.g.e., s. 281.
36 Metin Ayışığı, Belgelerin Işığında Milli Mücadele Tarihimiz, İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2014, ss. 

19-20; TV, 3540, 5 Mayıs 1919; ‘‘Memurin-i mülkiyenin, Mustafa Kemal tarafından yapılacak tebliğata 
icra etmelerinin tamimen emir buyurulması müsterhamdır.’’  Bkz. Jaeschke, a.g.e., s. 28.

37 Mustafa Kemal Paşa’ya verilen yetkiler şöyledir: Sivas’ta bulunan III. Kolordu ve Erzurum’da 
bulunan XV. Kolordu, harekât ve asayiş işleri için müfettişlik emrine verilecektir. Müfettişlik bölgesi, 
Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleri ve Erzincan ve Canik müstakil livaları da müfettişlikten emir 
alacaklardı. Bunların yanında, Diyarbakır, Bitlis, Mamuretülaziz (Elazığ), Ankara, Kastamonu gibi 
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Sadrazam Damat Ferit’e eski ve yeni harbiye nazırlarına ve arkadaşlarına 
veda ziyaretleri yaparak, 23 kişilik karargahıyla birlikte, 16 Mayıs’ta 
İstanbul’dan hareket etmiştir. Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti hiçbir engele 
uğramadan 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmışlardır.38

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan Samsun’a hareket ettiği gün, yani 
16 Mayıs 1919’da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Mütareke ile 
Milli Mücadele’nin birinci perdesi açılmıştı. İzmir’in özellikle ‘Yunanlılar’ 
tarafından  işgali ise, ikinci perdeyi açmış ve Türk halkını derin uykusundan 
uyandırmıştı. İşgal, halkın hakikati görrmesini sağlayarak milli direnişe 
geçilmesine zemin hazırlamıştır.39 İzmir faciasını öğrenen Mustafa  
Kemal Paşa, 20 Mayıs 1919 tarihinde Sadarete gönderdiği telgrafta şöyle 
demekteydi:

‘‘İzmir’in işgali, yakından temasta bulunduğum milleti ve orduyu 
tasavvur ve tasvir edilemeyecek derecede üzmüştür. Ne millet ne ordu, 
varlığına karşı yapılan bu haksız saldırıyı hazım ve kabul etmeyecektir.’’40 

Mustafa Kemal’in bu sözleri aslında, İstanbul’daki hükümetin ülke 
genelinde vuku bulan işgaller karşısında sessiz kalışına da bir tepki 
niteliğindedir. İstanbul’daki hükümetin bu ölü hareketsizliğine karşı 
kendisi, Samsun ve civarında bir taraftan müfettişlik görevini icra ederken 
diğer taraftan Andolu’nun çeşitli bölgelerinde kolorduların başında 
bulunan Kazım Karabekir Paşa (Erzurum), Cafer Tayyar Paşa (Edirne), 
Ali Fuat Paşa (Ankara), and Mersinli Cemal Paşa (Konya) gibi silah 
arkadaşlarıyla irtibat kurup ordunun denetimini eline almaya çalışıyordu. 
21 Mayıs 1919’da Kazım Karabekir Paşa’ya ve 23 Mayıs’ta ise Ali Fuat 
Paşa’ya gönderdiği telgraflarında ordunun duruma el koyması gerektiğini 
vurgulamıştır. Paşalar, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesinden dolayı 
memnuniyetlerini dile getirip, yurt savunması konusunda onunla aynı 
fikirde olduklarını beyan etmişlerdir.41

sınırdaş vilayet ve müstakil livalar müfettişliğin doğrudan doğruya yapacağı başvurmaları ‘‘nazar-ı 
dikkate’’ alacaklardı. Verilen yetkilere bakıldığında müfettişliğin görev alanı, Marmara, Ege, Akdeniz 
bölgeleriyle Konya ve Diyarbakır dışında hemen bütün Anadolu’yu kapsamaktadır. Bkz. Akşin, a.g.e., 
s. 282. 

38  Fethi Tevetoğlu, Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987, 
s. 16; Jaeschke, a.g.e., ss. 32-34; İleri, İkdam, İstiklal, Vakit, 17 Mayıs 1919.

39  Nurdoğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1970, s. 232. Lord 
Kinross’a göre, ‘‘Yunanlıların İzmir’i işgali, Türk’ün mücadeleci ruhunun alevlenmesi için ihtiyaç 
duyduğu kıvılcımı ortaya çıkarmıştır.’’ Bkz. Kinross, a.g.e., s. 155. İzmir’deki İtilaf Devletleri Temsilcisi 
Smith’ e göre ise, ‘‘eğer Yunanlılar İzmir’in işgaline dahil olmasaydılar, Türkler isyan etmeyecektiler.’’ 
Bkz. Selvi, a.g.e., s. 185. İzzet Öztoprak İzmir’in  işgaliyle ilgili olarak şunları söylemektedir: ‘‘İzmir’in 
işgali olayı Anadolu halkı üzerinde bütünleşme ve kenetleşme bakımından olumlu bir etki yaratmıştır… 
Anadolu Direnişinin oluşma nedeni olarak İzmir’in işgali gösterilmektedir.’’ Bkz. İzzet Öztoprak, Türk 
ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara: TTK, 2014, s. 62.

40  Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge), Ankara: B.O.A.D.B., 
1982, s. 26.

41  Karabekir, a.g.e., s. 143; Cebesoy, a.g.e., ss. 65-66; Atatürk, Nutuk, s. 12. 
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İstanbul hükümetinin tepkisizliği ve çarrsizliğine karşı, Mustafa Kemal 
Paşa ve diğer üst kademede yer alan komutanlar, Anadolu’da vatanın ve 
Türk halkının bağımszlığı için halkı örgütleme faaliyetlerine girişmişlerdir. 
Bu temel hedefi gerçekleştirmek uğruna yayımladıkları Havza (28 Mayıs 
1919)42 ve Amasya (21-22 Haziran 1919)43 genelgeleri ve topladıkları 
Erzurum (23 Temmuz 1919-4 Ağustos 1919)44 ve Sivas Kogreleri’yle 
(3-11 Eylül 1919),45 işgallere karşı halkı bilinçlendirip örgütlemeye 
çalışmışlardır.46 Mustafa Kemal ve arkadaşlarının faaliyetleri, doğal olarak 
İstanbul hükümetinin ve işgalcilerin tepkisini çekmiş ve Mütarekenin 
imzalanmasından itibaren zaten çatışma halinde olan İstanbul ile 
Anadolu’nun arasının daha da açılmasına neden olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da halkı örgütleme faaliyetlerinden 
kuşkulanan İngiliz istihbaratı, mevcut gelişmeleri 6 Haziran 1919’da 
hükümetine rapor etmiş, aynı gün General Milne, Mustafa Kemal ve 
yanındakilerin hemen İstanbul’a çağırılmasını İstanbul hükümetinden 
istemiştir. Bundan iki gün sonra Yüksek Komiser Calthorpe da aynı konuda 
bir başvuruda bulunmuştur.47 İngilizlerle aynı kanıda olan dönemin 
İstanbul hükümetinin Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, 8 Haziran 1919’da 
Mustafa Kemal’den bir istimbot ile İstanbul’a dönmesini istemiştir.48 
Bunun üzerine Mustafa Kemal, Şevket Turgut Paşa ve Genelkurmay 
Başkanı Cevat Paşa’ya geri çağırılma sebebini sormuş, Şevket Turgut Paşa 
buna; ‘‘Hükümet karar verdi’’ diye cevap verirken, Cevat Paşa: ‘‘İngilizler 
istedi’’ diye gerçeği bildirivermiştir.49

Burada da görüldüğü gibi artık, bürokrasi konusundaki çatışma, İstanbul 
hükümetleri ile Anadolu arasında bir mücadele olarak da kalmamakta, 
bu mücadelenin bir yanında İtilaf Devletleri, özellikle İngilizler de yer 
almaktadır. İstanbul’un çağrısını çok önemsemeyen Mustafa Kemal Paşa, 

42  Atatürk, Nutuk, s. 16.
43  Mustafa Turan, Milli Mücadele’de Siyasi Çözüm Arayışları (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923), 

Ankara: Siyasal Kitabevi, 2005, ss. 49-51.
44  Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, İstanbul: TİBKY, 2008, ss. 119-124; Haluk Selvi, Milli 

Mücadelede Erzurum (1918 – 1923), Ankara: AAM, 2000, ss. 118-119.
45  Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, İstanbul: TİBKY, 2008, ss. 93-94; Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi: 

Samsun’dan Ankara’ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Ankara: AAM, 1997, ss. 68-70.
46  Milli Mücadele döneminde, Erzurum ve Sivas’ta düzenlenen kongrelerden başka, Hacim Muhittin 

(Çarıklı) Bey’in öncülüğünde yurtsever kişiler, 17 Mart 1919 - 2 Ağustos 1920 tarihleri arasında 
Balıkesir (5 defa) ve Alaşehir’de milli kongreler düzenlemişlerdir. Bkz. Mustafa Albayrak, Milli 
Mücadele Dönemi’nde Batı Anadolu Kongreleri (17 Mart 1919-2 Ağustos 1920), Ankara: AAM, 1998, 
ss. 121-178.

47  Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, (Çev. Cemal Köprülü), Ankara: TTK, 
2011, s. 125.

48  Sarıhan, a.g.e., s. 82; Açıksöz, 8 Temmuz 1919.
49  ‘‘Zat-ı alileri gibi kıymetli bir generalin hemen Anadolu vilayetlerinde dolaşmasının efkâr-ı umumiyeye 

iyi bir tesir bahşedemeyeceğinden bahisle İstanbul’a celp buyurulmanızı İngilizler istedi.’’ Jaeschke, 
Türk Kurtuluş…, ss. 41-42. 
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18 Haziran’da Edirne’de bulunan I. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa’ya 
gönderdiği bir telgrafta, milli bağımsızlık uğruna, bütün varlığıyla, milletle 
birlikte sonuna kadar çalışacağına kutsal saydığı şeyler adına söz vermiştir. 
Ayrıca aynı telgrafta, İstanbul hükümetini hedef alarak, Anadolu halkının, 
kumandan ve idarecilerinin birleştiğini, ‘milletin geleceğinin esir ve aciz 
bir hükümete bırakılamayacağını’ belirtmiştir.50 Mustafa Kemal Paşa, 
15 Haziran 1919’da Kazım Karabekir’e gönderdiği telgrafta, İngilizlerin, 
Diyarbakır’daki III. Kolordu’yu dağıtmak için çaba harcadığını bildirdikten 
sonra, ‘‘hükümetin her teklif ve müdahale karşısında mukavemetsizliği 
ciden esef verici ve şarşırtıcıdır, kardeşim’’ diyerek dert yanmıştır.51 

İstanbul ile Anadolu arasındaki bürokrasi mücadelesinin son derece 
şiddetlendiği bu dönemde, Mustafa Kemal Paşa için görevinden azledilmek 
an meselesiydi. Fakat o, bunun üzerinde pek durmamış, diğer arakaşlarıyla 
beraber Türk halkını işgallere karşı bilinçlendirip örgütlemeye devam 
etmiştir. Bunları yaparken bir taraftan ordunun dizginlerini de eline 
almaya çalışmıştır. Bu anlamda Mustafa Kemal, Amasya’da tartışılan bazı 
konuları 23 Haziran’da Kazım Karabekir’e bildirirken, kumandanların 
görevlerinden ayrılmayacaklarını, ayrılma durumunda ise İstanbul’dan 
yerlerine gönderilenler aynı amaca hizmet edecek kişiler olursa onlarla 
birlikte çalışılacağını, bunlar şüpheli kişiler olurlarsa, istifaya veya geri 
dönmeye  zorlanacaklarını bildirmiştir.52

Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir’e telgraf yazdığı sıralarda 
İstanbul’daki Damat Ferit Paşa kabinesi Mustafa Kemal sorununu tartışıyor, 
onun görevden alınmasını, yerine eski Bahriye Nazırı Hurşit Paşa’nın 
tayin olunmasını, Mustafa Kemal’in resmi hiçbir sıfata haiz olmadığından 
onun genelgelerinin dinlenilmemesi için illere bir genelge gönderilmesi 
kararlaştırılıyordu. 26 Haziran 1919’da Dahiliye Nazırı Ali Kemal, bu 
kararı gizli bir genelgeyle vilayetlere bildirmiştir. Genelgeye göre, Mustafa 
Kemal’in emirlerini yerine getirenler de sorumlu tutulacaktır. Genel olarak 
İstanbul hükümetine göre esas olan sükunetin korunmasıydı ve özellikle 
Ali Kemal’e göre ‘harp ve darp ile bu müthiş dava kazanılamazdı.’53 
Mustafa Kemal, Ali Kemal’in bu genelgesi sebebiyle 29 Haziran’da Harbiye 
Nezareti’ne çektiği telgrafta, 9. Ordu Müfettişliği’nin kendisine Padişah 
Vahdettin tarafından verildiğini, ondan emir gelmedikçe görevinden 
ayrılmayacağını, verdiği emirlerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu 
bildirmiştir.54

50  Atatürk, Nutuk/Söylev, ves.19, ss. 1220-1223. 
51  Karabekir, a.g.e., s. 170.
52  Karabekir, a.g.e., s. 190.
53  M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Ankara: TİBKY, 2011, ss. 155, 160-161; Akşin, a.g.e., 

ss. 350-351; Cebesoy, a.g.e., s. 79-80.
54  Gökbilgin, a.g.e., s. 162; Sarıhan, a.g.e., ss. 85-87.
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Mustafa Kemal Paşa sınırları zorluyor, İstanbul’un geri dön çağrılarını 
çeşitli bahanelerle geçiştiriyordu. İngilizler ise Mustafa Kemal’in sadece 
görevden alınmasıyla yetinmeyip, onun ve Anadolu’daki karışıklıklardan 
sorumlu tuttuğu 2. Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa’nın hemen 
İstanbul’a gelmesini istiyorlardı. Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa, 4/5 
Temmuz’da Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesi için bir kez daha 
girişimde bulunmuştu. Fakat Mustafa Kemal, İzmir’in işgalinden önce 
Nurettin Paşa’nın görevden alınışını hatırlatarak, böyle ikinci bir ihanete 
alet olmaktansa istifa etmeleri gerektiğini Harbiye Nazırı’na bildirdi.55 

Nihayet beklenen oldu ve 7/8 Temmuz 1919 gecesi Saray’dan Mustafa 
Kemal Paşa’ya gönderilen bir telgrafta, görevine son verildiği ve hemen 
gecikmeden İstanbul’a dönmesinin Padişah tarafından irade edilmiş olduğu 
söyleniyordu.56 Mustafa Kemal, 8/9 Temmuz’da padişaha ‘kulları’ diye 
gönderdiği telgrafta, askerlik mesleğinden de istifa ettiğini, fakat hayatının 
‘son noktasına kadar’ saltanat ve hilafet makamının ve soylu milletinin 
her zaman koruyucu sadık bir ferdi kalacağını, ‘kemal-i ubudiyetle arz ve 
temin’ eylemiştir. Böylece İstanbul hükümeti ile Mustafa Kemal arasında 
her türlü memuriyet bağı son bulmuş oluyordu.57  

Mustafa Kemal Paşa, 8/9 Temmuz gecesi ordu ve millet için 
yayımladığı diğer tamimde, ‘bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden 
sıyrılmış olarak, yalnızca milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek ve onun 
tükenmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve güç alarak vicdani görevine 
devam edeceğini bildirmiştir.’58 Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden 
ayrılmasından dolayı, Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir üzüntülerini dile 
getirmişler fakat sonuna kadar beraber olduklarını bildirmişlerdir. Ayrıca 
Kazım Karabekir, kendisinin ve kolordusunun Mustafa Kemal’in emrinde 
olduğunu bildirmiştir.59 

İstanbul için Mustafa Kemal meselesinin çözülmesi için bir iş daha 
kalmıştı; Paşa’nın üzerindeki fahri yaverlik rütbesiyle birlikte diğer rütbe 
ve nişanlarının alınması. Damat Ferit Paşa’nın üçüncü hükümetinde (21 
Temmuz-1 Ekim 1919) Harbiye Nazırlığı yapan Nazım Paşa, askerlikten 
istifa ettiği halde Anadolu’da tahriklere devam ettiğini ileri sürdüğü 
Mustafa Kemal Paşa’nın rütbe ve nişanlarının geri alınmasını hükümete 
önermişti. 9 Ağustos’ta bu konuyla ilgili bir Padişah fermanı çıktı ve 

55  Akşin, a.g.e., s. 356.
56  TV, 3595, 12 Temmuz 1919. Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, ss. 51-52; Gökbilgin, a.g.e., s. 165.
57  Atatürk, Nutuk, s. 33; Gökbilgin, a.g.e., s. 165; Karay, a.g.e., s. 147; Vakit, 12 Temmuz 1919.  
58  Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (1917-1938), IV, Ankara: TTK, 1991,  s. 54. 
59  Cebesoy, a.g.e., s. 99; Karabekir, a.g.e., ss. 228-229; Selek, a.g.e., s. 279. 
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Mustafa Kemal’in rütbe ve nişanları geri alındı.60 Dönemin gazeteleri bu 
habere önem vermiştiler. Peyam Gazetesi’nin sahibi ve eski Dahiliye Nazırı 
Ali Kemal bu haberi duyuruken şöyle diyordu: 

‘‘Mustafa Kemal, askerlikten tard edildi. Harekat-ı Milliye perdesi 
altında tahriklerde bulunan ve Erzurum’da milli kongreye riyaset eden 
Mustafa Kemal Paşa, müstehak olduğu cezaya uğradı. Ümit ediyoruz 
ki, hükümet yakında kendisini tahriklere muktedir olamayacak bir hale 
getirir.’’61 

Bu arada ordu bürokrasisinde yeni bir düzenlemeye gidilerek Padişah 
Vahdettin, 1. 2. ve 3. Ordu Müfettişliklerini kaldıran kararnameyi 
16 Ağustos 1919’da imzalamıştır. 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa  da 1 
Temmuz’da Konya’dan İstanbul’a gitmiştir.62

III. İstanbul ve Anadolu’nun Sivil Bürokrasi Üzerindeki 
Mücadelesi

İstanbul ile Anadolu arasındaki Ordu bürokrasisinde yaşanan çetin 
mücadele, Mustafa Kemal Paşa’nın ve diğer üst düzey komutanların 
tasfiyesinde kendini açık bir şekilde göstermektedir. Askeri bürokraside 
olduğu gibi, İstanbul-Anadolu arasında mülkiye memurları üzerinden 
sivil bürokrasi kavgası da yaşanmıştır. Mütarekeden sonra işbaşına 
gelen İstanbul hükümetleri, ‘‘Kuvay-ı Milliye’’ yanlısı veya ‘‘İttihatçı’’ 
olduğunu düşündüğü yüksek kademe yönetcilerini hemen görevden alıp, 
mahkemelerde yargılama yoluna gitmişlerdir. Bu  açıdan bakıldığında, 
Mütareke ve Milli Mücadele dönemleri, İstanbul hükümetleri için 
-özellikle dört defa sadarete gelen Damat Ferit Paşa kabineleri- işgalcilerle 
bir mücadele dönemi değil, genellikle işgalcilerin düşmanı olan kişilerden 
hesap sorma dönemidir.63

Mütarekeden sonraki dönemde İstanbul’un merkez sivil bürokrasi 
kademesinde bir dizi dalgalanmaların yaşandığına şahit olunmaktadır. 
Örneğin, 16 Aralık 1918’de İstanbul Vali’si Kani Bey azledilmiş, yerine Yusuf 
Ziya Bey atanmıştır.64 21 Aralık’ta ise Yusuf Ziya Bey’in İstanbul Belediye 
Başkanlığı görevini de yürüteceği beyan olunmuştur.65 Malum şahıs, bu 
görevlerde sürekli kalamamış, 24 Nisan 1919’da Belediye Başkanlığı, 7 
Mayıs’ta ise Valilik görevine son verilmiştir.66 

60  Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, ss. 56-57; Akşam, 12 Ağustos 1919.
61  Peyam, 13 Ağustos 1919.   
62  TV, 16 Ağustos 1919; Akşin, a.g.e., s. 499.
63  Sarıhan, a.g.e., s. 49.
64  TV, 4325, 16 Aralık 1918.
65  TV, 3426, 21 Aralık 1918
66  TV, 3525, 24 Nisan 1918; TV, 3544, 7 Mayıs 1918.



Milli Mücadele Döneminde İstanbul-Anadolu Arasındaki İktidar Mücadelesi...

97

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2019 / 27: 83-106

Daha sonra İktisat ve Dışişleri Bakanı olarak Ankara hükümetinde 
görevler alacak olan Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey, Tevfik Paşa’nın 
ikinci hükümetinin tasfiye hareketleri nedeniyle, 16 Ocak 1919’da Adliye 
Nezareti Müsteşarlığı’ndan istifa etmiştir.67 Ayrıca, Bern Elçisi Reşat Halis 
Bey’in görevine 13 Ekim 1919’da son verilmiştir.68 Hükümetin 1 Şubat 
1920’de yaptığı önemli bir atama ise, Kuvay-ı Milliye hareketinin dinen 
meşru olmadığına dair fetva verecek olan Dürrizade Abdullah Efendi’yi 
Şeyhulislamlık Müsteşarlığı’na tayin etmesiydi.69  

Milli Mücadele döneminde memurluk hayatı aslında, bir gazete 
haberinde yer aldığı şekliyle, ‘‘aziller, tayinler ve istifalar’’70 ifadeleri ile 
özetlenebilir. Aslında bu dönemin İstanbul’unda böyle haber başlıklarına 
rastlamak her zaman için mümkündü. Milli Mücadele karşıtlığıyla ünlü 
Alemdar, sürekli, ‘‘memurlarda değişiklik lüzumu’’71 üzerinde duruyordu. 
Aynı şekilde, Damat Ferit kabinelerini destekleyen Türkçe İstanbul, ‘‘Ferit 
Paşa’nın hızla tasfiye yapması gerektiği’’72 veya ‘‘memurların tebdili’’73 
konuları üzerinde durmaktadır.  

Milli Mücadele döneminde telgraf haberleşmesinin çok önemli bir yeri 
vardır. Bu hizmet Nisan 1919’a kadar bakanlık düzeyinde yürütülmekteydi. 
Sonradan yapılan bir düzenlemeyle İstanbul hükümeti, bu bakanlığı 
genel müdürlüğe dönüştürdü ve Sabah Gazetesi başyazarı Refik Halit 
(Karay) Bey’i genel müdürlüğe getirdi.74 Refik Halit, Müdafaa-i Hukuk  
cemiyetlerinin İzmir’in işgalini protesto eden telgralarına hükümet 
kararıyla engel olmuştu.75 Bu nedenle Mustafa Kemal’in hışmına 
uğramıştır. Ayrıca, Ali Galip hadisesi üzerine Refik  Halit, komutanların 
çektiği telgrafların Padişah’a ulaşmasına engel olduğu gerekçesiyle Milli 
Hareket önderlerinin kara listesine alınmıştı.76 2 Ekim 1919’da Ali Rıza 
Paşa hükümeti kurulunca, Anadolu’nun, görevden alınmasını istediği 
memurların başında Refik Halit Bey geliyordu ki 9 Ekim’de görevinden 
alınmıştır.77

İstanbul hükümetleri, bir taraftan merkez teşkilatında böyle 
değişikliklere giderken, diğer taraftan da Anadolu’daki sivil kadrolara 

67  Yenigün, 16 Ocak 1919.
68  TV,  3674, 13 Ekim 1919.
69  Sarıhan, a.g.e., s. 139.
70  Tasvir-i Efkar, 3 Nisan 1919.
71  Alemdar, 4 Mart 1919.
72  Türkçe İstanbul, 5 Mart 1919.
73  Türkçe İstanbul, 9 Mart 1919.
74  Karay, a.g.e., ss. 96-100; İkdam 11 Nisan 1919.
75  Karay, a.g.e., s. 129.
76  Sarıhan, a.g.e., s. 137.
77  İleri, 9 Ekim 1919.
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müdahale etmeye çalışıyordu. Bu noktada hükümet, Şehzade Abdurrahim 
Efendi (16 Nisan-18 Mayıs 1919) ile Şehzade Cemaleddin Efendi (28 
Nisan-11 Mayıs 1919) başkanlığındaki iki nasihat heyetini Anadolu’ya ve 
Trakya’ya göndermiştir. Hükümet her ne kadar Türk halkını yatıştırmak 
ve ayrılık lehinde gösteriler yapan azınlıklara öğütler vermek için bu 
heyetleri göndermiş olsa da, nasihat heyetlerinin asıl görevi, herhangi 
bir galeyana müsaade etmemeleri ve sükunetin korunması konusunda 
mülkiye memurlarına gerekli ihtarları yapmaktı. Heyetlerin, mülkiye 
memurlarının uslu durmaları, Padişah’ın ve hükümetin emirlerinin dışına 
çıkmamalarını telkin ettikleri aşikardır.78

Bilindiği gibi 3-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi’nden 
sonra Anadolu’da adeta yeni bir hükümet merkezi doğmuş, Heyet-i 
Temsiliye ile İstanbul hükümeti arasındaki ipler iyice gerilmiş, İstanbul-
Anadolu arasındaki irtibat kesilmişti. Sivas Kongresi’ni basmaya kalkışan 
Ali Galip’in girişiminden79 dolayı Sivas, İstanbul hükümetini telgraf 
bombardımanına tutarken bir yandan da Milli Harekete karşı çıkan devlet 
memurlarıyla uğraşmak zorunda kalıyordu. Heyet-i Temsiliye bu konudaki 
sert uygulamalara, 10 Eylül 1919’da Kayseri ve Niğde mutasarrıflarıyla 
Niğde muhasebecisinin tutuklanması ve Sivas’a getirilmesine karar vererek 
başlamış oldu.80

Bilindiği gibi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde 
gerçekleştirilen direniş sayesinde, Damat Ferit Paşa 30 Eylül 1919 
gecesinde istifasını sunmak zorunda kalmış ve Padişah Vahdettin, 
yeni hükümeti  kurma görevini Ali Rıza Paşa’ya vermişti. Ali Rıza Paşa 
hükümetinde (2 Ekim 1919-3 Mart 1920) Dahliye Nazırı olan Mehmet 
Şerif Paşa, bir süredir İstanbul ile Anadolu arasında gelişen olayları üzücü 
olarak nitelendirmiştir.81 Komutanların ve valilerin eylemleri nedeniyle 
Anadolu ile İstanbul arasındaki irtibat 12 Eylül’den beri kesilmiş, üst 
kademe yöneticileriyle devlet merkezinin bağlantısı kopmuştu.82 İstanbul 
hükümeti, artık bunlara  bir son verilmesinin zamanının geldiğine 
inanıyordu. 

3 Ekim 1919’da Mustafa Kemal, Sadrazam Ali Rıza Paşa’ya Anadolu’nun 
isteklerini bildirmişti; buna göre, eski hükümet üyelerinden milli teşkilata 
düşman olanların tutuklanması ve cezalandırılması, ayrıca yurtsever 

78  Gökbilgin, a.g.e., ss. 68-70; Akşin, a.e.g. ss. 249-252; Sarıhan, a.g.e., s. 64.
79  Kamil Erdeha, Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1975, ss. 125-138.
80  Bekir Sıtkı Baykal, Heyet-i Temsiliye Kararları, Ankara: TTK, 1974, s. 2.
81  Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C. II, Ankara: TTK, 1968, ss. 

398-399.
82  Gökbilgin, a.g.e., s. 300.
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yöneticilerin görevlerine geri verilmesi gerekiyordu.83 Ali Rıza Paşa buna 
4 Ekim’de imzasız olarak verdiği cevapta, hükümet işlerine müdahale 
edilmemesi, istenilen yöneticilerin cezalandırılmasına imkan olmadığı 
yer alıyordu.84 Hükümetin bu cevabı üzerine Mustafa Kemal, aynı gün, 
12 Eylül’den beri İstanbul’la kesik olan haberleşmenin kesik kalmasına 
devam edilmesini ilgililere bildirdi.85 7 Ekim’de açıklanan hükümet 
beyannamesinde, kanuna aykırı durumlar olmuş ise yine kanunlar 
dairesinde giderilmeye çalışılacağı bildirilmişti. Aynı gün, Harbiye 
Nazırı Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafta, Heyet-i 
Temsiliye’nin ‘‘hemen hemen bütün’’ taleplerinin kabul ettiklerini 
bildirerek, ayrıntıda diretilmemesini istedi. Mustafa Kemal ise, bu 
konuda diretmedi ve hükümete teşekkür etti. Hükümeti desteklediklerini 
ve iktidara ortak olmadıklarını açıklamakla yetindi. Ayrıca, İstanbul ile 
Anadolu arasındaki irtibatın tekrar sağlanacağını bildirdi.86 

Bu arada Ali Rıza Paşa hükümeti, İstanbul ile Heyet-i Tensiliye 
arasındaki pürüzleri giderebilmek için Salih Paşa’yı Anadolu’ya  
göndermeye karar verdi. Mustafa Kemal, Salih Paşa ile görüşeceği konular 
hakkında arkadaşlarının görüşünü sormuştu. Ali Fuat Paşa, yazdığı 16 
Ekim tarihli cevapta, Salih Paşa ile görüşülmesini istediği konular arasına 
Milli Harekete düşman memurların tasfiyesini de eklemişti.87 İstanbul 
hükümeti, 22 Ekim 1919’da Amasya’da Salih Paşa ile Heyet-i Temsiliye 
arasında gerçekleştirilen görüşmelerle Milli Hareketin meşruiyetini resmen 
tanımıştı. Burada yapılan protokole göre hükümet, Milli Mücadele’ye 
düşmanlık eden yöneticileri değiştirecekti.88 Heyet-i Temsiliye üyesi Kara 
Vasıf da buna karşılık 26 Ekim’de İstanbul’da gazetelere verdiği demeçte, 
hükümetin işlerine karışmadıklarını, yerlerini terk eden amirlerin, gayri 
meşru hareketlerinden korktuklarını söylemiştir.89  

Anadolu, Milli Mücadele’nin amaçlarına aykırı hareket eden memurları 
tasfiye ediyordu. Amasya’da Meclis-i Mebusan’ın açılması kararlaştırılmış 
ve seçimlere gidiliyordu. Seçimlerde üst düzey yöneticilerin takınacakları 
tutum çok önemliydi. Kuvay-ı Milliye’nin seçimlere müdahale edeceğinden 
çekinen ve Anadolu’daki seçim güvenliğinden şüphe duyan Hürriyet 

83  Atatürk, Nutuk/Söylev, ves.127-128; ss. 1500-1505; Gökbilgin, a.g.e., s. 286; İrade-i Milliye, 7 Ekim 
1919.

84  Kansu, a.g.e., ss. 370-371.
85  Baykal, a.g.e., s. 12; İrade-i Milliye, 12 Ekim 1919. 
86  Gökbilgin, a.g.e, ss. 295-297; Kansu, a.g.e., ss. 380-386; TV, 3665, 7 Ekim 1919, İrade-i Milliye, 12 

Ekim 1919. 
87  Atatürk, Nutuk/Söylev, ves.156[b], ss. 1576-1579; Kansu, a.g.e., s. 416
88  Amasya Protokolü için bkz. Şerafettin Zeyrek, ‘‘Amasya Mülakatı’’, AAMD, C. V, Sayı 14, Ankara 1989, 

s. 470; Baykal, a.g.e., ss. 25-28.
89  Vakit, 27 Ekim 1919.
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ve İtillaf Partisi seçimlere katılmayacağını bildirmişti. Parti bu konuda 
verdiği 13 Ekim tarihli muhtırada, ‘‘Kuva-yı Bagiye’nin (Eşkiya, haydut 
kuvvetleri), mutasarrıflardan bazılarını katlettiği, valileri azl, memurları  
tard ettiği bildiriliyor, bu şartlar altında seçimlere girilemeyeceğini, son 
kararın hükümetin bu konudaki tedbirleri görüldükten sonra verileceğini’’ 
belirtiyordu.’’90

Mustafa Kemal Paşa, 3 Kasım 1919’da hükümetten, milli örgütlere 
zarar veren üst düzey memurların değiştirilmesini, milli teşkilata düşman 
memurların Anadolu’ya gönderilmemesini bir kere daha talep etti. Bunun 
haricinde 7 Kasım’da, İtalyan faaliyetlerine engel olamayan Antalya, Burdur 
ve Menteşe mutasarrıflarının hemen görevden alınmalarını hükümete 
bildirdi.91 Milli örgütlerin bazı vali ve komutanları kabul etmemekte 
diretmesi İstanbul hükümetinin tepkisini çekmişti. Harbiye Nazırı Cemal 
Paşa, Mustafa Kemal’e gönderdiği 24 Kasım tarihli telgrafında, ‘‘devlet 
işlerinin ve siyasetin hiçbir ortak kabul etmeyeceğini’’ bildirdi ve bu tarz 
davranışların tekrarlanmamasını istedi.92 Buna karşılık Mustafa Kemal 
Paşa milli örgütleri savundu ve Heyet-i Temsiliye’nin Amasya Protokolü’ne 
sadık kaldığını, hükümetin hiçbir sözünü yerine getirmediğini hatırlattı. 9 
Aralık 1919’da Cemal Paşa verdiği cevapta, bazı görevlileri değiştirmenin 
yabancıları da kaygılandırdığını ve işgalcilere, özellikle İngilizlere gözdağı 
vermenin sakıncalı olduğunu ileri sürdü.93

Ali Rıza Paşa hükümeti döneminde Anadolu’nun, İstanbul ile pazarlık 
eder derecede cüretkar davranması İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerinin 
dikkatini çekmişti. İstanbul ile Anadolu arasındaki bürokrasi kavgasının her 
zaman bir tarafı olan işgalciler bu olaya da müdahalede gecikmemişlerdi. 
Buradan hareketle İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe, Harbiye Nazırı 
Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa’nın derhal istifa 
etmelerini bir nota ile bildirmiş ve paşalar 21 Ocak 1920’de görevlerinden 
ayrılmışlardır.94 Hükümet de paşaların istifasını uygun gördüğünü 
bildirince Mustafa Kemal buna itiraz etmiş ve hükümetin direnmesini 
istemişti. Cemal Paşa’ya da görevine geri dönmesini, aksi takdirde vatani 
görevini yerine getirmediğini ilan edeceğini bildirmiştir.95 

90  Alemdar, 26 Ekim 1919.
91  Baykal, a.g.e., s. 48, Atatürk, Nutuk, ss. 192-193.
92  Atatürk, Nutuk/Söylev, ves.194, ss. 1670-1671; Sarıhan, a.g.e.,  s. 99.
93  Atatürk, Nutuk, ss. 208-209.
94  Taner Baytok, İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara: Başnur Matbaası, 1970, ss. 49-

50; Gökbilgin, a.g.e., s. 537; Cebesoy, a.g.e., s. 303. Karabekir, a.g.e., C.II, ss. 969-974.
95  Atatürk, Nutuk, s. 264; Akşin, a.g.e., C.II, s. 299.
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İşgalcilerin Türk hükümetine müdahalelerine ve İstanbul’daki 
tutuklamalarına da sert tepki gösteren Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin 
İstanbul ve civarındaki tutuklamalarına karşılık tedbirler almıştır. 22 
Ocak 1920’de kolordu komutanlıklarına, İngilizler İstanbul’da bakan ya da 
mebusları tutuklarsa, buna karşılık kolordu bölgesindeki İngiliz Kontrol 
subaylarının tutuklanmasını emretmiştir.96

İstanbul, Anadolu’nun hükümete olan müdahalelerinden oldukça 
rahatsız oluyordu. Ali Rıza Paşa, Kuva-yı Milliye’nin ikinci bir hükümet 
gibi görünmemesini, hükümetin yaptığı tayinlere karışmaması gerektiğini 
savunuyordu. Açıkçası Anadolu’daki fiili durum artık değişmişti. İktidar 
gücü, İstanbul’daki aciz ve düşman baskısı altındaki hükümetlerinde değil, 
Anadolu’da Kuva-yı Milliye’deydi. Ali Rıza Paşa hükümeti artık Anadolu’ya 
dilediğince hükmedemiyordu. Aslında Milli Mücadele’nin başarıyla 
sonuçlanabilmesi için bu durumun böyle olması gerekiyordu. Çünkü 
Anadolu üzerindeki İstanbul hakimiyeti, dolaylı olarak Müttefiklerin 
hakimiyeti anlamına gelirdi.97 

Ali Rıza Paşa hükümeti işgalcilerin aşırı baskısına dayanamayıp 3 
Mart 19120’de istifa etti. Onun yerine kurulan Salih Paşa hükümeti (6 
Mart-2 Nisan 1920) de ancak 27 gün iktidarda kalabildi.98 Salih Paşa’nın 
sadereti sırasında meydana gelen en önemli olay, İstanbul’un, Müttefik 
kuvvetlerince 16 Mart 1920’de resmen işgalidir. İstanbul’un resmen işgali 
üzerine Mustafa Kemal, ülkenin yetkilerinin Heyet-i Temsiliye’ye geçtiğini 
ilan etmiştir.99 Bu durumda iki taraf, yalnızca bürokratik alanda değil, 
fiilen de birbirleriyle çatışmaya başlamış oldular.

5 Nisan’da dördüncü ve son Damat Ferit Paşa hükümetinin (5 Nisan- 
20 Ekim 1920) kurulmasıyla 2 Ekim 1919’dan beri İstanbul’un Anadolu 
ile uzlaşma dönemi sona eriyordu. Ferit Paşa 24 Nisan 1920’de Harbiye 
Nazırı sıfatıyla yayımladığı bir genelgede, erden mareşale kadar bütün 
askerleri Padişaha sadakatlerini ispat etmeye ve askeri, görevinin başına 
davet etmişti. Fakat bu hiç kimsede heyecan uyandıracak bir gelişme 

96  Atatürk, Nutuk/Söylev, ves.226[a,b], s. 1748-1749. Mutafa Kemal, İstanbul’un 16 Mart 1920’de 
resmen işgalinden hemen sonra bu emrini tekrarlamış ve yurdun bazı yerlerindeki İngiliz subayları 
tutuklanmıştır. Bunlar, Malta’daki Türk subaylarla değiştirilecektir. Şimşir, a.g.e., s. 210; Selek, a.g.e., 
s. 340.

97  Sarıhan, a.g.e., ss. 101-102.
98  Akşin, a.g.e., C.II, ss. 368-381. 
99  Gökbilgin, a.g.e., s. 603; Cebesoy, a.g.e., s. 303.
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değildi.100 Anadolu, büyük oranda üst düzey Ordu komutanlarının ve 
mülkiye memurlarının desteğini arkasına almıştı. Nihayet 23 Nisan 
1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclis’inin açılmasıyla Anadolu’daki 
iktidar resmi ve hukuki bir hüviyet kazanmıştı. Ne 18 Nisan 1920’de 
İstanbul hükümeti tarafından kurulan Kuva-yı İnzibatiye101 ne de çıkarılan 
iç isyanlar,102 Anadolu Direnişi’ni söndürebildi. En nihayetinde Büyük 
Millet Meclisi, 16 Mart 1920’den itibaren İstanbul hükümetinin aldığı her 
türlü kararı geçersiz saydığını duyurarak İstanbul’a karşı son darbesini 
vurmuş oluyordu.103

Sonuç

Sosyal devrimlerin en önemli yasalarından biri olarak yaşadığımız çağda da 
geçerliliğini koruyan iktidarın parça parça ele geçirilmesi, Milli Mücadele 
döneminde de görülmektedir. İşgalci konumundaki İtilaf Devletleri’nin 
başta İstanbul’da olmak üzere İzmir, Antalya ve Adana gibi kıyı şehirleri ve 
çevresindeki istilalarına karşı Milli Hareket, Anadolu’nun iç kısımlarında 
üs kurmuş ve her şeyden önce burasını kendisine bir güç merkezi haline 
getirmiştir. 1919 yılının ortasından itibaren yayımlanan genelgeler ve 
toplanan kongreler, Anadolu’da tesis edilecek iktidarın ön adımlarıydı. 
Milli Mücadele döneminde ikinci iktidarın, Sivas Kongresi’yle birlikte 
kurulduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Çünkü Anadolu’daki 
Kuvay-ı Milliye teşkilatı, kendi çabalarıyla kazandığı güçle, kongreden 
sonra İstanbul hükümetini istifaya mecbur bırakmış ve geçici süreyle 
de olsa uzlaşmaya gitmiştir. Anadolu’daki iktidar, İstanbul ile uzlaşma 
dönemini bir fırsat olarak değerlendişmiş ve daha güçlenmeye çalışmıştır. 
Anadolu’nun, İstanbul ile uzlaşı döneminde daha da güçlendiğini 
hemen fark eden işgalciler, bu defa onu zor kullanarak yola getirmeyi 
amaçlamışlardır. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla 
Kuvay-ı Milliye, Ankara’da kendi hükümet organlarını kurmuş ve iktidarına 
resmi bir kimlik kazandırmıştır. Milli Mücadele’nin başarıyla sona erdiği 
tarihe kadar bu ikili otorite devam etmiştir. Ancak 2 Kasım 1922 tarihinde 

100  Karabekir, a.g.e., C.III, ss. 1511-1512; Alemdar, İleri, 25 Nisan 1920.
101  Günay Çağlar, ‘’Kuvay-ı İnzibatiye’’, Ankara Üniversitesi TİTE - Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 4, Ankara 

1995, ss. 353-354. Kuvay-ı İnzibatiye, Kuvay-ı Milliye’yi dağıtması için Damat Ferit tarafından İngiliz 
desteğiyle kurulmuştur. Komutanlığını bir süre Ahmet Anzavur yapmıştır. Daha sonra komutayı 
Süleyman Şefik Paşa devralmıştır. 25 Haziran 1920’de Padişah iradesiyle lağvedilmiştir. Bkz. TV, 
3905,  25 Haziran 1920.

102  Kemal Çelik, ‘‘Milli Mücadele’de İç İsyanlar, Vatana İhanet Kanunu ve İstiklâl Mahkemeleri’’, Ankara 
Üniversitesi TİTE - Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 40, Ankara 2007, ss. 584-585; Osman Akandere-Hasan 
Ali Polat, Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadele Karşıtı Politikaları, Ankara: AAM, 2011, 
ss. 197-226.

103   Mahmut Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet (1920): Birinci Büyük Millet Meclisi, İstanbul: TİBKY, 2008, 
ss. 187-188.  
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Saltanat’ın kaldırılması ve İstanbul hükümetinin istifa etmesiyle ülke 
içinde tek iktidar kurulabilmiştir. 

Milli Mücadele döneminde, iki ayrı otorite merkezi olarak İstanbul ile 
Anadolu arasında ordu bürokrasisi ve sivil bürokrasi üzerinden çok çetin 
bir iktidar mücadelesi yaşanmıştır. Kendi hedefleri doğrultusunda denetim 
kurabilmek için hem İstanbul hem de Anadolu, iktidarın en önemli 
unsurları olan üst düzey komutanları ve yüksek kademe yöneticilerini 
tutumlarına göre tutuklamışlar, görevden almışlar ve yerine kendi komutan 
ve idarecilerini tayin etmişlerdir. 

Milli Mücadele yıllarında İstanbul hükümetleri için ülkenin her yerinde 
kendi otoritesini kabul ettirmek temel hedef haline gelmişti. Anadolu 
ise Ordu’yu ve idareyi İstanbul hükümetinden kopartabilmenin gayreti 
içindeydi. Diğer bir ifadeyle,  Ordu ve idareyi edimsel olarak Heyet-i 
Temsiliye’ye bağlayabilmek, Milli Mücadele’nin en önemli amaçlarında 
biri haline gelmişti. Özellikle Ordu, çatışma konularının merkezinde 
bulunmaktaydı. Silah kimdeyse iktidar ondadır anlayışı gereğince, 
Ordu’nun hangi iktidarın amaçlarına hizmet edeceği, bu mücadelenin 
en belirleyici noktasıydı. Aslında her iki taraf da orduya sahipti fakat 
Ordu’nun diri ve çarpışmaya muktedir unsurları Andolu iktidarının 
hizmetinde vatanın ve milletin bağımsızlığı için mücadele etmeyi tercih 
etmiştir. Ayrıca savaşın siyasi ve askeri önderi de Ordu içinden çıkmıştır. 
Ancak bu sayededir ki sivil bürokrasi de yola getirmek mümkün olmuştur. 

Ayrıca denilebilir ki Milli Mücadele, aynı zamanda Ordu’yu kazanma 
ve ilerleyen süreçte bir Ordu kurma savaşıdır. Bu süreç Mondros 
Mütarekesi’yle, ordu komutanlarının ellerindeki silah ve cephaneleri 
teslim etmekte ağırdan davranmaları, hatta bu silah ve mühimmatı gizli 
yollardan halka dağıtmaları ile başlamış, bölgesel direniş güçleri kurma ve 
onları el altından destekleme ile sürmüştür. Nihayet 30 Ağustos 1922’de 
Yunan kuvvetlerini dağıtacak güce ulaşmasıyla süreç tamamlanabilmiştir.
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Millî Mücadele’yi Başlamadan 
Engellemeye Yönelik Bir Teşebbüs: 

İtilaf Devletleri’nin Mütareke 
Hükümleri Uygulamasını Tetkik İçin 
Anadolu’ya Gönderdikleri Subaylar

An attempt to prevent the National Struggle from the beginning: The 
Officials sent to Anatolia by the Entente Powers for the Inspection of 

Application of the Convention Provisions

Hasan Ali POLAT*

Öz

Osmanlı Devleti, Cihan Harbi’nin mağlubiyetle neticelenmesi üzerine Mondros 
Mütarekesi’ni imzalayarak savaştan ayrılmıştır. Şartları son derece ağır olan 
bu ateşkes antlaşması, Osmanlı coğrafyasında Türk Milleti’ne hayat hakkı 
tanınmadığının da bir göstergesidir. Nitekim anlaşmanın hemen akabinde 
derhal işgal uygulamaları başlatılmış ve başta İstanbul olmak üzere pek çok 
yer işgal edilmiştir.

İtilaf Devletleri, kendileri aleyhine millî bir direniş hâsıl olmasının da 
önüne geçmeye çalışmışlardır. Bu minval üzere, ehemmiyetle üstünde 
durdukları hususlardan biri, belki de birincisi Mütareke hükümlerinin 
uygulanıp uygulanmaması meselesidir. İtilaf Devletleri, özellikle de İngilizler, 
Mütareke hükümlerinin bihakkın uygulanmasının kendileri açısından 
elzem olduğunu düşünmüşlerdir. Zira Mütareke hükümleri uygulanamazsa 
direniş hareketleri hâsıl olabilir ve bu da İngilizler başta olmak üzere 
İtilaf Devletleri’ni zor durumda bırakabilirdi. Bu yüzdendir ki Anadolu’ya 
gönderdikleri subaylar ile Mondros Mütarekesi hükümlerinin ne derece 
uygulanıp uygulanmadığını tetkik etmeye çalışmışlar, aksaklık gördükleri 
hususlarda Osmanlı idarecilerini baskı altına almaya çalışmışlardır.

Bu çalışmada, Osmanlı Arşivi belgeleri ışığında Mütareke hükümlerinin 
uygulanmasını tetkik amacıyla Anadolu’ya gönderilen subaylar ve amaçları 
hakkında bilgi verilmesine çalışılacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, İngilizler, Osmanlı Devleti, 
Teftiş, İşgal.

Abstract

The Ottoman Empire ended the war by signing the Armistice of Mudros upon 
the defeat of the World War I. The conditions of the armistice which are highly 
severe, is an indication that Turkish nation were not given the right of life in 
the Ottoman lands.  As a matter of fact, immediately after the agreement, 
occupation of the lands was initiated and many places, especially Istanbul, 
were occupied.

The Entente Powers also tried to prevent the organisation of a national 
resistance against them. In this atmosphere, one of the issues that they 
emphasized, and perhaps the first, was whether the provisions of the Armistice 
would be applied or not. The Entente States, in particular the Britain, felt that 
the provisions of the Armistice were essential for their implementation. If 
the Armistice provisions could not be applied, resistance movements could 
have arisen and this could leave the Allied Powers, especially the British, in a 
difficult position. For this reason, they sent officers to Anatolia and the officers 
tried to examine to what extent the provisions of the Armistice of Mudros 
have been applied. In necessary situations, they tried to put pressure on the 
Ottoman administrators.

In this study, I will try to give information about the officers sent to Anatolia 
for the purpose of examining the application of the Armistice provisions, in 
the light of the documents of the Ottoman Archives. 

Key Words: The Armistice of Mudros, Britain, the Ottoman Empire, 
inspection, occupation.

Giriş

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri ile giriştiği Cihan Harbi’ni 
kaybedince 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamış ve 
böylelikle dört yıl süren harp sona ermiştir. Ancak Mondros Mütarekesi’nin 
şartlarının fevkalade ağır olması ve deyim yerindeyse Osmanlı’yı fiilen 
sona erdirmesi, Türk Milleti’nde direniş düşüncesini güçlendirmiş, Millî 
Mücadele’nin de başlangıcına vesile olmuştur. Zira Mütareke şartları 
fevkalade ağırdı: Osmanlı ordusu silah bırakacak ve terhis edilecek, ulaşım 
ve haberleşme imkânları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak ve 
Osmanlı maliyesi İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olacak gibi hükümler 
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ihtiva etmekteydi. Mütareke ahkâmı içerisinde, sonrasında Anadolu 
coğrafyasında gerçekleştirilerek işgallere “hukukî zemin oluşturma” 
gayreti olarak telakki edilebilecek “herhangi bir stratejik noktada bir 
karışıklık çıkması durumunda İtilaf Devletleri’nin oraları işgal edebileceği” 
yönünde bir madde de mevcuttu1. Nitekim ateşkes antlaşmasının 
hükümleri, bu coğrafyada Türk Milleti’ne hayat hakkı “tanınmadığı ve 
tanınmayacağı”nın göstergesidir. Mütarekeden kısa bir süre sonra 13 
Kasım 1918’de İstanbul’un gayri resmî de olsa işgali bir önceki ifadeyi 
teyit eder bir uygulamadır2 ve işgaller İstanbul’la sınırlı kalmamış, devlet 
merkezini kontrol altına alan İtilaf Devletleri pek çok yeri işgal etmişlerdir. 
Bu işgaller öncesinde ve devamı sürecinde de Mütareke ahkâmının 
ne derece uygulanıp uygulanmadığını tetkik için Anadolu’ya subaylar 
göndermişlerdir. Buradaki mühim bir amaç, Mütarekeyi tamamen 
uygulayarak Türk Milleti’nin direnişe girişebilme ihtimalini dahî ortadan 
kaldırmaktır. Hızlı işgaller ve teftiş subaylarının Anadolu’ya gönderilmesi; 
İtilaf Devletleri’nin Türk Milleti’nin direnişe geçebileceğini düşündüklerini 
de göstermektedir. Bu yüzden Anadolu’da hâsıl olabilecek kıpırdanmaların 
önüne geçmek için Mütareke hükümlerinin kâmilen uygulanmasını 
ziyadesiyle önemsemişlerdir.

İtilaf Devletleri’nin Mütareke Hükûmetlerinin Uygulanması 
Yönündeki Çalışmaları

İtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi’nin imzasıyla eli-kolu bağlanmış olan 
Osmanlı Devleti’ni, kalıcı barış niyetiyle öne sürecekleri Sevr’e hazırlamak 
bağlamında işgallerle sindirmeye çalışmışlardır. İşgallerin önünün 
açılması hususunda da Osmanlı coğrafyasında Mütareke ahkâmının tam 
manasıyla uygulanması için büyük gayret sarf etmişlerdir. Hatta Mütareke 
hükümlerinin de ötesine geçmek suretiyle zorlamalarda bulunmuşlardır. 
Mütareke ahkâmının bihakkın uygulanıp uygulanmadığını ciddiyetle takip 
etmişler, bunun için Anadolu’nun dört bir bucağına Mütareke ahkâmının 
tatbikini tetkik maksadıyla subaylar göndermişlerdir. Bu subaylar, 
Mütareke hükümleri gereğince hükûmet haberleşmesi haricindeki bütün 
telsiz ve telgraf kabloları ve demiryolu hatlarını kontrol altına almakla 
sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca Osmanlı ordusunun terhisi işlemlerini de 

1  Türk İstiklal Harbi I Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, 3. bs., Genelkurmay Yay., Ankara 
1999, s. 47-49.

2  İtilaf donanmalarının İstanbul’a avdetinden iki gün öncesinde İngiliz diplomatı D. G. Hogart şöyle 
demişti: “Bundan sonraki Osmanlı Devleti, Bursa Hükümet merkezi olmak üzere bütün Anadolu’yu 
içine almalıdır. Belki yabancı topraklarda kalan küçük bir kısımla beraber İzmir ve Avrupalıların 
himayesine girmesi uygun olan altı vilayet bu hududun haricinde kalır.” Bkz. Gotthard Jaeschke, Türk 
Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondros’tan Mudanya’ya Kadar (30 Ekim 1918–11 Ekim 1922), Türk 
Tarih Kurumu Yay., Ankara 1989, s. 3; İstanbul’un işgalinden iki gün önceki bu beyanat, Osmanlı’ya 
hayat hakkı tanınmayacağına işaret etmektedir.
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takip ve tetkik etmişlerdir3.

Mütareke ahkâmının ne derece uygulanıp uygulanmadığı hususu İtilaf 
Devletleri askerlerince ciddiyetle takip edilmiştir. Fransız Amirali Amet 
tarafından Samsun ve havalisi ile ilgili bir şikâyet, Mütareke ahkâmının 
uygulanmasına ne derece önem verdiklerini göstermektedir. Amiral 
Amet, Mütarekenin 4., 5., 19. ve 24. maddeleri hakkında herhangi bir 
adım atılmadığını Fransız Dışişlerine rapor etmektedir. Buna göre 
harp mahkûmlarının çoğu bölgededir; Müslümanlar hâlâ silahlıdır ve 
silahsızlanma tamamen bir hayaldir. Yabancılar ve Almanların tahliyesine 
yönelik 29 Kasım 1918’de alınan kararın gereğine dönük herhangi bir 
adım atılmadığı, sınırlar arası alınan önlemlere/adımlara dönük bir rapor 
verilmediği belirtilmektedir4. Amiral’in bu mektubu Fransız Dışişlerine 
göndermesi üzerine, Hariciye Nazırı namına Sadaret’e gönderilen 2 
Aralık 1918 tarihli bir yazıda, Samsun’da mütareke hükümlerinden 
bazılarının tatbik edilmediğinin Fransız Amirali tarafından şikâyet edildiği 
belirtilmekte ve bu hususta icap edenin yapılması için Dâhiliye ve Harbiye 
nezaretlerine mektubun bir suretinin gönderildiği belirtilmektedir5. Sadaret 
de Harbiye ve Dâhiliye nezaretlerine yazı yazarak gerekenin yapılmasını 
istemiştir6. Harbiye Nazırı bu yazıya; Fransız Amirali Amet’in Hariciye 
Nezareti’ne gönderdiği mektup üzerine tahkikat yapıldığı ve tahkikat 
sonucunun Hariciye’ye bildirildiği cevabını vererek Hariciye Nezareti’ne 
verilen cevabın ekte olduğunu bildirmiştir7. Hariciye Nezareti’ne sunulan 
tezkerede şöyle denilmektedir:

Hariciye Nezâret-i Celîlesine Yazılan 8 Kânûnievvel 334 tarihli 
tezkere sûretidir.
2/12/34 tarih ve 2717/12438 numaralı tezkere-i nezâret-penâhîleri cevâbıdır. 
“1. Samsun mıntıkasındaki üserâ ile terhîsi keyfiyeti nezaretçe ehemmiyetle 
ta‘kîb edilmektedir. Neticesi ayrıca arz edilecektir.
Ancak terhîsin sürat-i icrâsı, nakliyâtın teminine mütevakkıf olup elde 
bulunan sefâin ile tek hatlı şimendiferler müstebdel [değiştirilmiş] efradın, 
muhâcirînin, Alman ve Avusturyalıların süratle nakline müsait kâbiliyette 
bulunmadıktan başka mahrûkât fıkdânı da [yakıt yokluğu] bu kâbiliyetleri 
büsbütün taklîl etmiş [azaltmış] olduğundan bittabi bu nakliyât arzu edildiği 

3  Mustafa Budak, “Mütareke Döneminde İtilaf Devletlerinin Müdahaleleri (30 Ekim 1918-15 Mayıs 
1919)”, İlmî Araştırmalar, S. 5, İstanbul 1997, s. 89. (ss. 81-105). 

4  BOA., BEO., 4545/340814, 1 Décembre 1918. (Ek-1). Bu Fransızca belgenin çevrilmesinde yardımcı 
olan öğrencimiz Merve Elmas’a teşekkür ederim.

5  BOA., BEO., 4545/340814, 2 Kanun-ı Evvel 1334.
6  BOA., BEO., 4545/340814, 5 Kanun-ı Evvel 1334.
7  BOA., BEO., 4547/340967, 10 Kânûnievvel 1324.
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gibi süratle yapılamamaktadır. Bu esbâba vâkıf olamamak yüzünden 
İtilafiyyun’un ikide birde Mütareke ahkâmının betâetle [yavaşlıkla] 
tatbikinden iştikâ [şikâyet] etmeleri muhtemel olduğundan, tensîb 
buyurulduğu takdirde bu şikâyâtın önüne geçmek için siyâsî mümessillere 
izâhât itâsına müsâadeleri ricâ olunur. 
2. Ahâli-i İslâmiyenin teslîhi hususunda Nezâret-i âcizide hiçbir malumât 
mevcût değildir. Dâhiliye Nezâret-i Celîlesinden isti’lâm-ı keyfiyet 
buyurulması.
3. Amiral Amet’in tebligatındaki madde numaralarıyla metinlerinden 
bazıları Mütareke mevâdına tetâbuk ediyorsa da 24. Maddede müş’ir metn-i 
Mütareke’deki 24. Madde metnine tetâbuk edememektedir. Bu madde 
de muharrer esnâ-yı muhâsamâttaki tedâbirden maksat anlaşılamamış 
olduğundan bu hususta Nezâret-i âciziye taalluk eden aksâm var ise lütfen 
iş’ârına müsâadeleri ricâ olunur ol bâbta8.”

Fransız Amirali Amet’in mektubu Dâhiliye Nezareti’ne de gönderilmiş 
ve gereği talebinde bulunulmuştu. Dâhiliye Nezareti durumdan Canik 
Mutasarrıflığını haberdar etmiş, mutasarrıflık da derhal tahkikat yaparak 
Nezaret’e cevabî bir yazı göndermiştir. Mutasarrıflığın Dâhiliye’ye 
gönderdiği, Dâhiliye’den de Sadaret’e takdim edilen bu cevapta, Samsun 
dâhilinde bir tek harp esiri bile mevcut olmadığı, 1282’den 1300 
tevellütlülere kadar olan efradın terhis edildiği ve müstahfız [koruma] 
taburlarının lağvedildiği belirtilmiştir. Sadece asayiş için lüzum duyulacak 
derecede efradın da Osmanlı ve İtilaf hükümetlerince takarrür ettirileceğinin 
İtilaf Sefain Kumandanına anlatıldığı ifade edilmiş, Rumları katletmek 
amacıyla Müslüman ahalinin silahlandırıldığı haberinin, kat’iyyen asılsız 
ve esassız olduğu vurgulanmıştır. Rumların katlinin söz konusu olmadığı 
belirtildikten sonra da bilakis Rum eşkıyasının, devamlı surette bölgede 
tecavüzlerde bulunduğu bilgisi iletilmiştir. Alman ve Avusturyalıların 
29 Kasım 1918’e kadar bölgeden çıkarılamamasının sebebinin ise vapur 
bulunamaması olduğu, ilk vapurla bunların hemen gönderilmelerinin 
tabii olduğu ifade edilmiştir. Düvel-i muhâsama tebaası hakkında harp 
esnasındaki uygulamaları ref‘ edildiği de belirtilmiştir. Sadaret de bu 
tahkik raporlarını Hariciye’ye göndererek Nezareti bilgilendirmiştir9.

Usera [Esirler] hakkındaki Mütareke ahkâmının tatbik edilip 
edilmediğini teftiş çerçevesinde tetkikat yapmak üzere İzmit’e gönderilen 
İngiliz Fevkalade Komiserliği maiyetinde İngiliz zabiti Mösyö C. E. P. 

8  BOA., BEO., 4547/340967, 8 Kânûnievvel 1334. (Ek-2); İtilaf Devletleri Mütareke ahkâmının derhal 
bihakkın uygulanması talebinde bulunmaktadırlar. Nitekim İngiliz Fevkalade Komiseri Amiral Arthur 
Calthorpe da İngiliz esirlere kötü muamele yapıldığı iddiasında bulunarak Mütareke hükümlerinin 
süratle ve tamamen uygulanmasını istemiştir. Bkz. BOA., HR. SYS., 2305/23, 14 Kânûnisani 1335.

9  BOA., BEO., 4547/340967, 9 Kânûnievvel 1334. 
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Palmer, Vahan çetesinin gerçekleştirdiği cinayetlerle alakadar olmaları 
sebebiyle mevkuf olan Ermenilerin Mütareke ahkâmının dördüncü 
maddesine göre ilk vasıta ile İstanbul’a gönderilmelerini yazılı bir şekilde 
talep etmiştir. Bunun üzerine Mutasarrıf İbrahim Bey, bu mevkufların 
İstanbul’a gönderilip gönderilmeyeceğinin süratle bildirilmesini Dâhiliye 
Nezareti’nden istemiştir10. Dâhiliye Nezareti durumu Adliye Nezareti’ne 
bildirmiş11, Adliye’nin cevabı, Vahan ve arkadaşlarına ait evrakın “İzmit 
Müddei-i Umumiliğinden tayîn-i merci‘ talebiyle Mahkeme-i Temyîz’e 
tevdî‘ olunarak Mahkeme-i müşârunileyhâca taleb-i vâki‘in reddedilmesiyle 
bir cürm-i siyasîyi ihtivâ eden evrâk-ı merkûme Dersaadet Muhafızlığı’na 
tevdî‘ edildiği” ve bu suretle mevkuf Ermenilerin, Mütareke ahkâmına 
tevfikan derhal tahliyelerinin Dersaadet İstinaf Müddei-i Umumiliğinden 
22 Aralık 1918 tarihli bir telgrafla zikredilen liva Müddei-i Umumiliğine 
bildirildiği belirtilmiştir12. İngiliz zabiti Mösyö Palmer’in talebi böylelikle 
gerçekleşmiştir. Ayrıca C. E. P. Palmer, Mütareke ahkâmının uygulanıp 
uygulanmadığı hususunda bir rapor tanzim etmek üzere Anadolu’ya 
seyahatle vazifelendirilmiştir. Bu yüzdendir ki Palmer’e, seyahati boyunca 
kolaylık sağlanması Osmanlı idarecilerinden talep edilmiş ve bu vaki talep, 
münasip görülmüştür. Aslında Mütareke hükümleri arasında Mütarekenin 
ne derece uygulanıp uygulanmadığı hususunda teftişler yapılmasına dönük 
bir madde yoktur. Buna rağmen Osmanlı idaresi, İtilaf Devletleri’nin 
teftişlerine müsaade etmiştir. Hariciye Nezareti’nin Dâhiliye Nezareti’ne 
Palmer hakkında yazdığı bir yazıda bu hususta şöyle denilmiştir: “…
Mütarekede her ne kadar bu gibi teftîşât icrâya memûr bir heyet i‘zâmı 
hakkında bir gûnâ kayıt yoksa da Mütareke ahkâmının Hükûmet-i Seniyyece 
hüsn-i niyetle tatbîk ve icrâ edilmekte olduğu hakkında i‘timâd husûlüne 
medâr olacak olan işbu teklîfin kabûlünde bir mahzûr görülmemekte”dir. 
Ayrıca yazıda bu çerçevede lazım gelen seyahat vesikalarıyla sair evrakın 
bir an evvel Hariciye Nezareti’ne gönderilmesi ve Palmer için talep edilen 
kolaylığın sağlanması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir13. 
Palmer’in yanında İzmit’teki Mütareke ahkâmının ne derece uygulandığını 
raporlamakla görevlendirilen bir diğer isim, Mülazım H. C. Salter’dir14. 
Hatta Salter, daha sonra Samsun’da vazife almış ve burada başına buyruk 
hareketler içerisinde olmuş ve kendi mercilerinden emir aldığını iddia 
ederek, 13 Nisan 1919’da Mösyö Hurst ile birlikte Mülkiye Hapishanesinde 
ve Divan-ı Harp tevkifhanesinde 25’i Müslüman ve 3’ü Rum, toplamda 

10  BOA., DH. EUM. 6. ŞB., 47/33, 19 Kânûnievvel 1334.
11  BOA., DH. EUM. 6. ŞB., 47/33, 22 Kânûnievvel 1334.
12  BOA., DH. EUM. 6. ŞB., 47/33, 25 Kânûnievvel 1334.
13  BOA., DH. EUM. 5. ŞB., 82/41, 14 Kânûnievvel 1334; Konu ile ilgili bir başka belge için bkz. BOA., DH. 

ŞFR., 94-139, 16 Kânûnievvel 1334; BOA., DH. ŞFR., 94/169, 18 Kânûnievvel 1334.
14  BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 2 February 1919. 
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28 kişiyi tahliye etmiştir15. Buna benzer olumsuz hadiseler vuku bulunca 
Adliye Nezareti’nden Sadaret’e gönderilen 20 Nisan 1919 tarihli bir 
yazıda; Ermeniler arasından mahpus ve tevkif edilenlerin durumlarıyla 
ilgili olan Mütarekenin dördüncü maddesinin infaz edilmediğinin, vuku 
bulan müracaatla anlaşıldığı belirtilmiş ve dördüncü maddenin derhâl 
tatbiki talebinde bulunulmuştur. Ayrıca şimdiye kadar “tecil-i mücazât 
kararnâmesi” mucibince tahliye edilmiş olan Ermenilerin miktarının 
belirtilmesi istenmiştir16.

İngiliz Fevkalade Komiserliği tarafından Osmanlı coğrafyasında 
Mütareke ahkâmının uygulanması sürecini tetkik etmek amacıyla pek çok 
subay görevlendirilmiştir. Komiserlik, subaylar görevlendirirken Osmanlı 
idaresi de olumsuz bir durumun ortaya çıkmasına meydan vermemek için 
vilayet ve mutasarrıflıkları, İtilaf kontrol subayları hususunda uyarmıştır. 
Dâhiliye Nezareti’nin Urfa’ya gönderdiği 5 Ocak 1919 tarihli bir şifrede, 
“İngiliz zâbitleri Mütareke şerâitinin ifâ edilip edilmediğine kesb-i ıttılâ‘ 
için dolaşmakta olduklarından oraya da gelmelerine mümânaat imkân 
haricindedir. Mümkün olduğu kadar kendileriyle münâsebât-ı hasene 
tesîs ve idâmesine ihtimâm olunması”ndan bahsedilmektedir17. Bu 
telgraf, Mütarekenin nazik döneminde Osmanlı’nın sorun çıkarmama 
eğiliminde olduğunu göstermektedir. Nezaret, kontrol subayları ile iyi 
ilişkiler içerisinde olunmasını istese de bu subayların uzaktan takibini de 
talep etmiştir. Nitekim Konya Vilayetine gönderilen 22 Ocak 1919 tarihli 
bir şifrede, Konya’ya gelen İngiliz zabitinin kat’iyyen rahatsız edilmemesi 
ancak hareketlerinin uzaktan takibi ve neticesinin Nezaret’e bildirilmesi 
istenmiştir18.

Osmanlı idaresi idare-i maslahat yönünde hareket etmeye çalışırken 
İngiliz Fevkalade Komiserliği, İngiliz Bahriye Kaymakamı Mösyö A. Smith’i 
İzmir ve Ayvalık’ta, Yüzbaşı John Stoli’yi de İzmir’de Mütareke ahkâmının 
tatbikini tetkik ile vazifelendirmiştir. Dâhiliye Nezareti’nden Aydın Valisi 
Nurettin Paşa’ya çekilen telgraf ile A. Smith’e gerekli kolaylığın sağlanması 
da istenmiştir19. Aydın Vilayetine gönderilen diğer iki müfettiş ise Yüzbaşı 
C. L. Gout ve Mülazım K. W. Grant’tır20.

Dâhiliye Nezareti’nden Konya Vilayetine yazılan 3 Şubat 1919 
tarihli bir yazıda, iki İngiliz mülazımının Mütareke ahkâmını murakabe 
etmek için Eğirdir’e hareket edeceği bildirilmiş ve kendilerine gerekli 

15  BOA., DH. KMS., 50-1/80, 13 Nisan 1335, 24 Nisan 1335.
16  BOA., BEO., 4621/346512, 20 Nisan 1335.
17  BOA., DH. ŞFR., 95/30, 5 Kânûnisani 1335. 
18  BOA., DH. ŞFR., 95/202, 22 Kânûnisani 1335.
19  BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 6 Şubat 1335; BOA., DH. EUM. SSM., 36/87, 5 Nisan 1335.
20  BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 2 February 1919. 
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kolaylığın sağlanması vilâyetten talep edilmiştir21. Mülazım H. W. 
Monroe ve Mülazım-ı Sani F. J. Wyenne’den oluşan Mütareke ahkâmı 
teftiş memurları22 16 Mart 1919 itibariyle Eğirdir’e gelmişlerdir. Nitekim 
Isparta Mutasarrıflığı, Mütareke hükümlerinin murakabesine memur iki 
İngiliz zabitinin Eğirdir’e geldiğini Konya Valiliğine bildirmiş, Vali Vekili 
Burhaneddin Bey de 16 Mart 1919 tarihinde bir telgraf çekmek suretiyle 
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetini durumdan haberdar etmiştir23. 

Mütareke ahkâmının tatbikini tetkik için İngiliz Mülazım Coke 
Harvey’in Bandırma’ya gönderilmesi kararlaştırılmış ve Harvey’in 
bölgede istediği müessese, bina ve şahısları ziyaret etmesi ve kendisine 
yapılacak ziyaretler hususunda yardımcı olunması, ayrıca yolculuğu 
esnasında güvenliğinin sağlanması gibi hususlarda mülkî ve askerî 
memurlar uyarılmışlardır24. Yine İngiliz Fevkalade Komiserliği tarafından 
Yüzbaşı L. Lafontaine ve Yüzbaşı Ritch’in de Mütarekenin uygulanıp 
uygulanmadığını tetkik için Bandırma’ya gönderilmesini kararlaştırmış, 
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden seyahat için gerekli olan vesikanın 
verilmesi talebinde bulunulmuştur. Yüzbaşı Hoiland ve L. Lafontaine de 
İstanbul ve civarında Mütareke ahkâmının uygulanıp uygulanmadığını 
tetkikle vazifelendirilmiştir25. Yüzbaşı Levine ve Mülazım Thomson 
Bursa ve havalisinde, Yüzbaşı Vedeve ve Mülazım Stoli Eskişehir’de, A. 
Whitall Hygham ise Balıkesir’de görevlendirilmiştir26. Ayrıca Kaymakam 
Robinson ve Ferel Erzurum’a ve Mülazım Poplwel ve Yüzbaşı F. G. Lerien 
Samsun’a gönderilmiştir27. Mister Crawford ve Yüzbaşı Eleteher da 
Trabzon’da Mütareke ahkâmının tatbikini tetkik ile görevlendirilmiştir28. 
Diyarbakır, Harput ve Muş havalisinde Mütareke ahkâmının uygulanıp 
uygulanmadığını tetkik için görevlendirilen şahıs ise Albay Noel olmuştur29.

Mütareke ahkâmının uygulanıp uygulanmadığını tetkik etmek 
maksadıyla Anadolu’ya gönderilen İtilaf Devletleri zabitlerinin ikamet 
ettikleri hane masraflarıyla, yakacak ve sair masraflarının tesviye edilmesi 
gibi istekleri de olmuştur. Örneğin Mudanya’da bulunan İngiliz zabitleri, 
askerlere yemek masaları, ikametgâhlarında yeni helalar inşa edilmesi, bir 
fayton arabasının emirlerine verilmesi, askerlerinin temizlik ihtiyaçlarının 

21  BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 3 Şubat 1335.
22  BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 2 February 1919. (Ek-3).
23  BOA., DH. EUM. 5. ŞB., 78/43, 16 Mart 1335; BOA., DH. ŞFR., 621/7, 16 Mart 1335. 
24  BOA., DH. EUM., AYŞ., 65/38, 23 Nisan 1335. 
25  BOA., DH. EUM. ECB., 23/50A, 12 Nisan 1335; BOA., DH. EUM. ECB., 23/68A, 17 Nisan 1335.
26  BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 20 Şubat 1335; BOA., DH. EUM. SSM., 36/87, 5 Nisan 1335.
27  BOA., DH. EUM. ECB., 23/79, 7 Nisan 1335; BOA., DH. EUM. SSM., 37/3, 8 Mayıs 1335.
28  BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 1 Mart 1335; BOA., DH. EUM. SSM., 37/3, 8 Mayıs 1335.
29  BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, tarihsiz belge.
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karşılanması için her hafta Cuma günleri hamamın boş bulundurularak 
kendilerine tahsis edilmesi gibi isteklerde bulunmuşlardır30. 26 Mart 
1919 tarihli bir tezkereden anlaşılmaktadır ki bir zabit kumandasında 
Zonguldak’a gelmiş olan yirmi Fransız jandarması da yerel idareden, 
hane tahsisi ve yakacak talebinde bulunmuştur. İngiliz zabiti Solez(j) de 
Samsun’a çıkan İngiliz askerlerinin eşya ve mühimmatlarının taşınması 
için kayık, araba ve hamal ücretleri ile Bafra ve sair mahallere gitmek 
için araba tedariki işlerinin hükûmetçe yürütülmesini istemiştir31. 
Konya’ya gönderilen Yüzbaşı Hedninis ve arkadaşları da ikametleri için 
kendilerine tahsis edilen hane ve arabaların masraflarını hükûmetten 
talep etmişlerdir32. Dâhiliye Nezareti bu gibi hadiseler vuku bulunca ne 
yapılması gerektiğini Hariciye Nezareti’ne sormuştur; sonrasında mevzu 
17 Nisan 1919’da Meclis-i Vükela’nın da konusu olmuş ve Mütarekenin 
tatbikini teftiş etmek üzere Osmanlı memleketlerine gelecek olan İtilaf 
Devletleri temsilcilerine elden geldiğince muavenette bulunulmasını, ancak 
gelen İtilaf temsilcilerinin ikametgâhlarının kiraları, mefruşat ve nakliye 
masraflarının hükûmetçe tesviyesinin büyük masraflar doğuracağının 
İtilaf temsilcilerine lisan-ı münasip ile anlatılması uygun görülmüştür33.

Osmanlı Devleti idarecileri, İtilaf Devletleri’nin temsilcilerine dönemin 
şartlarında elden geldiğince muavenette bulunurlarken İtilaf temsilcileri, 
kendilerine gösterilen muamelelerden memnun olmamışlar, ayrıca 
Mütareke ahkâmının uygulanması hususunda Osmanlı’nın ağırdan 
davrandığını iddia etmişlerdir. Aslında Osmanlı idarecileri de İtilaf 
Devletleri’nin, Mütareke ahkâmının tatbikini teftiş adı altında yürüttükleri 
faaliyetlerden ciddî manada rahatsız olmuşlardır. Nitekim taşrada pek 
çok şikâyet vaki olmuş, Osmanlı devlet idarecileri, Cihan Harbi sonrası 
konjonktürünü değerlendirerek problemlerin suhuletle çözümü için 
gayret göstermişlerdir. Osmanlı’nın taşra idarecilerine öğüdü, İtilaf 
temsilcilerine “lisan-ı münasiple” davranılmasıdır. Tabii olarak bu durum 
İtilaf temsilcilerinin daha pervasız olmalarına sebep olmuştur34. 

Osmanlı Devleti, Mütareke ahkâmının uygulanıp uygulanmaması 
noktasında köşeye sıkıştırılırken; Osmanlı tebaasından bazı isimler, 

30  BOA., BEO., 4567/342480, 16 Mart 1335.
31  BOA., BEO., 4567/342480, 26 Mart 1335. 
32  BOA., DH. ŞFR., 611/74, 22 Kânûnisani 1335. 
33  BOA., BEO., 4567/342480, 17 Nisan 1335; İlgili Meclis-i Vükela kararı için bkz. BOA., MV., 215/66, 17 

Nisan 1335.
34  Budak, “İtilaf Devletlerinin Müdahaleleri”, s. 101-102; Örneğin daha Mütarekenin imzasından üç 

hafta sonra 20 Kasım 1918’de Meclis-i Vükelâ, İstanbul’a gelen askerlerin Mütareke ahkâmı haricinde 
tavır içerisinde olduklarını müzakere etmiş ve meselelerin suhuletle halli için Daire-i Hariciye’de 
bir komisyon tertip edilmesini ve komisyon marifetiyle problemlerin çözümü için adım atılmasını 
istemiştir. Bkz. BOA., MV., 213/18, 20 Teşrinisâni 1334. 
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İtilaf Devletleri’nin Mütareke ahkâmı dolayısıyla gerçekleştirdikleri 
uygulamaları eleştirmişlerdir. Makriköy hadisesinin hemen akabinde 25 
Kasım 1918 tarihinde Karesi Mebusu Hüseyin Kadri Bey’in bu minval 
üzere Meclis-i Mebusan’a sunduğu bir takriri şöyledir:

“Meclis-i Mebusan Riyâseti Celîlesine 
Osmanlı Milletleri bilâ-tefrîk-i cins ve mezhep mazlûmdurlar, mağdûrdurlar, 
asla zalim değildirler. Bu bâpta propagandacıların yaygaralarına değil, fakat 
selâmet-i vicdana müstenit tahkîkâta itibâr edilmelidir. 
Hristiyanlık için olduğu gibi Müslümanlık için de hürriyet-i vicdan ve 
hakk-ı bekâ vardır. İnkâr edilemez. Anâsır-ı İslâmiye birer millet olarak 
mevcûtturlar. İmhâ edilemezler. 
İstiklalimiz galipler tarafından selb edilebilir fakat dünyayı sulh ve 
müsâlemetle yaşatmak isteyen prensipler, bizim hakk-ı mevcûdiyetimiz 
inkâr edildiği günden itibâren dûçârı halel olmaya mahkûmdurlar.
Biz namûslarına itimat ettiğimiz galip milletlere silahlarımızı namuslu 
millet olarak teslim ettik. Fakat teslim şerâitimizin bilâ-sebep, galiplerin 
kuvvetleriyle ihlâl ve mevcudiyetimizin tehlikeye ilkâ edildiğini kemâl-i 
teessürle görüyoruz. Binaenaleyh hakkımızdaki hükmü medenî milletlerin 
vicdanî tahkîkâtın neticesine ta‘lîk ederek mütâreke şerâitine mugâyir vâki‘ 
olan işgali askerinin bütün cihânı medeniyyet mecâlis-i milliyeleri nezdinde 
protesto edilmesine Makamı Riyasetin mezun kılınmasını talep ederim. 25 
Teşrinisâni 1334, Karesi Mebusu Hüseyin Kadri35.”

Karesi Mebusu Hüseyin Kadri Bey’in bu takriri, Sadaret tarafından 
Hariciye Nezareti’ne gönderilmiş, Hariciye Nezareti de 7 Aralık’ta, Meclis-i 
Mebusan’da bu takrire cevap verileceğini bildirmiştir36. 7 Aralık 1918’de 
takrire cevap veren Hariciye Nazırı Reşit Paşa [1858-1924]; İstanbul, 
Ayastefanos ve Makriköyü’ne çıkarılan askerlerin birkaç bölükten ibaret 
olduğunu ve İtilaf Devletleri temsilcilerinin, bu asker çıkarma işleminin 
kat’iyyen işgal mahiyetinde bir girişim olmadığı hususunda teminat 
verdiklerini beyan etmiştir37. Hariciye Nazırı Reşit Paşa böyle dese de 
Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti de İtilaf zabitlerinin 
tavırlarından rahatsız olduğunu beyan etmiş ve Hariciye Nezareti’ne 
gönderdiği iki kıt’a yazıda İtilaf zabitlerinin dâhili işleri, asayiş ve intizamı 
bozacak şekilde davranışlarını ifade etmiştir38.

35  MM ZC, D. 3, C. 1, İçt. 5, 18. inikad, [25 Teşrinisâni 1334(1918)], s. 194-195.
36  BOA., BEO., 4545/340805, 3 Kânûnievvel 1334, 4 Kânûnievvel 1334. 
37  MM ZC, D. 3, C. 1, İçt. 5, 22. inikad, [7 Kânunuevvel 1334(1918)], s. 242-244. 
38  BOA., DH. EUM. 5. ŞB., 77/43, 18 Şubat 1335.



Millî Mücadele’yi Başlamadan Engellemeye Yönelik Bir Teşebbüs: İtilaf Devletleri’nin...

117

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2019/27: 107-127

İtilaf Devletleri Millî Mücadele başladıktan sonra da Anadolu’yu 
kontrol altında tutmak, Mütareke ahkâmının uygulanmasını sağlamak 
için büyük gayret sarf ettiler. Bu çerçevede Mütareke ahkâmının tatbik 
derecesini teftiş için İngilizler, General P. Hambery, General W. H. Beach, 
Binbaşı T. W. Bryen ve Yüzbaşı E. C. La Patorrell’i görevlendirmişler ve 
ilgili şahıslara, teftiş için serbestçe dolaşabilmeleri ve her hususta yardımcı 
olunmasını sağlamak üzere bir buyruldu-i âlî talebinde bulunmuşlardır. 
Dâhiliye Nezareti de bu hususta 4 Ağustos 1919 tarihli bir “tavsiye-nâme” 
hazırlamış ve bu “tavsiye-nâme”de ilgili müfettişlerin; seyahatlerinde 
güvenliklerinin sağlanması, istirahatlerinin temini, talep edecekleri 
vasıtaların tedariki, telgraf merkezlerinden telgraf çekebilmelerine izin 
verilmesi ve ziyaret etmek istedikleri müessese ve görüşmek istedikleri 
şahıslar hususunda kendilerine muavenette bulunulmasını bütün mülkî ve 
askerî memurlardan talep etmiştir39.

Osmanlı ordusunun terhisinin icrasını tetkik etmek üzere İngiliz 
Fevkalade Komiserliği tarafından Karahisar Sancağına Mister Lorimer 
tayin edilmiştir40. Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfının bölgeye gelen teftiş 
zabitleri hakkındaki 23 Ocak 1919 tarihli bir değerlendirmesi şu şekildedir:

Dâhiliye Nezaret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine
Devletli Efendim Hazretleri
Yüzbaşı (Nilor) ve mülazım (Vitoli) isimlerinde iki İngiliz zâbiti 
maiyetlerinde altı nefer olduğu ve dört atları bulunduğu hâlde Karahisar’a 
geldiler. Neferât-ı merkûmeden birisinin Ermeni olduğu dahî cümle-i 
müstahberâttandır. Mütareke mevâddının sûret-i tatbîki hakkında 
tedkîkâtta bulunacaklarından talep edecekleri eşhâsın celbi ve husûsât-ı 
sâirede teshîlât irâesini ve istirâhât ve emniyetlerinin te’mînini âmir 
olarak nezâret-i celîle-i âsifânelerinden birer vesîka dahî ibrâz etmelerine 
mebni haklarında evâmir-i aliyye-i nezâret-penâhîleri veçhile hüsn-i 
muâmele ifâ ve mahall-i ikâmet tahsîs ve istirâhâtleri esbâbı istikmâl 
edilmekte bulunmuştur. evvelce İzmir’de livaya vürûd ettiği 194 numara 
15 Kânûnievvel 34 tarihli şifre telgrâfnâme-i makâm-ı âcizi ile arz edilen 
(Mister Lorimer) ile birleşmişlerdir. Karahisar Anadolu istasyonunda dahî 
kendilerine sevk memûrîni[ne] mahsûs olan odanın tahsîsini istemişler ve 
bu cihet dahî cihet-i askeriyece temîn edildiği anlaşılmıştır. Âhiren gelenler 
hadisü’s-sinn [yaşı genç olan] ve pek az Türkçe ve Fransızca bilir oldukları ki 
henüz bu gibi vezâif-i siyâsiye ile ülfet peydâ eylemedikleri akvâl [lakırdıları] 
ve etvârlarından [tavırlarından] anlaşılmakta olduğu ilâveten arz olunur. 
Ol bâpta emr ü fermân hazret-i menlehü’l-emrindir. 23 Kânûnisani 1335, 
Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı41.”

39  BOA., DH. EUM. SSM., 37/88, 4 Ağustos 1335. 
40  BOA., DH. EUM. 5. ŞB., 77/14, 15 Kânûnievvel 1334, 6 Şubat 1335. 
41  BOA., DH. EUM. 5. ŞB., 77/14, 23 Kânûnisani 1335. (Ek-4).
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Mütareke ahkâmının bihakkın uygulanmasını isteyen İtilaf Devletleri, 
Osmanlı coğrafyası içerisindeki hadiselere de müdahale etmişler, Mütareke 
ahkâmı çerçevesinde buralarda tetkikler yapmaya çalışmışlardır. Örneğin 
Yeniköy Hadisesi42 münasebetiyle Mütareke ahkâmını tatbike memur 
kontrol memuru İngiliz Yüzbaşı Shelley, tercümanı ile Şile’ye gelmiştir. 
İstanbul Valisi Yusuf Ziya Bey’in [1872-1935] Dâhiliye Nezareti’ne 
yazısından anlaşılmaktadır ki Shelley’in elinde Emniyet-i Umumiye 
Müdüriyeti tezkeresi bulunmaktadır43.

İtilaf Devletleri’nin bir parçası olan Fransızlar da Mütarekenin 
uygulanmasında ısrarcı olmuşlar, üzerlerinde silah tespit edilen şahısların 
muhakemelerinin kendileri tarafından yapılacağını Polis Müdüriyetine 
şifahen söylemişler, Beyoğlu cihetindeki İtilaf askerleri de bu karara uygun 
olarak üzerinde silah tespit edilenlerin tevkifi ve Fransızlara teslimine 
başlamışlardır. Tabii olarak bu durum Osmanlı idarecileri tarafından tepki 
ile karşılanmış, bu durumun Mütareke ahkâmına uygun olmadığı dile 
getirilmiştir44.

Mütareke ahkâmının tetkikine yönelik Anadolu’ya kontrol subayı 
görevlendirilmesi, Millî Mücadele başladıktan sonra da devam etmiştir. 
İngiliz Fevkalade Komiserliği tarafından Alvin Hadkinson, Mütareke 
ahkâmı ile Rum ve Ermenilere ait muameleleri tetkik ve ıslah için 
Tekfurdağı’nda vazifelendirilmiştir45. Bursa’ya Mister Baker, Çanakkale’ye 
de B. P. Reay 1920’nin ilk aylarında gönderilmişlerdir46. İtilaf Devletleri’nin 
Mütareke ahkâmının ne derece uygulanıp uygulanmadığını tetkik etmek 
amacıyla Anadolu’ya gönderdiği subaylara yönelik Osmanlı Arşivi 
belgelerinin taranması neticesinde bir liste oluşturulmuştur: 

42 1919 yılı boyunca Yeniköy Rumları adeta isyan halindedirler ve Yeniköy Rumları ile Binbaşı Remzi Bey 
komutasındaki Üsküdar Jandarma Taburu mücadele etmeye çalışmıştır. Buradaki hadiseler sebebiyle 
İngiliz Yüzbaşı Shelley 25 Mart 1919’da Şile’ye gitmiştir. 

43  BOA., DH. EUM. 5. ŞB., 79/6, 25 Mart 1335.
44  BOA., DH. KMS., 53-1/45, 4 Haziran 1335, 9 Haziran 1335. 
45  BOA., DH. ŞFR., 102/209, 1 Ağustos 1335. 
46  BOA., DH. EUM. ECB., 35/52, 6.1.1336, 31 Mart 1336.
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Mütareke Ahkâmının Tatbikini Teftişe Memur Olarak Osmanlı 
Memleketlerine Gönderilen İngiliz Subaylarını Gösterir Bir Liste

Adı Tabiiyeti Nereye Gönderildiği 
Yüzbaşı Hoyland/Hoiland İngiliz İstanbul civarı
Lafontaine İngiliz İstanbul ve civarı 
Mösyö Holen(?)
Heathcote Smith

Silivri, Malkara, Gelibolu, 
Tekfurdağı, Çanakkale 

Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 23/68A, 17 Nisan 1335; 
BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 18 Mart 1335. 

Alvin Hadkinson İngiliz Tekfurdağı
Mehaz: BOA., DH. ŞFR., 102/209, 1 Ağustos 1335.

General P. Hambery İngiliz

Anadolu’ya
General W. H. Beach İngiliz
Binbaşı T. W. Bryen İngiliz
Yüzbaşı E. C. La Patorrell İngiliz

Mehaz: BOA., DH. EUM. SSM., 37/88, 4 Ağustos 1335. 
İngiliz zabiti Mösyö Palmer İngiliz İzmit
Mülazım H. C. Salter İngiliz İzmit
Yüzbaşı Schladeneck(?) İzmit, İznik, Adapazarı, Mudanya

Mehaz: BOA., DH. EUM. 6. ŞB., 47/33, 22 Kânûnievvel 1334; 
BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 2 February 1919; 

BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 18 Mart 1335.  
Mülazım H. W. Monroe Eğirdir
Mülazım-ı Sani F. J. Wyenne Eğirdir 

Mehaz: BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 2 February 1919; 
BOA., DH. EUM. 5. ŞB., 78/43, 16 Mart 1335.

Yüzbaşı A. Whitall Hygham İngiliz Balıkesir
Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 20 Şubat 1335.

Mülazım Coke Harvey İngiliz Bandırma
Yüzbaşı L. Lafontaine İngiliz Bandırma
Yüzbaşı Ritch İngiliz Bandırma
Mülazım H. V. Vittal İngiliz Bandırma
Mülazım K. V. Grand İngiliz Bandırma
Yüzbaşı A. Vital İngiliz Bandırma
Mülazım H. S. Alfiels İngiliz Bandırma
Mülazım F. D. Haëm İngiliz Bandırma
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Mülazım V. Vital İngiliz Bandırma
Mehaz: BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 23 Nisan 1335; 

BOA., DH. EUM. ECB., 23/50A, 12 Nisan 1335; 
BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, tarihsiz belge.   

Bahriye Kaymakamı A. Smith İngiliz İzmir-Ayvalık 
Mülazım Gordon İngiliz İzmir
Mülazım C. Barker İngiliz İzmir
Yüzbaşı John Stoli İngiliz İzmir

Mehaz: BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 6 Şubat 1335; 4 Kânûnisani 1919; 
BOA., DH. EUM. SSM., 36/87, 5 Nisan 1335.  

Yüzbaşı C. L. Gout İngiliz Aydın
Mülazım K. W. Grant İngiliz Aydın

Mehaz: BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 2 February 1919.
Yüzbaşı N. Vitoly İngiliz Ankara
Mülazım H. V. Vitoly İngiliz Ankara

Mehaz: BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 4 Kânûnisani 1919.
Yüzbaşı Nilor İngiliz Afyonkarahisar
Mülazım Vitoly İngiliz Afyonkarahisar 
Mister Lorimer İngiliz Afyonkarahisar

Mehaz: BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 4 Kânûnisani 1919; 
BOA., DH. EUM. ECB., 23/50A, 12 Nisan 1335.  

Yüzbaşı C. Hadkinson İngiliz Konya
Mülazım E. C. Filen/Filet İngiliz Konya
Yüzbaşı Hedninis İngiliz Konya 

Mehaz: BOA., DH. EUM. AYŞ., 65/38, 4 Kânûnisani 1919; BOA., DH. ŞFR., 
611/74, 22 Kânûnisani 1335.

Kaymakam Robinson İngiliz Erzurum
Yüzbaşı Ferel İngiliz Erzurum 

Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 23/79, 7 Nisan 1335. 
Mülazım Poplwel İngiliz Samsun
Yüzbaşı Salter İngiliz Samsun 
Yüzbaşı F. G. Lerien İngiliz Samsun 
Mülazım Lihi İngiliz ---

Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 23/79, 7 Nisan 1335; 
BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 20 Şubat 1335; 
BOA., DH. EUM. SSM., 37/3, 8 Mayıs 1335.  

B. P. Reay İngiliz Çanakkale
Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 35/52, 31 Mart 1336. 
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Mister Baker İngiliz Bursa 
Yüzbaşı Levine İngiliz Bursa
Mülazım Thomson İngiliz Bursa 

Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 20 Şubat 1335; 
BOA., DH. EUM. ECB., 35/52, 6.1.1336.

Mister Crawford İngiliz Trabzon 
Yüzbaşı A. Eleteher İngiliz Trabzon 

Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 1 Mart 1335; 
BOA., DH. EUM. SSM., 37/3, 8 Mayıs 1335.  

Mülazım Vedeve İngiliz Eskişehir 
Mülazım Stoli İngiliz Eskişehir

Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 20 Şubat 1335; 
BOA., DH. EUM. SSM., 36/87, 5 Nisan 1335.  

Colonel (Albay) Noel İngiliz Diyarbakır, Bitlis, Van, Harput, Muş 
Mehaz: BOA., DH. EUM. ECB., 37/5, 20 Şubat 1335, 5 Temmuz 1335.

Hodginson İngiliz Giresun
Mehaz: BOA., DH. KMS., 50-1/26, 9 Mart 1335. 

Elbette bu liste, Mütareke ahkâmının tatbikini tetkik maksadıyla 
Anadolu’ya gönderilen bütün subayları içermemektedir. Osmanlı 
Arşivi’nden tespit edilenler ışığında oluşturulmuş bir numunedir. Burada 
da görülmektedir ki, Anadolu’nun pek çok yerine Mütarekenin tatbikini 
tetkik için memurlar görevlendirilmiştir. Bu vilayet ve sancakların yanında 
diğer vilayet ve sancaklara da mutlak surette Mütareke ahkâmının tatbiki 
için tetkik memurları gönderilmiştir.

Sonuç

Mondros Mütarekesi’nin imzası sonrasında Osmanlı coğrafyası, işgallere 
açık hâle getirilmiştir. İtilaf Devletleri, Osmanlı coğrafyasını paylaşmak için 
evvelâ Mütareke ahkâmının bihakkın uygulanması üzerinde durmuşlardır. 
Bu sebepledir ki Osmanlı şehirlerine Mütareke ahkâmının tatbikini tetkik 
memurları/subayları göndermişlerdir. Bu subaylar; kalıcı barış antlaşması 
denilerek Osmanlı’nın önüne çıkarılacak olan Sevr’e değin Mütareke 
ahkâmının uygulanmasını sağlayacaklar, Osmanlı idarecilerine kendileri 
ve üstleri baskılar yapacaklar ve böylelikle barış antlaşmasında Osmanlı 
Devleti arzu edildiği şekilde paylaşılacaktır. Nitekim Mütareke ahkâmının 
bihakkın uygulanıp uygulanmadığını tetkik için Anadolu’ya gönderilen 



122

Hasan Ali POLAT
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

9/
27

: 1
07

-1
27

subaylar, görev mahallerinde Mütarekenin uygulanması yönünde 
telkinlerde bulunmuşlar, gördükleri olumsuzlukları Fransız Amirali Amet 
örneğinde olduğu gibi İtilaf Devletleri yetkili makamlarına bildirmişlerdir. 
İtilaf Devletleri, Mütareke hükümlerinin tam manasıyla uygulanmasını 
sağlayarak Millî Mücadele hareketini, daha başlamadan boğmayı 
amaçlamışlardır. Ancak Cihan Harbi’nden büyük yara alarak çıkmış olan 
millet, bütün engellemelere rağmen Millî Mücadele hareketini başlatmış 
ve Anadolu’ya gönderilen “Mütareke tatbikini tetkik memurları”nın nihai 
amaçlarını da boşa çıkarmıştır.

Kaynakça 
Arşiv Belgeleri
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Belgeleri 

(BOA): 

Bâbıâli Evrak Odası Belgeleri (BEO.), 4545/340805; 4545/340814; 4547/340967; 
4567/342480; 4621/346512.

Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Altıncı Şube Belgeleri (DH. EUM. 6. ŞB.), 
47/33.

Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Beşinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 5. ŞB.), 
77/14; 77/43; 78/43; 82/41.

Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi Belgeleri (DH. ŞFR.) 94/139; 94/169; 95/30; 95/202; 
102/209; 611/74; 621/7.

Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Asayiş Kalemi Belgeleri (DH. EUM. AYŞ.) 
65/38.

Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Seyrüsefer Kalemi Belgeleri (DH. EUM. 
SSM.) 36/87; 37/3; 37/88.

Dâhiliye Nezâreti Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti Belgeleri (DH. KMS.) 50-1/26; 50-1/80; 53-
1/45.

Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Ecânib Kalemi Belgeleri (DH. EUM. ECB.) 
23/50A;  23/68A; 23/79; 35/52; 37/5.

Hariciye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı (HR. SYS.), 2305/23.

Meclis-i Vükelâ Mazbataları (MV.), 213/18; 215/66.
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Ek-2: Fransız Amirali Amet tarafından sunulan rapor üzerine Hariciye Nezâret-i Celilesine 
yazılan 8 Aralık 1918 tarihli tezkere sureti.
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Ek-3: Mütareke ahkâmının tatbikini tetkik için İzmit, Aydın ve Eğirdir’e gönderilen teftiş 
subaylarını gösterir bir belge.
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Ek-4: Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfının bölgeye gelen teftiş zabitleri hakkındaki 23 Ocak 1919 
tarihli bir değerlendirmesi.
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Millî Mücadele Romanlarında 
Bir Temsil Sorunu Olarak 

Yeşil Gece
“Green Night” as a Representation Problem in The Novels of the 

Turkish National Struggle for Independence 

Yakup ÖZTÜRK*

Öz

Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece adlı romanı Türkiye’deki Cumhuriyet 
ideolojisinin tezli metinlerinden biri kabul edilmiş, yeşil sembolizmi altında 
İslam dininin suiistimali ithamına dayanarak medrese mensupları tarafından 
toplumun karanlığa sürüklendiğini iddia etmiş bir metindir. Roman, Yunan 
işgalinin farklı bir cephesini de ele almıştır. Buna göre, Anadolu’yu işgale 
kalkışan Yunan komutanların en büyük destekçisi ve işbirlikçisi medrese 
mensubu softalardır. Vatanı, Yunan’dan kurtaracak olanlar ise, aklın, 
bilimin ve fennin savunuculuğunu yapan aydınlardır. Tahrif edilmiş İslam’ı 
kendi çıkarları için kullanan medrese mensuplarının Yunan›la işbirliği 
yaparak ihanet içerisinde olmaları ve bu ihaneti ortadan kaldırmak için 
modern dünyanın takipçisi öğretmenlerin verdiği mücadele Yeşil Gece 
romanının görünen yüzüdür. Bu çalışma, romanın satır aralarındaki 
işaretleri takip ederek kendi söylediklerini inkar eden bir metin olduğunu dile 
getirmektedir. Yeşil Gece’de mücadelenin Yunan’a karşı değil İslam’a karşı 
verildiği, bu sebepten de romanın millî bir cephesinin olmadığı bu çalışmanın 
temel iddialarındandır. Cumhuriyet sonrasında Türkiye’de yeni bir nesil 
yetiştirmek ve devlet kurmak isteyenlerin devrim taraftarlarının Yunan işgali 
sonrasında kasabaların yerle bir edilmesine sevinçle yaklaştıkları romanda 
görülmektedir. Çünkü yıkımla birlikte boşalan arazilere modern binalar 
ve kurumlar tesis etmek kolaylaşacaktır. Bu durum medreselilerin ihanet 
içerisinde olduğunu anlatmak kadar tehlikelidir. Bu çalışma, günümüzde 
eğitim kurumları vasıtasıyla okutulan ve modern Türkiye’nin neye rağmen 
kurulduğunu gösterdiği iddia edilen bir metnin tahliline dayanmaktadır. 
Cumhuriyet sonrası Türk romanının kurucusu kabul edilen bu metinlerin 
millî bir edebiyatın temsilcisi olup olamayacağı sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Romanı, Millî Mücadele, Kuvayı Milliye, Gelenek, 
Modernlik.

*  Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, Bilecik. Orcid No: 0000-0003-3840-4177

Geliş tarihi: 24.07.2019 /  Kabul Tarihi: 15.09.2019
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Abstract

The Yeşil Gece was accepted as one of the thesis texts of the ideology of the 
Republic.  Under the green symbolism, this novel claims that society is being 
dragged into darkness by members of madrasah based on the abuse of the 
Islamic religion. Yeşil Gece  also covered a different aspect of the Greek 
occupation. Accordingly, the greatest supporter and collaborator of the Greek 
commanders were madrasah students and teachers. The intellectuals who 
advocate mind and science will save the homeland from the Greek occupation.  
Yeşil Gece has two sides that appear. First, members of the madrasah who 
use falsified Islam for their own interests cooperate with Greece. And they 
betray. The second is the struggle of teachers who follow the modern world 
to eliminate this betrayal. This article states that the novel denies its own 
claims. It is claimed that the struggle described in the Yeşil Gece is not against 
Greece, but against Islam, and therefore there is no national side of the novel. 
Those who wanted to raise a new generation and supporters of the revolution 
were happy to see the destruction left in the town after the Greek occupation. 
Because they will be able to build modern buildings and institutions on 
empty lands. This situation is as dangerous as telling the madrasah who are 
betrayed.  Many students read this novel. Teachers see the establishment of 
modern Turkey in this novel. This study analyzes Yeşil Gece in this respect. 
Are these texts considered to be the founder of the Turkish novel after the 
Republic, the representative of national Turkish literature?

Key words: Turkish Novel, National Struggle, Kuvayı Milliye, Custom, 
Modernity

Türk edebiyatında millî mücadele dönemi pek çok roman, hikâye ve şiirde 
söz konusu edildiği gibi tanıklık edebiyatı içerisinde değerlendirebileceğimiz 
biçimde devri bizzat yaşayarak gözlemleyen edebiyatçıların kaleminden de 
kurgusal metinlere taşınmıştır. 

1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderilmesiyle başlayıp 1922’de 
Anadolu topraklarının işgalden temizlenmesiyle son bulan Millî Mücadele, 
aralarında Yakup Kadri, Halide Edip, Tarık Buğra, Aka Gündüz, Peyami 
Safa gibi romancıların olduğu edebiyatçılar tarafından farklı cepheleriyle 
anlatılmıştır. İşgalin yarattığı yıkım, Anadolu topraklarının parçalanması 
İstanbul ve Ankara hükûmetleri arasındaki çatışma, Anadolu’da 
Müslümanlarla bir arada yaşayan Hıristiyan Rumların işgaller karşısındaki 
tutumları, din adamlarının millî mücadeleye karşı durdukları mevzi bu 
dönemi ele alan romancıların temel meseleleri arasında yer almıştır. Bu 
temalara Mustafa Kemal Paşa’nın varlığı ve getirdiği laik, devletçi tavır 
da ilave edilmelidir. Canan Sevinç, 1938’e kadar yazılan millî mücadele 
romanlarını ele alırken bu dönem romanlarında Atatürk’ün fikirleriyle 
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olan paralelliğe vurgu yapmaktadır: “’Laik’ bir temele oturacak yeni 
rejimde ‘din’ olgusu geri plana çekilmek istenmiş, yazarlar da konuyu Millî 
Mücadele gerçeği içinde eriterek işlemişlerdir.”1 Bu isimlerden biri de Reşat 
Nuri Güntekin’dir. Ancak söz konusu romancılar arasında Güntekin, Yeşil 
Gece adını verdiği romanıyla millî mücadele edebiyatının bir temsilcisi 
olarak görünüyorsa da hakikatte durum farklıdır. Romanda vak’anın 
Yunan ordusunun Batı Anadolu kasabalarını işgal ettiği günlerde cereyan 
ediyor olması, romanın millî mücadele edebiyatının bir numunesi olması 
için yeterli değildir. İşgal günleri ve Anadolu halkının yaşadıklarından 
daha çok Cumhuriyet ideolojisinin karşısında bir tehlike olarak görünen, 
geleneğe ait kurum ve kişilerin eleştirisi Yeşil Gece’nin temel meselesidir. 
Roman, iddialarını, mekân olarak seçtiği kasabayla sınırlı tutmamış, 
kasaba bir prototip seçilerek o dönem Anadolu coğrafyasına teşmil 
edilmiştir. Nitekim tanıklık edebiyatı, gündelik olaylardan çok toplumun 
hemen tamamını ilgilendiren meseleler hakkında konuştuğu için Yeşil 
Gece romanındaki söylemin sadece küçük bir kasabada yaşananları 
kapsamadığı, bu kasabanın da var edildiği tarih ve gelenek gibi daha geniş 
bir sahaya seslendiği söylenmelidir:

“Tanıklık edebiyatının konusu gündelik olaylar değil, geniş kitleleri 
etkileyerek tarihsel ve toplumsal dönüşümlere yol açan kırılma noktalarıdır. 
Savaşlar, çatışmalar, darbeler bu kapsamda yer alan olaylar arasındadır. 
Belleğini yazınsallaştıran yazar, tarih ile edebiyatın kesişim noktasında 
durup edebiyatın olanaklarını kullanarak toplumsal bellekte yer eden 
olayları yazınsallaştırır.”2

Tanıklık edebiyatı romanlarını, dönem metinlerinden ayıran temel 
unsur, o edebiyatı üreten kişinin metinde kurguladıklarını bizzat 
gözlemlemiş ya da tecrübe etmiş olmasıdır. Hikâyenin daha sonra okuma, 
dinleme yoluyla öğrenilip kurgusal bir dünya içerisinde yeniden var 
edilmesi tanıklık edebiyatının dışındadır. Bu açıdan Reşat Nuri Güntekin’in 
1931’de maarif müfettişi olmadan önce Anadolu’nun farklı bölgelerinde 
öğretmenlik yapması, ilk gençliğinin mütareke yıllarında geçmesi ve 
Cumhuriyet ilkelerinin yerleşmesi için öğretmen bir sanatçı olarak 
kurucu kadroların yanında yer alması onun yazdıklarını tanıklık edebiyatı 
içerisinde değerlendirmemizi mümkün kılmaktadır. Ancak bu kavrama 
getirilen gerçekçi yorumlardan birinde tanıklık edebiyatının “öteki” ile 
“ben” arasındaki ayrımın keskinleştiği, yaratıcı yorumlamanın öne çıktığı 
bir bellek anlatısı olduğu söylenir. Aynı yorumda, tanıklık edebiyatının 

1 Canan Sevinç, “Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Millî Mücadele”, Turkish Studies, C. 4, 
S. 1, İstanbul, 2009, s. 2037.

2  Hülya Göğercin Toker, “Siyasi ve Edebi İktidara Tanıklık Edebiyatı ile Direnmek: O Hep Aklımda”, 
Monograf, 2014/1, İstanbul, s. 47.
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“Normalde tanıklar veya mağdurlar tarafından anlatılması utanç verici 
olabilecek, girift, sorgulayıcı, rahatsız edici, üzerinden atlayıp geçmeye 
alışık olduğumuz incelikli gerçekliklere uzanan sahneler sun”duğu ifade 
edilir.3 Bu tespitten hareketle Yeşil  Gece’nin romancı ve anlatıcı için tanıklık 
edebiyatına ait bir roman olduğu görülür. Çünkü, Reşat Nuri Güntekin, bu 
romanda yaşananları “öteki” ile “ben” arasındaki ayrımın açıldığı bir kurgu 
içerisinde anlatır. Cumhuriyet değerleri karşısında geçmişin «köhne» 
dünyasını canlı tutmaya çalışan, aklın gerektirdiği üzere değil, dogmatik 
ön kabullerle hareket eden “öteki”, romancı “ben” için, “rahatsız edici” bir 
konumdadır. Bu durumda, tanıklık edebiyatına dair getirilen çerçeve Yeşil 
Gece romanının bu tür içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Yunan mezaliminin yarattığı facia bu romanda, medrese mensuplarının 
hainliği ve cehaletinin çok gerisinde bırakılmıştır. Öte taraftan Yunan 
ordularının medrese, mektep, cami, imaret gibi Osmanlı devrinde yapılmış 
binaları ortadan kaldırması, yeni rejim taraftarlarının modern ve batıyı 
temsil eden tiyatro, sinema, modern tıbbın uygulanabileceği hastaneler 
kurabilmeleri için işlerinin kolaylaştığını düşünmeleri yine Yunan işgalini 
gölgede bırakmıştır. Romancı burada yozlaşma ve çürümenin getirdiği 
felaketi önceliyor gibi görünmektedir. Gerçekte, Yeşil Gece’nin topyekun 
eskiye ait bir kültürü ve mirası reddettiği anlaşılmaktadır. Türk edebiyatında 
millî mücadele romanlarını söz konusu eden ilmî ve sivil çalışmaların 
hemen tamamı Yeşil Gece’yi bu dönemin romanlarından kabul ederler. Bu 
kabulün ardında, İzmir’in Yunan işgaline uğradığı günleri ve coğrafyayı 
romanın temel unsurlarından biri olarak göstermesi vardır. Roman, işgal 
öncesinde İzmir’in Sarıova kasabasına mektep hocalığı yapmak üzere 
gönderilen eski bir medrese talebesinin yaşadıklarını anlatır. Romanın son 
yarısı ise işgal günlerine tanıklık şeklinde kurgulanır.

Yeşil Gece’de kasabayı işgal eden Yunanlıların, sadece çete adıyla 
anılan Kuvayı Milliye unsurlarıyla mücadelesi, atmosferi tamamlayan bir 
malzemeden ileri gitmeyecek bir biçimde ele alınmaktadır. Roman, millî 
mücadelenin kahramanlığını ya da Yunan mezaliminin Anadolu’da bıraktığı 
yıkımı anlatmak derdinde değildir. Asıl hedeflenen İslam ve Osmanlı 
geleneklerinin artık bir hurafeye dönüşmüş itikadını ortadan kaldıracak 
mücadelenin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin yol göstermektir. Ancak Yunan 
ordusunun ardında bıraktığı yıkıma rıza gösteren, bundan memnuniyet 
duyan aydınların varlığı, Yeşil Gece romanına dair yapılan daha önceki 
çalışmalarda göz ardı edilmiştir. Bu çalışma, Yeşil Gece romanının tezinin 
Yunan işgalini anlatmak olmadığını, bilakis Yunan unsurlarının yardımıyla 
dine, tarihe ve geleneğe karşı verilen mücadele olduğunu iddia etmektedir. 

3 Uğur Çalışkan, Çimen Günay-Erkol, «Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı», 
Monograf, 2016/5, s. 12.
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1928’de yayımlanan roman günümüze kadar onlarca baskı yapmış, eğitim 
kurumlarında okutulmuş, daima ilgi görmüş bir metindir. Ancak bu ilgi 
romandaki dünyanın tasdik edilebilir, romancının hedefinin masum ve 
haklı olduğunu göstermemektedir. 

Yakup Kadri’nin Yaban, Halide Edip’in Vurun Kahpe’ye romanlarında 
millî mücadele yıllarında Anadolu halkının “işbirlikçi, hain, cahil” unsurları 
ile hesaplaşmak arzusu Yeşil Gece’de de karşımıza çıkar. Cumhuriyet 
sonrası Türk edebiyatının kurucu metinleri kabul edilen bu romanlar, 
edebiyatın özgürlük alanı içerisinde değerlendirilmekte, Cumhuriyet›in 
değerleriyle örtüştüğü ifade edilmekte, romancılarını sorgudan muaf 
kılmaktadır. Oysa, Türk romanında kuruculuk vazifesi üstlenmiş bu 
metinlerin on yıllar içerisinde toplumsal ayrışma ve kırılmalar meydana 
getirdiği, olgu ve olayları iç içe geçirerek resmî ideolojinin sözcülüğünü 
yaptığı vurgulanmalıdır. Millî mücadelenin, Anadolu halkının desteğiyle 
sürdürüldüğü, bu mücadelenin din ve ideoloji üstü olduğu, halkın bu 
coğrafyayı kaybedecek tahammülü olmadığı döneme dair yazılan hatırat 
ve tarih araştırmalarında görülüyor iken birtakım Türk romancılarının 
Yunan›la işbirliği içerisinde, milliyetsiz ve vatansız yaşamaya talip 
Müslümanlar yaratma isteği sorgulanmak zorundadır. Vurun Kahpeye ve 
Yaban, Yeşil  Gece ile birlikte okunduğunda bu coğrafyanın asırlarca nasıl 
Türkler elinde kaldığı, Osmanlı Devleti’nin kıtalar aşırı bir toprağa nasıl 
hükmettiği anlaşılamamaktadır. 

Öte yandan, Yeşil Gece’nin, burada bahsettiğimiz arka planının dışında 
Cumhuriyet’in savunucusu öğretmen tipi ile gerici gruplar arasındaki 
mücadelenin romanı olduğu uzun yıllar bizzat kitabın arka kapağından 
okura duyurulmuştur.4 Arka kapakta romanın toplumsal yönünün ağır 
bastığı, gerici ve çıkarcı birtakım güçlerle savaşan idealist bir gencin 
serüveninin ele alındığı söylenmektedir.5 Cahit Kavcar da romanın esas 
meselesinin eğitim olduğunu iddia etmektedir. Kavcar, “Kurtuluş için, 
toplumun gelişip ilerlemesi için eğitimin önemi»nin bu romanın esas 
konusunu oluşturduğunu söyler6 ancak burada kurtuluşun kimden olduğu/
olacağı üzerinde durma ihtiyacı hissetmez.

4  Bu çalışmada esas alınan baskının arka kapağındaki ifadeler şöyledir: “Toplumsal yönü ağır basan bu 
romanda, medresede yetişen, ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege Bölgesi’ndeki bir kasabada, 
gerici ve çıkarcı birtakım güçlerle savaşan idealist bir gencin serüveni ele alınıyor. Atatürk Devrimi’nin 
o coşkulu havası içinde, çok güçlü sezgi ve gözlemlerle ele alınmış bu kitapta, toplumumuzun o günkü 
bütün büyük sorunları, yürekli biçimde tartışılıyor. Romanın en önemli kahramanı Şahin Hoca’nın 
kişiliğini oluşturan nitelikler, mücadelesi ve uğradığı yenilgilerin öyküsü sayılabilir.”

5  Ahmet Duran Arslan, “Okurun Anlam Üretimindeki Rolünü Sorgulamak”, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, C. 22, S. 2, Ankara, 2018, s. 24.

6  Cahit Kavcar, “Bir Öğretmenin Romanı: Yeşil Gece”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dergisi. C. 5, S. 1, Ankara, 1972, s. 169.
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Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve işgalinden sonra Anadolu’da 
teşkilatsız bir biçimde ortaya çıkan Kuvayı Milliye, başka bir dünyanın 
içinden çıkıp gelmiş, Türk, Müslüman ve Osmanlı coğrafyasında 
yetişmemiş, sadece akıl, bilim ve pozitivizme iman eden insanlarla var 
olmuş gibidir. Aklın, bilimin ve lâ-dinîliğin çemberinde olmayanlar, Yunan 
işgali karşısında alkış tutmakta, iradelerini, milliyetlerini ve geleceklerini 
Yunan’ın hizmetine sunmak için çırpınmaktadırlar. Yeşil Gece romanında, 
Anadolu’da bir kasabada durum böyle iken romancı bu manzaranın bütün 
Osmanlı mülkünde cereyan ettiğini düşündürmek istemektedir.

Roman, İstanbul’da bir medrese talebesinin taşrada hocalık vazifesine 
talip olmasıyla başlar. Kahraman, geçmişte vaizlik yapan, Darulmuallimine 
girmeden önce medrese tahsili gören, Ramazan aylarında cerre çıkan genç 
bir adamdır. İstanbul’da itibar görmeyeceğini, taşrada kendisine daha çok 
itibar edileceğini düşünerek tayinini Anadolu’ya ister. Romanda Anadolu 
halkının nasıl bir yoksulluğa mahkum olduğu şu cümlelerle ifade edilir: 
“Ben Anadolu’yu iyi bilirim. Ahalinin kılık kıyafeti öyledir ki fakiri görseler 
‘Yeni güvey midir? Miras mı yemiştir, yoksa bir yerden mi çalmıştır?’ diye 
şaşırırlar.”7 Bu fakirliğin arasında bir de taassuba düştükleri, cahilane 
davrandıkları, küçücük iptidai talebelerine mekteplere gelirken sarık 
sardıkları görülür. 

Nereye gideceği henüz belli olmadan taşra insanları hakkında bu 
aydınlatıcı bilgilere kavuşan kahraman Ali Şahin, İzmir’in Sarıova 
kasabasına gideceği kesinleşince bir başka mutlu olur. Çünkü orada sokaklar 
kırmızı evliya kandilleriyle, çocukların başı yeşil sarıklarla donanmıştır. 
Sarıova bir “softa yatağı”dır. Ali Şahin, “Softa ile ancak softa uğraşabilir.” 
diyerek yola çıkar. Yeşil Gece romancısı, medrese ve havalisine mensup her 
kim varsa onları softa sıfatı içerisine alarak anlatımını kolaylaştırmıştır. 
Burada asıl dikkati çeken, romancının, millî mücadele dönemini anlatan 
sair romanlarda görüldüğü gibi softalarla, laik, belki ateist, batılı 
kurumlarda yetişmiş bir karakter inşa ederek mücadele içerisine sokmak 
yerine, softa bir kahraman var etmesidir. Bu tarafıyla romancı, kendisi 
gibi düşünen, yansıtıcı sayılabilecek bir kahramanla dindarlığın karşısında 
olmadığını, akla önem veren, bilimi önemseyen din mensuplarının önemli 
olduğunu göstermek ister. Bu, Güntekin’i diğer romancılardan ayıran bir 
hususiyettir. Verilen mesajda, softalar kötüdür, Ali Şahin gibi softalar 
iyidir, romancı softalığa yani medreseden gelen Müslümanlara topyekun 
karşı değildir. 

7  Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2015, s. 12. Makale boyunca alıntılar bu 
baskından yapılacaktır. 



Millî Mücadele Romanlarında Bir Temsil Sorunu Olarak Yeşil Gece

135

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2019 / 27: 129-152

Ali Şahin başlarda, uzak akrabasından bir softanın ardına düşerek 
İstanbul’a gelen sefil kıyafetli, yeşil ve yırtık cübbeli yetim bir çocuktur. 
Medrese tahsili görmüş ardından Darulmuallime devam ederek 
öğretmenlik rüşdünü kazanmıştır. Medrese, Tanrı’nın varlığı ve birliğini 
anlatan bir dünya olmasına rağmen kahraman, zaman içerisinde 
yaratıcının kim olduğu, dünyanın yaratılışı ve Tanrı’nın gerçekliği üzerine 
kendisiyle konuşmalara daldığı bir bunalıma girmiştir. Bu tarafıyla Türk 
romanında varoluşçuluğun ilk önemli kahramanının Ali Şahin olduğu 
söylenebilir. Anadolu tayininden sonra iç muhasebenin açtığı oluktan 
zihnini kurcalayan vehim ve hurafelerin akıp gittiğini düşünse de 
Tanrı’nın varlığı, insanın bu dünyadaki yeri üzerine sorgulamalar ağırlığını 
hissettirecektir. Sarıova’ya giderken bu itikadî boşluk onu, yeşil rengin 
bürüdüğü her şeyi ortadan kaldırıp devrimi gerçekleştirecek bir ideale 
sevk eder: “Artık ne düşündüğünü, ne istediğini, bu dünyada vazifesinin 
ne olduğunu biliyordu.”8

Romancı, kahramanın İstanbul’dan ayrılmadan önce yaşadıklarına da 
yer verir. Ayaküstü karşılaşmalardan birinde karşımıza çıkan Zeynel Hoca, 
31 Mart’ta “Şeriat uğruna şahadet şarabını içmesine bıçak sırtı kalmış» bir 
adamdır. Neyse ki bir yolunu bulup kaçarak darağacından kurtulmuştur. 
Romanda “karşı değer” üreten karakterlerden biri olarak görülen Zeynel 
Hoca,9 Ali Şahin’in sarığı çıkarmasına tahammül edememiş bir hâldedir. 
Bu eskiden sarıklı softayı görünce “ısırmaya hazırlanmış yırtıcı bir 
hayvanın dişlerine benzeyen sivri, uzun dişleriyle gülerek”, Ali Şahin’e bir 
şapka takmadığın kaldı diye tepki gösterir. Ali Şahin, Anadolu’dan sarıkla 
geldiğini, fesle gideceğini, ileri bir vakitte de şapkayla döneceğini söyler. 
Sonunda da “Ama sen göremezsin.” diyerek tehdidini savurur. Çünkü öyle 
bir gün geldiğinde Zeynel Hoca gibiler asılacaklardır.10

Kahraman, anlatıcıya göre, kendi hâline bırakılsaydı hayatından 
memnun bir çoban ya da çiftçi olacak, belki ilim tahsil ederek devletin 
memurluğunu yapacaktır. Fakat ilmiye sınıfına mensup babasının 
kendisine “hayrülhalef yapmak, bir gün bütün dünyayı gölgesi altına alacak 
yeşil bayrağın bir gönüllüsü olarak yetiştirmek” istediği oğlunun başına 
çocuk yaşta bir yeşil sarık sararak medreseye göndermiştir. Romanda 
anlatıcı bu durumun sosyal sınıflar arasında zaman içerisinde ayrılığa 
sebep olduğunu, henüz yetişme çağındaki bireyleri erken yaşlardan itibaren 
kendileri gibi olmayanlara mesafeli kıldığını işlemektedir. Anlatıcıya göre 
sokaklarda oynayan çocuklar arasından alınarak medreseye gönderilen, 

8  Güntekin, Yeşil Gece, s. 16.
9  Fatih Kanter, Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Yapı ve İzlek, Yayımlanmış Doktora Tezi, Dan. 

Ramazan Korkmaz, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2008, s. 225.
10  Güntekin, Yeşil Gece, s. 17.
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başlarına sarık sarılan bu çocuklar başka bir âleme geçmiş gibi olurlar. Bu 
da aynı yaş grubundaki insanlar arasında yabancılık doğurur:

“Sokaklarda oynayan yalınayak, başı kabak halk çocukları arasından 
yakalanarak medreseye  gönderilen ve başına sarık sarılan çocuklar, ayrı 
bir bayrağın altına geçmiş gibi olurlar ve eski  arkadaşlarıyla aralarına bir 
yabancılık girerdi. Sarıklıklarla sarıksızlar arasındaki bu yabancılık  gitgide 
artar, onları bir daha anlaşmalarına ve birbirlerini sevmelerine imkan 
olmayan iki  düşman fırkaya ayırırdı. Öyle ki her türlü kardeş kavgalarını, 
aile kinlerini söndüren yabancı  düşman karşısında bile artık birleşemez 
olurlardı. Fakat Şahin, başka türlü bir çocuktu.  Medreseyi uzun zaman 
yadırgamış, sokaktaki çocukluk arkadaşlarının peşinden ayrılmamıştı.”11

Yabancılığın git gide düşmanlık doğurduğunun söylenmesi dikkat 
çekicidir. Düşmanlığın boyutlarının yabancıların toprak işgali karşısında 
dahi bir araya gelmeyi engelleyecek kadar derin olduğunu iddia eden 
anlatıcı, romanın son kısımlarında Yunan işgaline uğrayan kasabada 
sarıklıların, softaların, medrese mensuplarının işgale karşı durmak 
bir yana işgali destekleyen ve düşmanla işbirliği yapan mizaçlarının 
zeminini hazırlamaktadır. Neyse ki Ali Şahin, babaları tarafından 
sokaktaki oyunlardan koparılıp zihinleri medrese sıralarında tedhiş 
edilen çocuklardan olmamıştır. O, sokakta bıraktığı zannedilen 
çocukluğunu hiçbir zaman terk etmemiştir. Durumunu muhafaza 
etmesinde medresedeki hocaların cahillikleri de tesirli olmuştur. Mesela, 
medresedeki hocalardan Hacı Fettah Efendi, Mısır’da okumasına, Fatih 
medresesinde müderrislik etmesine rağmen artık hiçbir şey okutamayacak 
kadar bunamıştır. Mantık ve nizamı kaybolmuş sözlerle ders anlatması 
“rüya gibi”12 bir şeydir. Onu dinleyenler peygamberler ve İslam tarihinden 
kalma “masal döküntülerine”13 maruz kalmaktadırlar.  Anlatıcının, ahir 
ömrüne gelmiş bir medrese hocasının Mısır ve Fatih medreselerindeki 
geçmişini vurgulayarak bu kurumları itibarsızlaştırması da dikkatten 
kaçmamaktadır. Sadece medresedeki hocaların cehaleti değil, buralarda 
okuyan talebenin zihnini sürekli ahiret düşüncesinin meşgul ettiği de 
görülmektedir. Kahraman, her ne tarafa dönse ahirete dair birtakım sözler 
işitmektedir. İlk zamanlarda bu bilinmez âleme karşı “sevinç ve saadet 
veren”14 bir merak içerisindedir. Ancak bu merak, gitgide anlaşılmaz 
korku ve sıkıntılar duyduğu ve onda bir hastalık hâlini alan bir dünyaya 
dönmektedir. Ali Şahin’deki varoluşçu düşünce ahiretin mahiyeti etrafında 
şekillenmeye başlayacaktır. Anlatıcı “Babasının ölümünden sonra onu 

11  Güntekin, Yeşil Gece, s. 19.
12  Güntekin, Yeşil Gece, s. 20. 
13  Güntekin, Yeşil Gece, s. 20.
14  Güntekin, Yeşil Gece, s. 21.
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dağlarda gütmeye başladığı koyun sürüsünden ayıran, omzunda heybesiyle 
İstanbul yollarına süren asıl sebep bu meraktı.” diyecektir.15 

Kahramanın medrese günlerinde karşılaştığı dinin, korku veren, 
insanın ve dünyanın anlamsızlığını, acziyetini gösteren, güzelliklerden 
hiç bir iz taşımayan, sadece kötülüklerle dolu bir yapı olduğu izlenimi 
verilmektedir. Meleklerin, kulları Tanrı’ya şikayet eden varlıklar olduğu, 
Tanrı’nın şehirleri gazabıyla yakıp yıktığı, sadece cennette güzelliklerle 
karşılaşılacağı, onun da ibadetsiz olmadığı vurgulanmaktadır. Romancının, 
böyle bir din ve medrese tasviri yapması son yüz yıldır İslam merkezli 
kurumları suçlayıcı yaklaşımlarla benzerlik göstermektedir. Bu durum 
romanda şöyle geçmektedir: 

“Her birinin iki omzuna iki hafiye melek oturmuş, durmadan ne 
yaptıklarını, ne  düşündüklerini yazıyor; sonra bunların hepsinin üstünde 
kullarını bu jurnallere göre keyfince asıp kesen, mesela kadınlar sokakta 
yüzlerini açıyor diye tarlalara dolu, şehirlere taş  yağdıran çatık yüzlü bir 
Tanrı; günah işleyenleri yakmaya mahsus bir ocak ki, bir deliği açık kaldığı 
zaman yeryüzü sıcaktan kavruluyor; bir cennet ki içinde İstanbul çarşıları 
gibi yiyeceğe, içeceğe dair yok yok; yalnız şu farkla ki orada alışveriş para 
ile değil, Allah’ın sevgili kulları diz dize oturmuş, gece gündüz dua ve 
ilahi okumakla meşgul; ara sıra ibadete fasıla vererek çeşit çeşit nimetler 
yiyorlar; huriler, gılmanlarla sefa sürüyorlar; sonra yine dua ve ilahi!”16 

Elbette, itikadî boşluğa düşen, insanın varoluşunu sorgulayan 
kahraman, böylesine “kaba” bir ahiret düşüncesinin arkadaşları arasında 
nasıl ilgi çektiğine şaşıracak, onlara bu cahilliklerinden dolayı merhamet 
dahi duyacaktır. Diğer taraftan romancının kahramanı üzerinden dine ve 
toplumun kültürüne karşı yetersiz bir bilgiye sahip olduğunun düşünülmesi 
mümkündür. Güntekin’in Yeşil Gece ve Gökyüzü romanlarında Allah 
inancına dair getirdiği kurgusal atmosfer onun içinde yaşadığı toplum ve 
inançları hakkında fikir sahibi biri olmadığını gösterir. Oysa hakikatin böyle 
olup olmadığı tartışmaya açıktır. Romancının biyografisi incelendiğinde 
iddia edilenin aksi yönünde bilgilere ulaşmak mümkün görünmektedir. Bu 
durumda romancının tavrının dönemin baskın siyasî-fikrî eğilimlerinin 
tesiri altında kaldığı görülmektedir.17

Yeşil Gece medreselerinde, sadece dogmaların dünyasına sığınıp kalmış 
insanlar bir araya gelmez. Orada, seslerinin güzelliklerini kullanarak 
kadınları kendilerine çeken hafızlar da vardır. Sözgelimi Hafız Remzi, 

15  Güntekin, Yeşil Gece, s. 21.
16  Güntekin, Yeşil Gece, s. 23.
17  Ferhat Akbaba, Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Din Algısı, Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, 

Dan. Aydın Aktay, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2019, s. 35.
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“yanık sesiyle Kur’an okumaya başladığında” insana varlığını unutturur. 
Fakat aynı hafız, küfretmeye başladığı zaman insanı, insan olarak dünyaya 
geldiğine utandıracak birine dönüşebilir. Hafız Remzi, sair medrese 
talebeleri gibi Ramazan aylarında cerre çıkmaz, büyük camilerde mukabele 
okur. En az sesi kadar yüzü de güzel olan Remzi’yi dinlemek için kadınlar 
Şehzadebaşı piyasasını bile terk ederek camiye gelirler. Oysa Hafız Remzi 
her kadına yüz vermez. Pek yüksek gönüllüdür. “Çok kere dulları, tecrübesiz 
genç kızlara ve kadınlara” tercih ettiği bilinmektedir.18 Sadece kadınlarla 
düşüp kalkmaz, yiyeceğini, içeceğini de civar konaklardan bilâücret temin 
eder. Softalar, mevlit okumak için evlere giden Hafız Remzi’nin yatak 
odasına girdiği kadınların saymakla bitmeyeceğini söylerler. Burada yine 
anlatıcı, bir adamın ahlakî zafiyetlerini kendisi gibi olmayanlara değil, 
bizzat kendi çevresinden insanlara,  softalara söyletir.

Bir başka medrese mensubu Zeynel, insanların sadece yaptıklarından, 
düşündüklerinden değil gördükleri rüyadan bile mesul olduğunu savunur. 
Ona göre “insan denen mahlukun dünyada ve ahirette nasibi kamçı ve 
ateşti”r. Kadınlar bunu en çok hak eden sınıftır.19 Zeynel, yanından süslü 
bir kadın geçtiğinde ona küfrederek sataşmayı kendisinde bir hak olarak 
görür. Annesinin bir gün babasından dehşetli bir dayak yedikten sonra 
ölmesini “Kim bilir? Kadın milleti bu... Eksik etek. Ne kabahat etti ki 
babam terbiyesini verdi. Ama eceli gelmiş... Öldü... Ne yapalım?”20 diyerek 
yorumlayacaktır. Zeynel öylesine merhametsizdir ki bir dilenci çocuğun 
yerden bulduğu bir domates parçasını alması karşısında “Sana onu hibe 
mi ettiler ki alırsın? Gayrin malına el uzatırsın?»21 diyerek çocuğa dayak 
atmıştır.

Romanın kahramanı, bir zamanlar anlaşılmaz dillerini huşu içinde 
dinlediği hocalarının sonradan “sarayın kölesi”, “Abdülhamid casusu” 
olduklarını öğrenmiştir. Bunlar arasında öyleleri vardır ki padişahın 
bir selamı için, “üç beş liralık bir ihsan için Allah›ı da peygamberi de 
tereddütsüz satarlar.”22 Bu yoz hâli ortadan kaldıracak tek hadise, 
yeryüzünü baştan başa yıkacak kan ve ateş tufanıdır. Ancak kahraman, 
okuduğu tarih kitaplarından görmektedir ki geçmiş zamanların bugünden 
farkı yoktur. Din, daima ordunun geçtiği yerlerde sonsuz bir “yeşil gece” 
hükmünü sürdürmüştür. Anlatıcı, kahramanının zihninden geçenlerle 
Osmanlı›nın klasik dönemlerinde din üzerinden bir yozlaşma olduğunu 
tarih kitaplarını tanık tutarak göstermektedir. Yeşil sembolizmi, ordunun 

18  Güntekin, Yeşil Gece, s. 25.
19  Güntekin, Yeşil Gece, s. 27.
20  Güntekin, Yeşil Gece, s. 27.
21  Güntekin, Yeşil Gece, s. 28.
22  Güntekin, Yeşil Gece, s. 31.
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fütuhatla getirdiği İslam’ın o coğrafyalarda geçmişten bu yana “kötülük” 
taşıdığını anlatmaktadır. 

Şahin, çevresindeki bu manzaranın tarihten tevarüs eden bir hâl 
olduğunu görünce bedbinliğe düşer. İçindeki din sevgisinin mahiyetini 
de sorgulamaya başlar. Kendisindeki gayretin sadece dünya muhabbeti ve 
hayatını bir başka âlemde sürdürmek hırsından başka bir şey olmadığına 
inanır. Riya içerisinde dindarlığını sürdürdüğünü, öte âlemde rahat etmek 
arzusuyla dine sahip çıktığını düşünür. Bu düşüncelerini müderrislerden 
bazılarına açar. Delâlete düştüğünü söyler, şüpheleri hususunda kendisinin 
ikna edilmesini diler. Ölümden sonra bir hayatın olduğuna, beden yok olsa 
dahi ruhun ebediyen yaşayacağına dair delil istemektedir. Şüpheleri öylesine 
derindir ki bu uğurda cehennemde ebediyen yanmaya razı olduğunu 
söyler. Tek istediği varlığını duymaktır. Burada Ahmed Midhat Efendi’nin 
bir roman kahramanı olarak karşımıza çıktığını görürüz. Ahmed Midhat 
Efendi, Nizâ-ı İlm ü Din23 adlı eserinde batıda ortaya çıkan ateizme, bilim 
ve din arasındaki çatışmaların yarattığı tartışmalara bigane kalmamış, bu 
hususta birkaç eser kaleme almıştır. Romanın genç kahramanı da içine 
düştüğü çatışmadan kurtulmak için Nizâ-ı İlm ü Din müellifinin kapısını 
çalar. Beykoz’da, Ben Neyim? muharririni bulur. Su fıçılarının istimbota 
yüklenmesiyle meşgul bir vaziyette karşımıza çıkan Ahmed Midhat Efendi, 
“iri vücutlu, ablak çehreli, kıranta sakallı”24 olarak tarif edilir. Yazar, 
kahramanı para istemeye gelen bir cer hocası zannederek sert bir tavırla 
başından savmaya çalışır. Sonra meselenin ciddiyetini anlayınca yardımcı 
olmaya karar verir. Romanda Midhat Efendi’nin kahramana bir faydası 
ya da zararının olduğuna dair bir mülakat yer almaz. Devrin bir grup 
edebiyatçısı arasında Sultan Abdülhamid›e desteği ve onun idaresinde 
vazife almasından dolayı reddedilen bir figür olan Ahmed Midhat Efendi 
burada su ticareti yapan kaba saba bir adam olarak tarif edilir. Romancı 
devrin güdümüne kendisini kaptırarak Ahmed Midhat Efendi’nin hakir 
görülmesinin ilk nüvelerini destekler mahiyettedir. 

Medreseler, romanda, kendi çatısı altında insanların dine daha güçlü 
sarılmalarını sağlayacak bir kurum olmalarının aksine onların itikadını 
bozan, insanları dinden soğutan bir yapı olarak anlatılır. Kahramanın 

23  Yeşil Gece romanı, Osmanlı Türkçesi’nden aktarılarak farklı yıllarda yayımlanmıştır. Bu yayımlanma 
sırasında çok sarih bir biçimde bilinmesi gereken kavram ve özel isimler hatalı bir biçimde 
aktarılmıştır. Ahmed Midhat Efendi’nin söz konusu metni makalede doğru biçimde yazılmıştır. Bu 
hususta, Atilla Birkiye de “Reşat Nuri ve ‘Yeşil Gece’” başlıklı bir yazı kaleme almış, orada metnin 
yayıma hazırlanması sırasındaki maddî hataları sıralamıştır. Mesela “Şahin Efendi’nin amcası 
Maddiyyun idi.” cümlesindeki “amcası” ifadesinin doğrusu “umacısı”dır. 1994’te yazılan bu yazıya 
rağmen bu türden hatalar düzeltilmemiştir. Yeşil Gece’den hareketle Reşat Nuri Güntekin’in 
hâlihazırda basılmakta olan romanları ehil bir el tarafından yeniden hazırlanmalıdır. Söz konusu 
yazının künyesi için bakınız: Cumhuriyet gazetesi, 4 Eylül 1994, s. 13.

24  Güntekin, Yeşil Gece, s. 37.
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“Buraya düşmeyeydim belki bugün dünyaya hiç zarar vermeyecek, temiz 
bir itikada sahip, nikbin, gayretli, namuslu bir çiftçi olurdum.”25 diye 
düşünmesi bunu gösterir. Medrese karanlığında yaşanmayacağını, asırlar 
boyu buralarda yeşil bir gecenin hüküm sürdüğünü düşünerek medreseyi 
terk eder. Çocukluğunda, sokakta oynadığı arkadaşlarıyla arasına mesafe 
sokan medrese talebeliği, medreseden ayrıldıktan sonra Darülmualliminde 
yaşadığı çatışmada da kendisini gösterir. Medreseden gelen sarıklılarla 
Darülmuallimindeki fesliler arasında anlaşmazlık baş gösterir. Softalar, 
sivil mekteplerden gelen talebelere tahammül edemezler. Fesliler de, 
sarıklıları taassupla itham eder, yerli yersiz bahanelerle softalara çatarlar. 
Şahin›in varlık sorgulamaları burada da yakasını bırakmaz. Hayatın 
akıbetini “meşkuk” görür, ölümün karanlık bir uçuruma yuvarlanmak 
olduğunu düşünür. Saadetin, belki de dünyada yaşanan bir kaç seneden 
ibaret olduğunu, insanlara hizmet etmek isteyenlerin bu kısa hayatı 
insanca yaşamaları için çaba göstermeleri gerektiğini ifade eder.26 Bu 
söylem, ahiret düşüncesinin bir safsatadan ibaret, bütün hayatın dünya ile 
sınır olduğunu iddia eden ateizmin söylemidir. Buna göre iyi insan olmak, 
her türlü metafizik, dinî söylemin ötesindedir. Kahraman, şimdiye kadar 
körü körüne «kavl-i mücerrede” inandığı için canının yandığını, artık 
gözüyle görmediği, eliyle tutmadığı şeye inanmak istemediğini söyleyerek 
deneyciliğin dünyasına doğru evrilir.

Yeşil Gece’nin kahramanı bu açmazlar içerisinde İzmir’e gelir, 
Sarıova’da öğretmenlik yapacağı okulu bulur. Onun öncesinde kasaba 
ahalisinden Cabir Bey’in, memleketin içerisinde bulunduğu durumu 
anlattığı bir mahfile girer. Cabir Bey, Kurtuluş Savaşı’na giden günlerin 
eşiğinde “muharebenin iki millet arasında değil, salip ile hilal, Hıristiyan 
ile Müslüman arasında olduğunu” söyler. Avrupa Hıristiyanlarının ehl-i 
salip ordusu kurduklarını, Müslümanların da bir hilal ordusu kurmaları 
gerektiğini düşünür. Gaflete, ayrılığa düşmeden bir araya gelinmesi 
gerektiğini vurgular. Yeşil bir bayrak açarak İslam âlemini bu bayrak altına 
çağıracaklarını söyler. Ali Şahin, kasabaya geldiği ilk günün akşamı yine o 
“lanetli” yeşil lafzıyla karşılaşmıştır. Bu karşılaşma onda yıkıma sebep olmaz 
aksine bir kötü bağdan mahsul almak için büyük emek sarf edildiğini, yeni 
bir nesil yetiştirmek için de senelerin geçebileceğini kendisine ihtar eder. 
Ali Şahin, politikasının sadece mektebini korumak, kendisi gibi düşünen 
hür fikirli arkadaşlar ve muavinler bulmak olduğunu söyler. “Haydi bakalım 
Şahin Molla... Baban gerçi yeşil ordu düşmanı olarak yetişmeni istemezdi 
ama anan seni bugün için doğurdu.”27 diyerek yola çıkar. Burada kilit ifade 

25  Güntekin, Yeşil Gece, s. 40.
26  Güntekin, Yeşil Gece, s. 48.
27  Güntekin, Yeşil Gece, s. 65.
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her ideolog grubunun söylemi olan nesil yetiştirmektir. Cumhuriyet’in 
başından bu yana kimse karşıda var olan nesli beğenmemiş, milleti refaha 
çıkaracak gençlerin kendileri eliyle yetişeceğini iddia etmiştir. Şahin de 
öğretmenliğini bu uğurda kullanmak ister. 

Kasabadaki yeşil bir türbenin kandili kahramanın dikkatini ilk günlerde 
çeker. Medresedeki ilim ve ışık ona göre sislerle çevrilidir. Mezarları, insana 
korku ve ümitsizlik veren şeyleri aydınlatır. Asırlarca nur diye hep bu yeşil 
gecede yaşanmıştır. Yeşil geceye nihayet verecek ışık, yeni mekteplerden 
çıkacaktır: 

“Bak şu yeşil türbe kandiline Rasim. Medresenin ilim ve nur dediği 
şey bu sisli ışığa benzer.  Hep böyle mezarları, insana kasvet ve ümitsizlik 
veren şeyleri aydınlatır... Erişebildiği yerlerdeki eşyanınşeklini, rengini 
değiştirir, her şeyi korkulu vehimler ve hayaller şekline  sokar. Asırlardan 
beri nur diye hep bu yeşil gecenin içinde yaşadık. Ben, aydınlık diye ona 
derim ki, beş altı saat sonra doğacak gün gibi her yeri berrak bir mücevher 
ışığına boğar. Bu yeşil geceye nihayet verecek gün bizden, yeni mektep 
dediğimiz bu kötü, karanlık viraneden  doğacak.”28

Burada, “aydınlık” kavramına yüklenen pozitivist bakış önemlidir. 
Medreselerin yaydığı iddia edilen ışık, maddi bir ışık değil bir nurdur. En 
nihayetinde metafizik bir hadisedir. Kahramanın vurguladığı ise doğacak 
günün getirdiği ışık kadar gerçek ve maddidir. Bundan dolayı Ali Şahin, 
amacına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu “müspet fikirli ve temiz emelli 
müttefikleri”n29 fen adamları arasından çıkacağına inanmaktadır. Bu 
inancını beyhude hâle getiren birtakım gelişmeler de kasabada cereyan 
eder. Romanın kahramanlarından Necip’in eski bir medresenin yıkılması 
için yaptığı plan bu hadiselerden biridir. Vakıfların maarife verdiği 
arsanın bir köşesinde harap bir medrese vardır. Rutubet, güneşsizlik ve 
pislik sebebiyle hastalığın kol gezdiği bu medrese aynı zamanda hükûmet 
caddesinin ortasına kadar bir yeri işgal etmektedir. Bu sebeplerden 
medresenin yıkılmasına ve talebenin başka yerlere dağıtılmasına aylar önce 
karar verilmiştir. Ancak, softalar, mektep, yol gibi bahanelerle böylesine 
“mübarek” bir binanın yıkılmasına razı olmayacaklarını, enkaz altında 
gömülüp gitmeye ahdettiklerini söylemekte, “korkunç seslerle” ezanlar 
okuyup tekbirler getirmektedir. Bu taassup hâlinin halk nazarında itibar 
görmediğini anlatıcı vurgulama ihtiyacı hissetmiştir. Romanda, memleket 
halkının hiç bir zaman tam olarak mutaassıp, hurafe ve İsrailiyat hastası 
olmadığı, “softa”nın pençesinden kendisini tam anlamıyla kurtaramamakla 
beraber “softa”ya daima bir emniyetsizlik ve nefret gösterdiği söylenir. 

28  Güntekin, Yeşil Gece, s. 69.
29  Güntekin, Yeşil Gece, s. 79.
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Türbe kandillerinin sönmesi durumunda “gönüllerin asırlarca 
karanlıkta kalacağını” söyleyenlere karşı kahramanın «Teslim ederim, 
türbe kandilleri sönerse karanlık basar. Fakat zannettikleri gibi asırlarca 
değil. O gecenin sabahına kadar... Sabah güneşiyle beraber gözler, gönüller 
yeniden aydınlanır... Eski vehimler, korkular, hastalık gecelerinin rüyaları 
gibi bir bulanık hatıradan ibaret kalır...”30 sözleri ile geleneğin temsilcisi 
dünyanın bir gece içerisinde yok olup gidecek kadar güçsüz olduğunun 
vurgulanması dikkat çekicidir. 

Yeşil Gece romanında aktüel meselelerden biri olan Türkçülük ve 
İslamcılığın ne derece iç içe ya da birbirinden uzak olduğu tartışmaları 
da yapılır. Üsküplü bir muallimin kendisinin hem Türkçü hem de 
İslamcı olduğunu, dini ile milletini birbirinden ayıramayacağını söylediği 
görülür. Şahin, medreseliliğini hatırlayarak bu durum karşısında medrese 
mantığındaki bir kaideden bahseder. Buna göre “Bir şey ya hacerdir ya 
lâhecerdir.”31 İkisi ortası yoktur. İki ordunun karşı karşıya geldiği bir 
harpte, taraflardan birisi Türk olmayanlardan, mesela Hintlilerden, 
Çinlilerden ya da  Cavalılardan diğer tarafın ise gayrimüslim Türklerden 
müteşekkil olması durumunda Üsküplü muallimin hangi tarafı seçeceği 
sorulur. Nasıl bir çıkmaza düşüldüğü yine sorunun sahibi Şahin tarafından 
izah edilecektir:

“Müslüman olmayan Türklere yardımda bulunursanız koyu 
milliyetçisiniz. Türk olmayan Müslümanları tutarsanız diyanetperversiniz. 
Bunun ikisi arası olamaz. Bu suali hoca arkadaşlarımızdan birine 
sorsaydım ‘Elbette Müslümanlarla beraber olurum.’ diyecekti. Demek ki 
onların gayeleri daha sarih.”32 

Burada yine anlatıcının “sarih” ifadesi içerisine gizlediği milliyetsizlik 
göze çarpmaktadır. Mollaların, softaların, hayatını İslam nizamı etrafında 
inşa edenlerin, milliyet ve din söz konusu olduğunda tercihlerini dinden 
yana kullanacakları gösterilmektedir. Nitekim, roman, kısım kısım Yunan 
işgali sırasında medreselilerin Yunan komutanlardan yana olacağını okura 
hissettirmektedir. 

Roman kahramanı Şahin, resmî ideolojinin temsilcisi, yansıtıcı 
diyebileceğimiz bir kahraman olmasına rağmen dikkat çekici bir biçimde 
kendisini kamufle etmeyi bilmekte hatta iki yüzlü davranışlar sergileyerek 
menfîliği meşrulaştırmaktadır. Kasabaya gelişinden sonra yaklaşık altı 
ay perde gerisinde gizli gizli çalıştığı ifade edilir. Sarıova’daki mevkiini 
kuvvetlendirinceye kadar böyle davranmayı “ilke” edinmiştir. Anlatıcı 

30  Güntekin, Yeşil Gece, s. 93.
31  Güntekin, Yeşil Gece, s. 105.
32  Güntekin, Yeşil Gece, s. 106.
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da “Hakiki rengi bir türlü belli olmamış, kimse onun meslek ve maksadı 
hakkında kat’i bir fikir edinmemişti. Bir muvaffakiyeti de daima köşede, 
kenarda kalmayı bilmesiydi. Kat’i bir ihtiyaç olmadıkça ortaya çıkmıyor, 
atılganlık etmiyordu.”33 diyerek onun “kurnazlığını ve samimiyetsizliğini” 
gösterir ancak anlatıcı bunun müspet bir davranış olduğu fikrindedir. 
Beşinci ayın sonunda gerçekleşen bir hadise onun “siperinden” çıkmasını 
ve meydanda açıkça dövüşmesini mecburî kılmıştır. Bir Kur’an cemiyetinde 
Emir Dede mektebinin eski talebelerinden bir hafızın Kur’an tilaveti 
dinlenecektir. Bu, Küçük Remzi adıyla maruf, Hafız Rahim’in “zihn-i evvel” 
sınıfına ayırdığı en iyi talebelerindendir. “Çocuktaki gayret ile hocanın 
sopasındaki keramet bir araya gelince” iki yıldan az bir sürede yaramaz bir 
iptidaî talebesinden akıllı, uslu bir hafız çıkmıştır. Ancak son zamanlarda 
Remzi’nin sık sık burnu kanar, sağlığı bozulmuştur. Bayılmaları artmıştır. 
Romanda, Allah’ın sekizde verdiğini dokuzda almayacağı hatırlatılarak 
birkaç gün sonra küçük hafızın vefat ettiği duyurulur. Cenaze namazı 
vaktinde hafızın annesinin feryatları, Şahin’i bir türlü bırakmaz. Anne, 
oğlunun hıfza çalıştırılırken küçük bedeninin kaldırabileceğinden daha ağır 
yüklere maruz kaldığını düşünmekte, oğlunu bu eğitimin ve hocalarının 
sorumsuzluğunun öldürdüğünü iddia etmektedir. Şahin’de yeni bir ufuk 
açan bu feryat anneye daha çok dikkat kesilmesine sebep olur. Remzi’den 
sonra bir evladı kaldığını, onun da hafızlık yapması durumunda elinden 
gideceğini söylemesi dikkat çekicidir. Remzi’nin kardeşi, Şahin›in 
öğretmenlik yaptığı okulda talebedir. Bu ölüm hadisesinden sonra 
rahmetli talebenin babası, mektebe gelerek küçük oğlunu da hafızlığa 
göndermek için mektepten almak istediğini belirtir. Annenin feryadını 
unutamayan Şahin’in babayı ikna ederek küçük çocuğun okulda kalmasını 
sağlaması üzerine kasabada yeni bir galeyan meydana gelir. Artık Şahin, 
aslî düşüncesini gizlememekte, altı aydır sürdürdüğü riyakarlığına kısa 
bir süre ara vermektedir. Küçük çocuğu babasının elinden kurtaran Şahin 
için anlatıcı “Şahin Efendi, denizde boğulan bir insanı kurtarsa bu kadar 
sevinmezdi.” diyecektir. 

Şahin›in, küçük bir çocuğu, hafızlık eğitiminden kurtarması kasabada 
sükûnetle karşılanmamıştır. Kasabadaki softaların en muktediri Eyüp 
Hoca, nihayet beklediği fırsatın eline geçtiğini düşünerek Emir Dede 
mektebinin başmuallimi aleyhinde propagandaya başlamıştır. Müslüman 
mahallesinde salyangoz satılamayacağını söylemekte, bir grup da 
“Biz çocuklarımızı mektebe dinlerini, diyanetlerini öğrensinler diye 
gönderiyoruz. Ne idüğü belirsiz heriflerin evlatlarımızı dinsiz etmesine 
razı olamayız.” diye bağırarak mektebin kapısına dayanmaktadır.34 

33  Güntekin, Yeşil Gece, s. 108.
34  Güntekin, Yeşil Gece, s. 120.
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Şahin, bu taarruz karşısında yalan söylemeyi meşrulaştırarak hafızlık 
eğitimine göndermediği Bedri›nin yalandan hasta edilebileceğini, belediye 
doktoruna götürülerek çocuğun zayıf olduğuna dair düzmece bir rapor 
alınabileceğini söyler. Kasabadaki doktorlar yalana Şahin kadar teşne 
olmadıklarından, kahramanın eli boş kalır. Bazı doktorlar Bedri’nin 
göğsünü zayıf bulmuşlardır ancak hiç biri açıkça “Çocuğun ahval-i sıhhiyesi 
hıfza çalışmasına manidir.” diyememiştir. Hele ki Yahudi ve Hıristiyan 
doktorlar “Bize böyle şeyler sormayınız, dininize ait işlere karışmayız.” 
diyerek düzmeceye alet olmamışladır.35 Anlatıcı, kahramanın kasabadaki 
mekânlarla ya da hadiselerle bir bağı olmadığını söylese de hakikat öyle 
değildir. Yine de Şahin’in din ve şeriat meselelerindeki vukufiyetini halka 
kabul ettirmek, hurafelere düşman olduğunu göstermek ve İslam’ın ruhuna 
sadık bir Müslüman olduğunu ispatlamak için çabaladığını söylemektedir. 

Kasabanın softa ahalisi, dinsiz addettikleri Şahin’in itibarını yerle bir 
etmek için türlü oyunlara başvururlar. Kötü kadınlardan birini Şahin’in 
kapısına göndermek bu oyunlardan biridir. Bir gece yarısı kardeşini 
aradığını söyleyerek Şahin’in penceresi önüne bitap düşmüş bir kadın 
gelir. Bu kadını Şahin’e gönderenler, kadının Şahin tarafından eve 
alınacağını ummuşlardır. Bu plan beklendiği gibi bir netice doğurmaz. 
Şahin, kadına karakola gitmesi gerektiğini söyler. Ona mahalle imamının 
evini tavsiye eder. Müslüman insanlardır, seni bu gece misafir ederler 
diyerek kadına başka adres gösterir. Bu durum Şahin’in dindarlara karşı 
bir husumeti olmadığını, “gerçek” Müslümanlara itibar ettiğini göstermek 
için kurgulanmıştır. Nitekim burada güvenilir insan arayanlara mahalle 
imamını tavsiye etmektedir. Bu da, Şahin›in din mensuplarına külliyen 
taarruz hâlinde olmadığını üstü örtük bir sahne ile okuyucuya gösterir. 
Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece için söylediği maske takmış insanların 
bir gün maskelerini çıkararak ne derece riyakar olduklarını görme 
ihtimalinden bahsettiği “İnkılap için dua eden, nutuk söyleyen çehrelerden 
birçoklarının mazlum, tatlı maskeleri arkasından çıkacak maskeleri 
düşündüm.” sözü hatırlandığında yeni kurulmuş Cumhuriyet’i nelerin 
beklediği açıkça görülmektedir.36

Küçük hafızın ölümü, kapıya dayanan bir kadının anlattıklarından 
sonra romanda başka bir hadise daha cereyan eder. Kasabanın önemli 
mekânlarından Kelâmî Baba Türbesi sabaha karşı çıkan bir yangında 
kül olur. Bu hadise, kasaba halkı arasında hurafelerin ne derece 
yaygın olduğunu gösterir. Yangın, güya Sarıova’nın büyük bir felakete 
uğrayacağına delâlettir. Çünkü, kasabada dinsizlik ve ahlaksızlık günden 
güne artmaktadır. Kelâmî Baba bu sebepten gazaba gelmiştir. Ancak 

35 Güntekin, Yeşil Gece, s. 140.
36 Bahattin Şeker, “Yeşil ve Gerçek”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 1, 

Ankara, 2006,   s. 253.
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romanda olan biten hadiselerin akla uygun olup olmaması zaman içerisinde 
kasaba halkının da yaklaşım biçimlerini değiştirmiştir. Memleketin yalnız 
yeni mektep eliyle kurtulacağına dair kanaat artmıştır. 

Türbenin yakılmasında şüpheler, kasaba idadisinin riyaziye ve Fransızca 
derslerini okutan öğretmeninin üzerinde toplanır. Romana göre riyaziye 
ve Fransızca, medreselere hiçbir zaman girmeyecek iki derstir. Bu dersleri 
okutan bir öğretmenin kundakçı diye mahkum edilmesi, medreselerin yeni 
mektepler karşısında bir zaferi olacaktır. Medreseye, ilme “köhne” diyenler 
yeni mekteplerin yeni hocalarının “yediği halt” karşısında yenileceklerdir. 
Gerçekte kundakçı Fransızca öğretmeni değildir. Bir çoban, kasabadan 
uzakta bir çeşme başında yangın saatlerinde Fransızca öğretmenini 
gördüğünü söylemektedir: “Ben Müslüman adamım. İki elim yanıma 
gelecek. Vebal altında kalmaktan korkarım. Mahkemeye bunu böylece 
anlatacağım.” Ancak böylesine yeminler eden çoban tehditler karşısında 
mahkemeye vereceği doğru beyanı değiştirecektir. Soruşturmanın devam 
ettiği günlerde türbedeki bazı şamdanların bir hırsızın torbasından çıkması, 
hırsızların olayı gizlemek için türbeyi ateşe verdiklerini ortaya çıkarır. 

Umumi Harp’in Başlaması

Sarıova’ya Yunan askerlerinin yaklaştığı haberi alındığında Şahin 
aleyhindeki dedikodular durmuş, softalar kendi dertlerine düşmüşlerdir. 
Bu, askerlikten nasıl kurtulabilecekleri derdidir. Romanda yeşil ordu 
gönüllüleri biçiminde tarif edilen medrese mensupları askere gitmemek 
için “ağın içindeki balıklar gibi haftalarca çırpınıp dur”muşlardır. Anlatıcı, 
kaçmaya niyetlenenlerin ancak pek azının kendini kurtarabildiğini, geri 
kalanların sırtlarında beş günlük yiyeceklerle Kafkas, Çanakkale yollarını 
tuttuklarını söylemektedir. Şahin, muharebenin neticesini lehimize 
görmemektedir. Ancak yine de ordunun düştüğü yerden kalkacağına 
dair inancı vardır. Talihsizlikler, aksi tesadüfler, ihanetler, idaresizlikler 
bu orduyu pek çok defa dağıtmıştır. Fakat bu milletin ve ordunun öyle 
bir hassası vardır ki en büyük bozgunlardan sonra eskisinden daha 
kuvvetli bir biçimde toparlanıp ayağa kalkmıştır. Şahin, softalar gibi 
ordusuna ve milletine güvensiz değildir. Anlatıcı bunu romanın bütün 
bölümlerinde yansıtmaktadır. Burada önemli olan ordunun çaresizliği 
ya da güçsüzlüğü değildir. Ordu kendini yenileyecek irade ve tecrübeye 
sahiptir. Asıl mesele bütün felaketlerin başı olan cahilliğe ve yeşil geceye 
karşı yapmaya çalıştığı zayıf istihkamın yıkılmamasıdır. Bu yıkılırsa yerine 
bir daha yenisi gelemeyecektir. Romanının kahramanına göre “yeşil 
gece”ye ve medrese mensuplarına karşı durmak, Yunan’la vuruşmaktan 
daha önemli ve acildir. Bu düşünceler arasında bir Mayıs sabahı Sarıova 
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uzaktan gelen top sesleriyle uyanır. Yunan ordusu, ovanın nihayetindeki 
dağ boğazındadır. İzmir’in işgali ahaliyi telaşa düşürmüştür ancak Yunan 
askerinin bu kadar kısa bir sürede Anadolu içlerine kadar yayılacağını 
kimse hesap edememiştir.  Sarıova mahşer yerine dönmüş, bir ana baba 
günü hâlini almıştır. Sokaklar baştan başa kadın, çocuk çığlıklarıyla 
dolmuştur. Jandarma, “tutuşmuş bir evden kaçar gibi” dağ yoluna dökülen 
ahaliyi geri çevirmiştir. Mahallelerde telaş içerisinde bir muhaceret 
hazırlığı görülmektedir. Ekonomik durumu yerinde olanlar atlara, eşeklere 
eşyalarını yüklemekte, daha fakir olanlar sırtlarına bohçalarını, heybelerini 
almaktadırlar. Kapılarını kilitleyen kadınlar dönüp pencerelere bakarak 
ağlaşmakta, bir kısmı evlerini Allah›a, peygambere, evliyalara, bir kısmı da 
göç etmeyen komşularına emanet etmektedir. Kalanlar, yola düşemeyecek 
kadar ağır hastalar ve ihtiyarlardır. Bir de ölüm nerede olsa ölümdür diyen 
bezgin fakirler kasabayı terk etmezler. 

Kasabayı terk edenler arasında dikkat çeken biri de vardır: Mutasarrıf. 
Osmanlı merkezî idaresinin taşrada gücünü yitirdiği bu günlerde 
mutasarrıflar da makamlarını terk ederek kaçmışlardır. Romana göre 
düşmanı Anadolu içlerine kadar sokanlar bu basiretsiz idarecilerdir. 
Balkan savaşlarından sonra ikinci defa halk, muhacirlik felaketiyle yüz 
yüze kalmıştır. Mutasarrıf “tabanı yanık it gibi” kaçarak kasabayı işgale 
açık hâle getirmiştir. Yeni mektebin muallimleri, silahı olanın silahıyla, 
olmayanın sopayla, taşla düşmana karşı gitmesi gerektiğini söylerken 
Cabir Bey gibiler, bunun vatan evlatlarını göz göre göre ateşe atmak 
olacağını söyler. Topal ayağına bakmayanların hayalidir bu. Cabir Bey’in 
“Hiç karşı durulur mu sopayla, taşla teçhizatlı mükemmel bir orduya, 
İngiltere vermiştir Yunan’a milyonlarca lira, yüzbinlerce tüfek, binlerce 
top, hesapsız cephane...”37 sözleriyle fakir Anadolu halkının karşısında 
nasıl güçlü bir ordu olduğu gösterilmek istenmiştir. 

Kasabayı terk eden tek devletli mutasarrıf değildir. Büyük mevkilere 
gelenlerle, büyük servetlere sahip olanlar can kaygısına düşerek 
kaçmışlardır. Arkadakileri düşünen yoktur. Hastalıktan, ihtiyarlık ve 
yoksulluktan geride kalan biçarelerin her zamandan daha çok aklı başında 
hâmilere ihtiyaç duyacakları romanda vurgulanmaktadır. 

Yunan ordusu bir gece yarısı Sarıova kapılarına kadar gelmiş kasabaya 
girmek için sabahı beklemiştir. Bütün gecelerini “büyük bir mezarlık ve 
hüzün karanlığı” içinde geçiren bu eski Müslüman kasabası zifiri karanlıktır. 
Türbeler bile simsiyahtır. Sadece Müslümanların değil Hıristiyanların da 
evlerinde ışık yakmaya korktukları bu gece Sarıova hükûmetsizdir. İşgalin 

37  Güntekin, Yeşil Gece, s. 213.
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ilk gecesi “Kim ne istese yapabilirdi.”38 diyerek anlatılır. Sadece Yunan 
işgalinin korkusu ve yıkımı yoktur kasabada. Birkaç saat evvel Rumların 
Müslüman bir sütçü ile oğlunu katlettikleri, araya girmek isteyen bekçiyi 
de sopa ile başından yaraladıkları görülür. Darbeden sağ kurtulan bekçi 
yaralar içerisinde gelmiş, kapı kapı dolaşarak Rumların silahlandıklarını, 
sabaha doğru Müslüman mahallelerine hücum edeceklerini haber 
vermektedir. Yeşil  Gece romanı, yıllarca Müslümanların yanında refah 
içerisinde yaşayan Rumların ellerine imkân geçince nasıl bozguncu hâline 
geldiklerini anlatmaktan geri durmayan bir romandır. Ancak romanın 
kahramanı, anlatıcı ile aynı fikirde değildir. Şahin Efendi, Rumların 
Müslüman mahallelerine taarruza geçeceklerine sayıca az olmalarından 
dolayı ihtimal vermez. Ona göre Rumlar, Müslüman ahalinin kendilerini 
bir kaşık suda boğacağını göz ardı etmeyeceklerdir. 

Sükûnetin sağlanabilmesi için kasaba eşrafından belediye reisi Yunan 
ordusunun komutanıyla görüşmüştür. Ortada idarî herhangi bir yapı 
kalmamıştır. Hükûmet konağı, belediye, polis karakolları işgal edilmiştir. 
Çarşıda neredeyse açık bir dükkân yoktur. Sokaklarda Yunan askerlerine 
eşlik eden, devriye gezen bir Türk polisinden başkası görülmez. Duvarlara 
asılan beyannâmelerde kasabanın işgali haber verilmekte, işiyle ve ibadetiyle 
meşgul olanlarla yeni hükûmete itaat edecek Müslümanların canına ve 
hürriyetine halel gelmeyeceği söylenmektedir. Bilhassa, ulemaya hürmet 
edileceği vurgulanmaktadır. Bütün bu “emniyet” ifade eden beyanlara 
rağmen Müslümanlar sokağa çıkmaya cesaret edememektedir. Bir tek 
“sarıklılar” serbestçe dolaşabilmektedir. İçlerinden Eyüp Hoca gibileri 
serbestçe dolaşmanın ötesinde Yunan zabitlerinin arabasına binecek kadar 
“hürriyet” içerisindedir. Şahin, karakola inen caddeye sapan bir arabanın 
içerisinde yüksek rütbeli bir düşman zabitinin yanında Eyüp Hoca’yı 
görünce hayretinden donakalmıştır. Eyüp Hoca, arabanın koltuğunda 
öylesine kurumludur ki bir vakitler Sarıova mutasarrıfının yanındaki kadar 
emin ve hâkim bir tavır içerisindedir. Romanın kahramanı bu manzaranın 
ne anlama geldiğini hemen tahmin edecektir. Yunan politikası, Müslüman 
ahaliyi dinî hislerini kullanarak kendilerine bağlamaya çalışmaktadır. 
Şahin, bunun Müslümanlar lehine bir durum olduğunu da düşünmekten 
geri durmayacaktır. Rumların, silahlanarak Müslüman evlerine 
saldıracakları romanda hatırlatılsa da İstirati adlı bir Rum karakterin 
kardeşlik vurgusu, Yeşil  Gece’nin “kucaklayıcı” tarafını gösterir. Rumlarla 
Müslümanların şimdiye kadar birbirlerine fenalık yapmadıkları, kardeş 
gibi yaşadıkları İstirati›nin dilinden hatırlatılmaktadır. 

Yunan işgalinin başladığı günlerde Necip, kasabanın fizikî yapısının 
değişmesi üzerine bir proje üzerinde çalışmaktadır. Şahin›in “Memleket 

38  Güntekin, Yeşil Gece, s. 218.
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elden gidiyor sen böyle günde proje mi düşünüyorsun?” tepkisine 
aldırış etmeyen Necip, Sarıova için bir kütüphane ve müze projesi 
hazırlamaktadır. Hasan Öztürk, doğrudan bu projeye gönderme 
yaparak yeni rejimin geleneğe karşı direnmek için ekonomik ve siyasal 
projeleri yanına devrimci kültür projesini yerleştirmek istediğine işaret 
etmektedir.39 Necip, türbe, medrese ve camilerde duran kitaplarla, eski 
eserlerin bir gün bir yerde toplanmasına gerek olacağını düşünmektedir. 
Ona göre eski yazmaların, klasik kitapların devri kapanmak üzeredir. Her 
biri kısa bir sürede ölü malzemelere dönüşecektir. İşlevi olan, camilerde, 
medrese dershanelerinde okunan kitapların, yazmaların bir gün müzelik 
olacağını, kadîm devirlerin bir anda müzelere sıkıştırılacağını haber veren 
bu proje bir ağıt yakma değil fütürist bir bakışın ürünüdür. Yunanlıların er 
ya da geç kasabayı terk edeceklerini düşünen Necip, böylesine işgallerde 
iki tutum sergileneceğini düşünmektedir. Ya dışarıda durarak işgal edilmiş 
kasaba kuvvetle geri almaya uğraşılacaktır ya da içeride kalarak milleti, 
müesseseleri, dili koruma mücadelesi verilecektir. Necip, içeride kalmış bir 
karakterdir. Mesleğiyle ilgili işlerle meşgul olarak hayatını sürdürecektir. 

Deli lakaplı Necip, Eyüp Hoca’nın Yunanlılarla nasıl anlaştığına dair 
malumat verir. Hoca, softaları arkasına toplayarak Yunan kumandana bir 
demet çiçek göndermiş, eski hükûmetin baskılarından memnun olmayan 
ulema namına “arz-ı hürmet ve ubudiyet” göstermiştir. Kumandan da 
Yunan hükûmetinin “yeni tebaasına ve bilhassa ulemeya” adalet ve şefkatle 
muamele edeceğini, din işlerinde Müslümanlara hürriyet verileceğini 
söylemiştir.40 Ancak Kazım Efendi’nin bir Kuvayı  Milliye mensubu olarak 
isyanı ve katledilmesi manzaranın bu derece sakin olmadığını gösterir. 
Üzerinde polis kıyafeti olan Kazım Efendi›yi bütün arkadaşlarından 
daha suçlu gören Yunanlılar, onu gün ağarırken kurşuna dizmişlerdir. 
Romanda çete olarak anılan Kuvayı Milliye, Yunanları kuşkulandırmıştır. 
Çeteye mensup ölen ve kaçanların ailelerini devamlı taciz etmişler, evlerini 
basarak silah aramışlar, geride kalanları iftiralarla bir bir tutuklamışlardır.  

Şahin Efendi, bu hengamede Yunanlılarla hoş geçinerek üç masum 
aile babasını hapishaneden kurtarmıştır. O, Hıristiyanlarla Müslümanlar 
arasında cereyan eden sürtüşmelere müdahale etmekte, Yunan polislerine 
dert anlatmaya muvaffak olmaktadır. Anlatıcıya göre, Şahin’in asıl hizmeti 
ilk çete hücumunda şehit düşenlerin ailelerini korumaktır. Komiser 
Kazım Efendi’nin evinin “bir koleralı evine dönüşmesi” Şahin’i buna 
mecbur bırakmıştır. Yunan mezalimine karşı koysa da o, asilerden biridir. 
Komşuları kapısını çalmak bir yana evlerinin sokağından dahi geçmeye, 

39  Hasan Öztürk, “Reşat Nuri’nin Yeşil Gece Romanı ile Platonov’un Can Romanında Devrimcilik 
Performansı”, Mavi Yeşil, S. 93, Rize, 2015, s. 2.

40  Güntekin, Yeşil Gece, s. 231.
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pencerelerine bakmaya korkar olmuştur. Dahası, mahallenin bakkalı, 
Kazım Efendi’nin küçük oğluna parasıyla ekmek vermemektedir. Bu 
manzara, işgal yıllarında Anadolu halkının kendisine güvensizliğini, ahlak 
zafiyeti içerisinde olduğunu düşündürmektedir. 

Necip, “Kendisine iş ismi altında bir eğlence” icat etmiştir. Sarıova için 
hazırladığı bir imar planıdır bu. Hükûmet konakları, belediye daireleri, 
adliye sarayları, bankalar, hastaneler, mektepler, sinema ve tiyatro 
binaları bu imarın parçalarıdır. Necip, hangi binayı nereye yapacağını 
Şahin’e anlatırken sinemanın Kadirî Tekkesinin olduğu yere yapılacağını 
söylemesi Şahin’in dikkatini çeker. Bunun bir önemi olmadığını üslubuyla 
gösteren Necip’e, Sarıova’yı bütün türbeleriyle, medreseleriyle yok farz 
ettiğini, yerine yeni bir memleket kurduğunu hatırlatır. Bu imar planında 
Kadirî Tekkesinin yerinde sinema, Kelâmî Baba Türbesi yerinde mektep, 
Sipahizade medresesinin üstünde bir tiyatro vardır. Necip, bu eleştirilere 
soğukkanlılıkla cevap verecektir. Yunanlıların kasabadan çekilirken taş 
üstünde taş bırakmayacaklarını söyler. Güya bunu yaparak Türklere 
ve kasabaya zarar vereceklerdir. Necip, Yunanlıların kasabayı enkaza 
çevirecek olmalarından son derece mutludur. Yıkımlar kendi işlerini 
kolaylaştırmaktadır. Çünkü bu kasabanın ne binaları binaya ne de sokakları 
sokağa benzemektedir. Burası “kurun-i vustâ yadigârı” bir yerdir. Necip, bu 
Ortaçağ kasabasının yerine “tertemiz, şipşirin” bir kasaba inşa edecektir. 
Şahin, Necip kadar iyimser bir hava içerisinde olmadığını tekrar hatırlatır. 
Yıkılan medrese, tekke, cami yerine yine bunları yapmak isteyenlere nasıl 
karşı koyacağını sorduğunda Necip, geçmişini suçlayan, kusuru tek bir 
camiada arayan tavrını sürdürecektir:

“Bizi bu hâle koyanlar, başka tabirle Yunan’ı Anadolu’nun göbeğine 
getirenler padişahlarla  softalardır... Bu millet yedi düvelin gayret ve 
entrikasına rağmen Yunan’ı buradan atmaya  kadir olursa, emin ol 
padişahların, softaların da pabuçlarını ellerine verir.”41 

Necip’in, Yunanlılarla bir boğuşma sırasında öldürülmesi, Reşat Nuri 
Güntekin›in, bir Cumhuriyet aydını olarak, Necip gibi planlar yapanların 
aceleci davrandıklarını düşünmesi anlamına gelir. Romancı, devrimin 
akşamdan sabaha olmayacağını, bunun için bedeller ödeneceğini romanın 
başında kahramanına söyletmiştir. Burada da Necip, imar planlarıyla 
Cumhuriyet düşüncesinin dikkat çekici seslerini yükseltmiştir ancak henüz 
böylesine planlar yapmak insanı canından edebilir. Romancının, Necip’i 
ölüme götürmesi bir cezalandırma durumu değil bilakis kahramanın 
devrim uğruna canını feda ettiğini göstermek içindir. 

Kuvayı Milliye çetelerinin Yunanları durmadan hırpaladıkları, 

41  Güntekin, Yeşil Gece, s. 237.
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Anadolu’nun iç taraflarında da muntazam bir ordunun meydana getirildiği 
haberleri romanın son kısımlarında görünür. Kasabadan görece uzak, 
civar köylerde yaşayanların menfaatlerini takdir edemediklerinden Yunan 
hükûmetine itaat etmedikleri ve neticede zarar gördükleri, Yunanla 
işbirliği yapan softalar tarafından söylenmektedir. Bir grup “emniyetli” 
vaizin bu köylere gönderilerek ahaliye nasihat etmeleri, Yunan askerine ve 
işgal komutanına asi olmamaları hususunda onlara vaaz vermesi gündeme 
gelir. Yeşil Gece romanında, Anadolu halkına Yunan komutanlardan daha 
çok Müslüman medrese mensubu talebe ve hocaların zarar verdiği iddia 
edilir. 

Romanın sonunda işgal nihayete ermiş, Anadolu Yunan’dan 
temizlenmiş, insanlar hürriyetine kavuşmuştur. Ancak romanın iddiası 
Anadolu topraklarının sadece düşmandan değil yeşil gecenin karanlığından 
da kurtulduğu yönündedir. Artık hilafet kaldırılmış, medrese ve tekkeler 
kapatılmıştır. Sarıova’daki türbe kandilleriyle beraber “yeşil gece” de 
müebbeden sönmüştür.42 

Millî mücadele döneminde yazılan romanların bir kısmı, savaşın 
tesiriyle heyecana hapsolmuş metinlerdir ancak Yeşil Gece gibi aralarında 
tezli olmanın ötesine geçen art niyetli metinlerle karşılaşmak mümkündür. 
Yazarın niyeti bu türden eserlerde göz ardı edildiğinde Cumhuriyet’in 
tevarüs ettiği bir dünyanın anlaşılması mümkün olmayacaktır. 

Sonuç

Yeşil Gece, Cumhuriyet ideolojisi etrafında şekillenmiş, tezli olmanın 
ötesinde, devletin iktidar sahasını genişletmek, geçmiş kurumlara olan 
menfî bakışı meşrulaştırmak için kaleme alınmış romanların en dikkat 
çekenlerindendir. Roman, resmî ideolojinin yerleşmesi için Osmanlı 
devletinin geleneksel kurumlarının ortadan kaldırılmasının hızlandırılması 
adına medreseyi ve medrese mensuplarını seçmiştir. Ancak, bu tercihin 
toplum değerlerini inkar edecek bir biçime dönüşmesi Yeşil Gece’nin 
bir edebiyat metni olmasının ötesinde bir niteliğe bürünmesine sebep 
olmaktadır. Reşat Nuri Güntekin, önce medresede daha sonra öğretmen 
okulunda yetişen kahramanını İzmir’in bir kasabasına öğretmen olarak 
göndermiştir. Kahraman, medrese eğitimi almasına rağmen inanç krizleri 
geçirmekte, Allah’ın varlığı ve ölümden sonra hayatın olup olmadığına 
dair içinde şüpheler barındırmaktır. Bu açıdan bakıldığında Yeşil Gece, 
Türk edebiyatındaki ilk varoluşçu metinlerden biri kabul edilebilir ki 
henüz dünyada varoluşçu edebiyatın temsilcileri görülmemektedir. 

42  Güntekin, Yeşil Gece, s. 245.
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Kasaba, beklendiği üzere softaların istilasına uğramıştır. Her tarafta yeşil 
türbe kandilleri yanmakta, İslam’ın sembolü addedilen bu renk kasabayı 
tahakkümü altına almaktadır. Romancı, softaların hakkından ancak bir 
softanın geleceğini iddia ederek kasabada, kahramanının önce gizli sonra 
aleni bir biçimde yeni bir nesil yetiştirmek için yola çıkışını anlatır. Bu 
yolculukta ona müspet bilimlerde ihtisas yapmış birtakım fen adamları 
da destek olur. Ki romanda bir devrim gerçekleşecekse bunun ancak 
bilime mensup insanlar eliyle olabileceği vurgulanmaktadır. Bu türden 
romanlarda öne çıkan husus, İslam değerlerini savunduğunu iddia eden 
karakterlerin, anlatıcı kaleminde hakiki Müslüman olmadığına dairdir. 
Türk edebiyatında Halide Edip Adıvar’ın alternatif bir İslam tasavvuru 
olarak romanlarına Mevleviliği alması ve hakiki İslam temsilcilerinin 
Mevleviler olduğunu söylemesi gibi Yeşil Gece’de de İslam›a bir taarruzun 
olmadığı dile getirilmekte, sadece medrese softalarının “hakiki” İslam’ı 
temsil etmediği vurgulanmaktadır. Burada, tahrif edilmiş, şahsî menfaatler 
için kullanılan İslam›ın karşısında olunduğu söylenmektedir. Devrin kişi 
ve kurumlarının hâlâ çok yakın Osmanlı Devleti’nden miras alındığı göz 
önüne getirilirse romancının bu tutumunun mecburiyetten kaynaklandığı 
anlaşılacaktır. Yeşil Gece’de tek hedef geleneksel kurumları inşa eden 
İslam inancıdır. Bu, doğrudan ifade edilemediği için birtakım gerekçeler 
gösterilerek suiistimal edilen İslam savunucuları tenkit edilmektedir. 
Öte taraftan, Yeşil Gece, benzeri romanlardan daha cesur bir biçimde 
İslam kurumlarının karşısında olduğunu göstermektedir. Yunan ordusu, 
İzmir’i işgalinden sonra romanın geçtiği kasabaya gelmiş, bir gece 
sabaha karşı kasabayı zapt etmiştir. Yunan komutanlarının kasabadaki 
faaliyetlerinin kolaylıkla gerçekleşmesi ihanet içerisindeki softalar 
sayesinde olur. Softaların ileri gelenleri, Yunan komutanlarıyla işbirliği 
yaparak işgalin hızlanmasını sağlamışlardır. Kasabada hain aranacaksa 
medrese mensuplarına gidilmelidir. Yeşil Gece’nin bu hususta cesareti, 
Yunan mezaliminin yakıp yıktığı kasabadan memnun olan fen adamlarını 
anlatmasından gelir. Kasabadan ayrılırken taş üstünde taş bırakmayan 
Yunan ordusu, kasabayı modern bir biçimde yeniden planlamak isteyen 
Cumhuriyetçilerin işlerini kolaylaştırmıştır. Medreseler, camiler, tekkeler 
ve hamamlar, mektepler tamamen yıkılmıştır. Yeni düzen kurmak, yeni 
bir nesil yetiştirmek isteyenler de bu binalardan kurtulup yerlerine tiyatro, 
sinema, hükûmet konağı, hastane, mektep yapacaklardır. Anlatıcı, modern 
Türkiye hayali kuranların Yunan yıkımına nasıl sevindiklerini anlatarak 
diğer romanlardan ayrılır ve cesaretini bu şekilde gösterir. 

Yeşil Gece, bugünden bakıldığında erken Cumhuriyet dönemi 
ideolojisinin bir metni olarak toplum içerisindeki ayrılıkları büyüten bir 
metindir. Henüz, tarihe, İslam’a ve geleneksel Osmanlı kültürüne dair yeterli 
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malumata sahip olmayanların, geçmişleri ile bağlarını henüz yolun başında 
iken koparmalarına sebep olacak bir metindir. Reşat Nuri Güntekin, yeni 
kurulan devletin bir aydını olarak tez canlı davranmış, heyecana kapılmış, 
devletin kurucu kadrolarının gölgesi altında yaşamaktan muhakemesini 
kaybetmiş bir hâlde metnini inşa etmiştir. Yunan işgali karşısında vatanı 
savunanların tek bir dünyaya mensup ve aynı ideoloji etrafında toplananlar 
olduğunu söylemek tarihe karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu düşünce 
günümüzde de birtakım ayrışmalara sebep olmaktadır. Ayrı düşmenin 
ardında yaklaşık yüz yıldır gençler arasında okunan bu türden metinlere 
aldanma gelmektedir. Bu çalışma, Yeşil Gece’nin tezinin tekrar gözden 
geçirilmesini tavsiye etmekte, edebiyat metinlerinin şüpheye yer vermeden 
kabullenilmesinin doğru olmadığını vurgulamaktadır. 
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İzmir’in İşgalini 
Bağlama Yerleştirmek:

İngiliz ve Yunan Kaynaklarına 
Göre Dünya Savaşı Sonrası Bir 

Çarpışma Olarak Milli Mücadele

Contextualising the Occupation of İzmir: 
The Turkish National Struggle as a Post-World War Conflict 

According to the British and Greek Sources

Ümit ESER*

Öz

15 Mayıs 1919’da Yunan birlikleri tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun 
en büyük limanı ve kozmopolit bir şehir olan İzmir’in işgali, ana akım 
Türk tarih-yazımında Millî Mücadele’nin başlangıç noktası, katalizör olayı 
olarak değerlendirilir. Yunan çıkarması, İzmir bölgesinde farklı toplumsal 
gruplar arasındaki güç ilişkilerini temelden değiştirecekti. Bu makale, 
Yunanistan’ın Anadolu’da işgal ettiği bölgelerin Dünya Savaşı sonrasında 
ortaya çıkan değerlendirmeler neticesinde yönetilmesinde Yunan milliyetçi 
ideolojisi Megali Idea’nın araçsallaştırılmasına odaklanmaktadır. Yunan 
tarih-yazımında oldukça tartışmalı bir figür olan Aristides Stergiades, 
İzmir’e Yunan Yüksek Komiseri olarak atanmış bulunmaktadır.  Makalenin 
amacı, 1919-1922 yılları arasında Yunan idaresinin dinamiklerini, bölgedeki 
diğer gruplar arasındaki çatışmalı ilişkilerin Yüksek Komisyon yetersiz 
yapısının oluşmasındaki rolünün altını çizmektir. Yunan yönetiminin 
İzmir ve çevresinde 1919-1922 arasındaki çok belirsiz ve tanımlanamayan 
durumunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bu makale, Rigas Velestinlis’in 
fikirlerinden ilham alan Yunan milliyetçi projesinin barışçı varyantının kısa 
bir değerlendirmesini sunmaya çalışır.
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Abstract

Occupation of İzmir, the largest Ottoman port and a cosmopolitan city, by 
the Greek troops on May 15, 1919, is considered as the starting point of the 
National Struggle in the mainstream Turkish historiography as a catalyst 
event. The Greek landing would change power relations in Asia Minor. This 
chapter focuses on the administration of the areas occupied by Greece in Asia 
Minor as a result of post-World War considerations. The goal of this chapter 
is to highlight the dynamics of the Greek administration in Asia Minor 
between 1919 and 1922, and the conflicts between Stergiades, who was the 
Greek High Commissioner and a very controversial figure in modern Greek 
historiography, and other groups and formations in the region as the main 
reasons for the inadequacy of the High Commission. The chapter, which aims 
to reveal the ambiguous character of the Greek administration in Izmir and 
its environs between 1919 and 1922, starts with a short assessment of the 
peaceful variant of the Greek nationalist project, which was inspired by the 
ideas of Rigas Velestinlis.

Key Words: Occupation of Izmir, Megali Idea (the Great Idea), High 
Commission of Izmir, National Struggle in Turkey, Ion Dragoumis.

Sanayi Devrimiyle birlikte dünya çapında yayılan ürünlerin bolluğu ve 
çeşitliliği ile Avrupa tarihinde gergin ancak savaşsız geçen bir kırk yıllık 
süreye işaret eden XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başını kapsayan Belle 
Epoque döneminde, İngiltere dünya ekonomisinde oldukça önemli bir rol 
oynamaktaydı. Dünyanın ilk sanayileşen ülkesi ve güçlü bir deniz filosuna 
sahip olan İngiltere, daha XIX. yüzyılın başından itibaren Avrupa devletleri 
arasında sömürgelerden oluşan en büyük deniz aşırı imparatorluğa sahipti. 
Sınaî üretkenliğinin yüksekliği, üretilen malların seri üretim yoluyla ucuza 
mal edilip dağıtım ağının kurulması, İngiliz mallarının sadece Britanya 
İmparatorluğu’nda değil, diğer Avrupa ülkelerinde ve onlara bağlı 
sömürgelerde de rahatça pazar bulmasını sağlamaktaydı. Fransız, Belçika 
ve Alman ürünleri dünya pazarında İngiliz tekstil ve makine sanayinin 
ürünleriyle rekabet edememekteydi. Bu sebeple, İngiltere XIX. yüzyıl 
boyunca liberalizmden ve serbest ticaretten yana bir dış politika izleyecekti. 
Bir yandan, kendi imparatorluğunun sınırları içerisinde, karşısında rakip 
olmadığından dolayı İngiliz devlet adamları, gümrük duvarları çekmeye 
ihtiyaç duymuyordu. Fakat, öte yandan, başka devletlerin gümrük 
koruması uygulaması, İngiliz ticaretini zor durumda bırakabilirdi.

Ancak XIX. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen Fransız, Belçika 
ve Alman sanayi kendi iç pazarlarını doyuracak düzeye geldikten sonra, 
İngiliz mallarının ithalatına karşı kendi pazarlarını gümrük duvarlarıyla 
koruma yoluna gitmişti. Bu özellikle, Belle Epoque döneminin şekillenmeye 
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başladığı 1870’lerden sonra belirginleşecekti. O tarihten itibaren 
bütün Avrupa ülkelerine yayılan ve giderek hızlanan sınaî gelişme, yeni 
sanayileşen devletleri de denizaşırı pazarlar aramaya itti1.

XIX. yüzyıl sömürgeciliğinin daha önceki dönemlerden farklı bir 
özelliği de, Avrupa devletleri tarafından azgelişmiş ülkelere mal ihracatının 
yanı sıra sermayenin de ihraç edilmesiydi. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda, 
Avrupa devletleri ile dünyanın diğer bölgeleri arasındaki ilişki, esas olarak 
ticarete dayanmaktaydı. Avrupa devletleri azgelişmiş ülkelere kendi 
mallarını satıyor, bu ülkelerden de altın, gümüş gibi değerli madenler, 
tarımsal ürünler ve köleler satın alıyordu. XIX. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra Londra, Paris ve Amsterdam başta olmak üzere, Avrupa’nın finans 
merkezlerinden, azgelişmiş ülkelere sermaye ihracı da başladı. Bu transfer, 
ya devletlere verilen borçlar şeklinde (örneğin, Osmanlı Devleti ve Mısır 
Hıdivliğinin yöneticileri, İngiltere ve Fransa’dan büyük miktarlarda 
borçlar almışlardı) oluyor, ya da azgelişmiş ülkelerin tarım, madencilik, 
ulaşım ve kısmen de sanayi sektörlerine yapılan doğrudan yatırımlar 
biçimini almaktaydı.

Bu dönemde gerek sermaye ihracını, gerekse de sömürgeci yayılmacılığı 
hızlandıran bir başka etken de gelişen Avrupa sanayisinin hammadde 
ihtiyacıydı. Afrika ve Asya ülkeleri, Avrupa’daki sanayi bölgelerinde 
bulunan fabrikaların ihtiyaç duyduğu pamuk, ipek, bitkisel yağ, petrol gibi 
ürünlere ve altın gibi değerli madenlere sahipti2.

Bütün bu etkenler, 1870 ile 1914 arasında, Büyük Güçler’i dünyayı 
sömürge ve nüfuz bölgeleri halinde paylaşmaya yöneltti. Kendi endüstriyel 
girişimcilerinin, tüccarlarının ve bankacılarının isteklerine cevap veren 
Avrupalı devlet adamları uluslararası alanda gittikçe daha himayeci, 
daha müdahaleci, daha milliyetçi ve neticede daha saldırgan bir politika 
izlemeye başladılar. 

XX. Yüzyıl Başında Avrupa Diplomasisinde Güçler Dengesi

Temelde yatan ekonomik ve siyasi faktörlerin karşılıklı etkileşimi içinde, 
1870-1914 arasında gerçekleşen belirli siyasî ve diplomatik krizler, I. 
Dünya Savaşı’nı kaçınılmaz hale getirmişti. Biriken çelişki ve gerilimler 
sonucunda, Avrupa kamuoyu şu ya da bu ölçekte bir savaşa karşı konulmaz 
bir kader gözüyle bakmaktaydı. Geçmişte, 1870’den önce Avrupa’da dört 
büyük güç vardı: İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan ve Rusya. 
Bunların son ikisi, 20. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nin parça 

1 Robert K. Massie, Dreadnought: Britain, Germany, and the Coming of the Great War, (New York: 
Ballantine Books, 1992), ss. 142-201.

2  Paul Gillen ve Devleena Ghosh, Colonialism and Modernity, (Sydney: University of New South Wales 
Press, 2007), ss. 8-24.



156

Ümit ESER
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

9 
/ 

27
: 1

53
-1

68

parça terk etmek zorunda kalacağı Balkan topraklarında yeni kurulan 
devletler üzerindeki nüfuz mücadelesi sebebiyle, birbirleriyle sürekli bir 
gerilim ve çatışma içerisindeydiler. İngiltere ile Fransa ise, daha önce, 
XIX. yüzyıl başındaki Napoleon Savaşları ile doruğa çıkmış bir rekabetin 
taraflarıydılar. 1860’larda Avrupa siyasi sahnesinde beşinci bir güç ortaya 
çıktı: 1866 yılında Sadowa’da Avusturya birliklerini ve 1870’te de Sedan’da 
Fransız ordusunu bozguna uğratarak -Avusturya-Macaristan hariç- tüm 
Alman prensliklerini tek bir siyasî çatı altında toplayan Prusya3.

Almanya’nın Avrupa’nın ortasında kısa süre içerisinde İngiltere’ye 
rakip bir büyük güç haline gelmesi, kıtadaki siyasî dengeleri temelinden 
değiştirmişti. XX. yüzyılın ilk on yılında Avrupa’daki iki siyasî kamp 
olan Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak’ın temel hatları belirginleşirken, iki 
önemli devletler-arası çatışma alanı, bütün diğer diplomatik sorunları 
gölgelemekteydi: Bunların ilki, İngiltere ile Almanya arasındaki 
sömürgeler, ticaret ve deniz filoları konularındaki amansız rekabet, 
ikincisiyse Avusturya-Macaristan’ın bürokratik seçkinleri ile Sırp 
milliyetçiliğinin yayılmacı programı olan Načertanije’yi benimsemiş Sırp 
devlet adamları arasındaki çekişmeydi. Bu iki büyük çatışmaya, daha eski 
iki sorun da eklenmekteydi: İngiliz-Alman çekişmesi, köklü Fransız-Alman 
çekişmesiyle daha da alevleniyordu; Almanya’nın güçlenmesi demek, 
Fransa’nın 1871’de Almanya’ya terk ettiği Alsace-Lorraine bölgesi ile ilgili 
son umutlarını da yitirmesi anlamına gelecekti.

Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasındaki çekişme ise 1878 
yılında Osmanlı Devleti’nden tam bağımsızlığını kazanan Sırbistan’ın, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içindeki Sırplar’ı ve diğer Slavlar’ı 
bir Güney Slav/Yugoslav devleti içinde birleştirmeye çabalamasından 
kaynaklanmaktaydı. Bu ihtimalin gerçekleşmesi, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun sonu olurdu. Bu çok güncel çekişme, Avusturya-
Macaristan ile Rusya arasında Balkan devletleri ve Osmanlı toprakları 
üzerindeki nüfuz çatışmasıyla birleştiğinde, daha da içinden çıkılmaz bir 
hale gelmişti. Uluslararası kamplaşma, bu sorunların müzakere yoluyla 
uzlaştırılması olanağını büsbütün ortadan kaldırmıştı. Böylece, Avrupa, 
Saraybosna suikastı gibi bir kıvılcımı beklemekteydi.4 

Avrupa’da dört buçuk yıl sürecek topyekûn savaşın sebep olduğu nüfus 
kayıpları ve ekonomik yıkım muazzam boyutlarda olmuştu. Sekiz milyon 
dolayında asker savaş sırasında ölmüş, yedi milyon sakat kalmış ve 15 
milyon kişi de “hafif ya da ciddi olarak yaralanmıştı”. Bunlara ek olarak, 
Avrupa devletleri –Rusya hesaba katılmadan- “savaştan kaynaklanan 
sebepler” olarak nitelendirilen sebeplerle beş milyonluk bir sivil nüfusu da 

3  John Breuilly, Austria, Prussia, and the Making of Modern Germany, 1806-1871, (Londra: Longman, 
2002), ss. 81-86.

4  Misha Glenny, The Balkans: Nationalism, War, and the Great Powers, 1804-2012, (Toronto: Anansi 
Press, 2012), ss. 303-306.
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kaybetmişti. Bu “savaştan kaynaklanan sebepler” askerî çatışmalar kadar 
hastalık, kıtlık ve yoksulluktu.

Avrupa’da savaştan önceki 14 para birimi yerine, 27 ayrı para birimi vardı 
ve fazladan 20.000 kilometre uzunluğunda yeni sınırlar oluşturulmuştu; 
sınırların çoğu, fabrikaları hammaddelerinden, demir fabrikalarını kömür 
alanlarından ve çiftlikleri pazarlarından ayrı düşürmüştü. Devletler 
arasındaki herhangi bir siyasî ya da iktisadî anlaşmazlığın Cenevre’de 
merkezi teşkilata sahip olan Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) 
tarafından çözüme kavuşturulması Paris Barış Konferansı sırasında 
kararlaştırılmıştı. Bu, 1919’da gayet makul görülen bir varsayımdı ama katı 
gerçeklikle karşılaştığında çökecekti. Amerika Birleşik Devletleri, Milletler 
Cemiyeti’ne katılmazken, Sovyetler Birliği cemiyetten dışlanacaktı5. 
1919’da kıtada silahların susmasına rağmen, Avrupa’nın kuzeydoğu ve 
güneydoğu kanatlarında iki önemli çatışma halen devam etmekteydi: 
Sovyetlerin Çarlık yanlıları ve onların müttefiklerine karşı çarpıştığı Rus 
İç Savaşı ve İttihat-Terakki teşkilatlarının etrafında kümelenen Türk 
milliyetçilerinin Osmanlı topraklarını işgal eden İtilaf Devletleri’ne karşı 
direnişi örgütlediği Millî Mücadele.

Savaş Sonrası Çatışmaların Doğu Akdeniz’de İlk Sahnesi: 
İzmir’in İşgali

15 Mayıs 1919’da şafak vakti, binlerce kişi İzmir rıhtımında heyecanla 
bekliyordu. Bütün şehir, İtilaf Devletlerinin bayraklarıyla süslenmişti. 
Patris yolcu gemisi kornalarını çalarak limana girdiğinde, denizciler kıyıda 
bekleyen insanlara el salladılar. Bu arada Yunan istihbarat bürosu, bazı 
Müslüman Giritlilerin olası çıkarma noktalarından biri olan Karantina 
mahallesinde aktif direnişi örgütlediği konusunda bilgilendirilmişti. 
Böylece, bu noktada bir Yunan çıkarma planından vazgeçildi6. Karantina 
mahallesi yerine, 1/38 Evzon Alayı, bugün Kordon olarak bilinen İzmir 
rıhtımının ortasında karaya ayak bastı. Bu nedenle, liman boyunca güneye 
doğru ilerlemek ve Hükümet Konağının da bulunduğu Konak Meydanı’na 
doğru yürüyüşe devam etmek zorunda kaldı.

Kargaşa, yarım saat içinde –Evzon birlikleri, vilâyetteki Osmanlı 
ordusunun ana karargâhı olan Sarı Kışla’ya varmak üzereyken- patlak 
verdi. Konak Meydanı’na yakın bir yerde bir el silah ateşlendi. Bu tek el 
patlayan silah, tüm gün boyunca sürecek silahlı çatışmaların katalizörü 
olacaktı. Yunan birliklerinin üzerine açılan ateş, hapishane, askeri kışla 
ve jandarma okulunun üzerinden devam etti. Bu olayı takiben, Yunan 

5  Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 
1500 to 2000, (New York: Vintage Books, 1989), ss. 582-608.

6  Victoria Solomonides, “Greece in Asia Minor: The Greek Administration of the Vilayet of Aidin, 1919-
1922”, King’s College, University of London, (Basılmamış Doktora Tezi), 1984, ss. 53-54.
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birlikleri küçük bir Osmanlı taburunun bulunduğu Sarı Kışla’ya hücum 
etti. Yirmi dakikalık bir çatışmanın sonunda, Vali Ahmet İzzet Bey de 
dâhil olmak üzere Osmanlı askerî ve idarî makamları tutuklandı. Osmanlı 
askerleri esir alındı ve olaya tanıklık eden, bir İngiliz Levanten tüccar olan 
Donald Whittall’e göre, “sınır tanımayan bir küçük düşürmeye maruz 
kaldılar ve epey yerlerde tartaklandılar.”7 Patris gemisine hapsedilmeden 
önce birçok Osmanlı subayı, “Zito o Venizelos!” (Çok yaşa Venizelos!) diye 
bağırmaya zorlandı8.

Silahlı çatışmalar nedeniyle İzmir şehir merkezinde kamu düzeni 
tamamen çökmüştü. Farklı etnik-dinî topluluklar arasında, sokak 
çatışmaları başlamıştı. Ekseriyetle yerel Rum sivillerden oluşmuş çeteler, 
bu durumu Müslümanlara ait dükkânları yağmalamak için bir fırsat olarak 
değerlendirdiler. Bununla birlikte, etnik şiddet İzmir şehir merkeziyle 
sınırlı değildi. Bornova’da on beş Müslüman öldürüldü ve kasabanın 
çevresindeki çiftlik evleri yağmalandı. Amerikan Koleji’nin bulunduğu 
Paradiso’da (bugünkü Şirinyer semti), ayak takımından oluşan kalabalıklar 
bir silah deposunu yağmaladı ve üç Müslüman’ı öldürdü9.

Yunan çıkarması, İzmir bölgesindeki farklı toplumsal gruplar arasındaki 
güç ilişkilerini temelden değiştirecekti. Yunanistan’ın Anadolu’da işgal 
ettiği bölgelerin yönetilmesinde Yunan milliyetçi ideolojisi Megali Idea 
iyice araçsallaştırılmıştır. Onun için, 1919-1922 yılları arasında Yunan 
idaresinin dinamiklerini ve İzmir’e Yunan Yüksek Komiseri olarak atanmış 
olan Aristides Stergiades ile bölgedeki diğer gruplar arasındaki çatışmalı 
ilişkilerin Yüksek Komisyonun yetersiz yapısının oluşmasındaki rolünü 
ortaya koymak gerekmektedir. Zaten Stergiades’in Yüksek Komiser olarak 
rolü, Yunan akademisyenler arasında tartışılan halen hassas bir konudur. 
Bu yüzden Yunan yönetiminin İzmir ve çevresinde, 1919-1922 arasındaki 
çok belirsiz ve tanımlanamayan karakteri ortaya çıkarılacaktır. Makalede, 
Rigas Velestinlis’in fikirlerinden ilham alan Yunan milliyetçi projesinin 
barışçı varyantının kısa bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.

7 Michael Llewellyn Smith, Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919-22, (New York: Columbia 
University Press, 1998), ss. 89-90.

8 Bu olaylar, Yunan genelkurmay başkan yardımcısı Xenophon Stratigos’un anılarında da 
doğrulanmaktadır: “Yunan kuvvetleri askerî karargaha [Sarı Kışla] yaklaştığında, birileri onlara ateş 
açtı. Böylece genel bir çatışma yaşandı, kargaşa ve yağma faaliyetleri gerçekleşti. 47’si Yunan subayı 
ve askeri olan 163 asker ve sivil ya öldürüldü ya da yaralandı.” Bkz. Xenophon Stratēgos, Ē Ellada stē 
Mikra Asia, (Atina: Ekdoseis Dimiourgia, 1999), ss. 50-53.

9  The National Archives (TNA),  Foreign Office (FO) 608/104, 20 Mayıs 1919, İzmir’deki İngiliz Yüksek 
Komiser Temsilcisi James Morgan’dan İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe’a. Bazı istisnai 
yerlerde, etnik şiddet patlak vermedi. Şehrin dışındaki Buca kasabasındaki Rum Ortodoks cemaatinin 
önde gelenleri yağmalamayı yasaklamış ve burada gözlemlenen birkaç yağma olayı da engellenmiştir.
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Megali Idea’nın Bir Varyantı: Ion Dragoumis ve Çalışmaları

XX. yüzyılın başlarında, I Kath’imas Anatoli (Bizim Doğumuz/ Bizim 
Anadolumuz) türünde Küçük Asya/Anadolu hakkında bilgi, Yunan 
başkentinde, bakanlıklarda ve üniversitede kurumsallaşmış bir uzmanlık 
haline gelmişti. Bu uzmanlık popüler yazılara, gazetelere, konsolosluk 
raporlarına, gezginlerin yazılarına, seyahatnamelere ve hatıralara yansıdı. 
Balkan Savaşları arifesinde, bu anlayış İstanbul’da diplomat olarak görev 
yapan, milliyetçi yazar Ion Dragoumis’in eserlerinde de işlendi.

Yunanca konuşan Ortodoks Hıristiyan toplulukları, Yunanistan 
Krallığı’nın sınırları içine dâhil etmek amacıyla bölgesel genişleme projesi 
olarak tasarlanan Megali Idea, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Yunan toplumun tüm kesimlerine nüfuz etmişti. Yunanistan Krallığı’nda 
yalnızca baskın bir ideoloji değil, krallıkta uygulamada olan yegâne ideoloji 
idi10. Yunan yayılmacı ideolojisinin klasik tanımı ve formülasyonu, Ocak 
1844’te Yunanistan Ulusal Meclisi’nde yapılan bir tartışma sırasında 
-İngiliz ve Rus partileriyle birlikte krallığın kuruluş döneminde Yunan 
siyasetine hâkim olan üç gayrı resmi partiden biri olan- Fransız Partisinin 
lideri Ioannis Kolettis tarafından ilan edildi:

Yunanistan, yalnızca Yunanistan Krallığı değildir. [Yunanistan] yalnızca 
bir bölümünü oluşturur: en küçük ve en fakir kısmını. Bir Yunan, yalnızca 
Krallık sınırları içinde yaşayan kişi değildir; Yanya’da, Selanik’te, Serez’de, 
Edirne’de, İstanbul’da, İzmir’de, Trabzon’da, Girit’te, Samos’ta ve Yunan 
tarihi veya Yunan ırkı ile ilişkili olan herhangi bir toprakta yaşayan kişidir 
... Helenizm’in iki ana merkezi vardır: Yunan krallığının başkenti Atina, 
[ve] tüm Yunanlıların hayali ve umudu olan ‘Şehir’ [İstanbul].11

Aşağıda görüleceği gibi, XX. yüzyılın başlarında, pek çok Yunan 
milliyetçisi, Bizans İmparatorluğu’nun görkemli imgelerinden ilham almış 
ve Konstantinopolis’i “kâfir Türklerden” kurtarmak için mukaddes bir 
günün geleceğini hayal etmişlerdi.

Yunan milliyetçi projesi Megali Idea’nın içinde bir damar, emperyal 
bir anlayışa sahipti12. XVIII. yüzyılda yaşamış bir siyasî düşünür olan 

10 Richard Clogg, “The Byzantine Legacy in the Modern Greek World: The Megali Idea”, The Byzantine 
Legacy in Eastern Europe, (der.) Lowell Clucas, (New York: Columbia University Press/ East 
European Monographs, 1988), ss. 253-254.

11  Richard Clogg, “The Greek Millet in the Ottoman Empire”, Christians and Jews in the Ottoman 
Empire: The Functioning of a Plural Society, (der.) Benjamin Braude ve Bernard Lewis, c. I, (Londra: 
Holmes & Meier, 1982), s. 193.

12 Stouraiti ve Kazamias, “çok-karşılıklı bir kavram” oluşturan Megali Idea’nın dört vazgeçilmez bileşeni 
barındıran bir başarı olduğunu iddia etmektedir: irredantist bir ideoloji, Batılı bir “medenileştirme 
misyonu”, etnik-dinî yurttaşlık kavramı ve Bizans İmparatorluğu’nun canlandırılmasına yönelik 
emperyalist bir proje. Bkz. Anastasia Stouraiti ve Alexander Kazamias, “The Imaginary Topographies 
of the Megali Idea: National Terrory as Utopia”, Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing 
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Rigas Velestinlis (1757-1798)13, bir Balkan Ortodoks İmparatorluğu kurma 
projesini tahayyül etmişti. Teselya’nın küçük bir kasabası olan Velestino’da 
doğan Rigas, İstanbul’da yabancı diller üzerine tahsil gördü ve İstanbul 
ile Tuna prenslikleri Eflak ve Boğdan’ın önde gelen Ortodoks aileleri olan 
Fenerlilerin yörüngesine girdi. Daha sonra, Avrupa başkentleri ile Bükreş 
arasındaki siyasî ve ekonomik bağlar sayesinde Fransız philosophelarının 
eserleri ile tanışacağı imtiyazlı bir Osmanlı eyâleti olan Eflak’a14 yerleşti. 
1798 yılında Belgrad’da idamına kadar temel amacı, Balkan Yarımadası ve 
Anadolu’nun batısında yeni bir siyasî birlik oluşturmak idi.

Velestinlis’in yaşadığı dönem Megali Idea’nın milliyetçi bir proje 
olarak icat edildiği dönemden neredeyse bir asır kadar önce olmasına 
rağmen Velestinlis, yazılarında bu projenin arketipsel versiyonlarından 
birini benimsemiştir. Velestinlis, Tuna Prenslikleri’ndeki Fenerli seçkin 
ailelere hizmet etmiş ve yarımadanın geleceği için bir Balkan birliği fikrini 
önermiştir. Monarşik kurumlardan ziyade cumhuriyetçi kurumlara sahip 
restore edilmiş bir Bizans İmparatorluğu modeli olmasına rağmen, bu 
siyasi yapıya, Elliniki Dimokratia (Yunan Demokrasisi) adını verdi15. “Din 
ve dil farkı gözetmeksizin” (chōris exairesin thrēskeias kai glōssēs) bu 
ülkenin tüm sakinlerini, Yunan halkı (O Ellinikē Laos) olarak tanımladı.16 
Eserlerinin birinde -Nea Politikē Dioikēsē tōn Katoikōn tēs Roumelēs, tēs 
Mikras Asias, tōn Mesogeiōn Nēsōn kai tēs Vlachobogdanias (Rumeli, 
Küçük Asya, Akdeniz Adaları ve [Tuna] Prenslikleri’nin Yeni Siyasî İdaresi)- 
bu yeniden canlandırılması öngörülen Doğu İmparatorluğu’nun yönetimi 
için oldukça ayrıntılı bir taslak hazırladı. Bu metinde din özgürlüğünün 
güvence altına alınması gerektiğini ve tüm dinlerin [Hıristiyanlık 
(Christianismou), İslam (Tourkismou), Yahudilik (Ioudaïsmou) ve 
diğerlerinin (kai ta loipa)] bu idare altında kısıtlanmaması gerektiğini 
savundu (Madde 7)17.

Geographies in Greece and Turkey, (der.) Nikiforos Diamandouros, Thalia Dragonas, and Çağlar 
Keyder, (Londra: I. B. Tauris, 2010), ss. 11-34. Bu dört farklı bileşeni Megali Idea’nın değişmez ve sabit 
bir yorumunda sunmak yerine, benim düşünceme göre, Yunan siyasetinin farklı anlarında alternatif 
görünüşlerle, bilinçli veya bilinçsiz olarak, öne sürülen bir Megali Idea anlayışı daha açıklayıcıdır.

13 Rigas’ın hayatı ve eserleri hakkında, bkz. Leandros Vranousēs, “Ē sēmaia, to ethnosēmo kai ē sphragida 
tēs ‘’Ellēnikēs Dēmokratias’’ tou Rēga”, Eraldikēs kai Genealogikēs Etaireias Ellados, c. 8, (Atina: 
Deltiou, 1991), pp. 347-388, and Apostolos V. Daskalakēs, To politeuma tou Rēga Velestinlē, (Atina: 
Vagionakēs, 1976). Velestinlis’in İngilizce biyografisi için bkz. C. M. Woodhouse, Rhigas Velestinlis: 
The Proto-Martyr of the Greek Revolution, (Limni Evias: Denise Harvey, 1995).

14 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı başkentindeki Rum Ortodoks cemaatinin Fenerliler 
olarak adlandırılan seçkinleri, Osmanlı padişahları tarafından Eflak ve Boğdan’ın hospodarları olarak 
atanırlardı ve bu prensliklerin haraç ödeyen yöneticileri olarak kabul edilmekteydiler.

15 Richard Clogg, “The Greek Millet”, s. 188. Bu siyasal yapı, modern devletlerin ideolojisine benzer 
şekilde, vatandaşlarının hukuk önünde eşitliği, basın hürriyeti, güvenliği, mülkiyet hakkı ve köleliğin 
yürürlükten kaldırılması açılarından aynı prensipleri paylaşıyordu.

16 Rigas Velestinlis, Revolutionary Scripts, (çev.) Vassilis K. Zervoulakos, (Atina: Scientific Society of 
Studies Pheres-Velestino-Rhigas, 2008), s. 99.

17 a. g. e. , s. 79.
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Eserlerinin en çarpıcı özelliklerinden biri, coğrafi olarak Anadolu’ya 
kadar uzanmasını istediği yeni kurulacak imparatorluğun, Ortodoks 
Hıristiyanların yanı sıra Müslümanlar ve Yahudiler gibi diğer dinî grupların 
haklarını da güvence altına alacağını öngörmesiydi. Çalışmalarının bir 
diğer önemli noktası ise, bu yeni siyasî yapının sakinlerini kategorilere 
ayırmak için Osmanlı millet sisteminin yörüngesini benimsemesiydi. 
Örneklemek gerekirse, Velestinlis tarafından yazılmış epik bir şiir olan 
Thoureios’da (Uyandırıcı Şarkı) ‘Yunan’ veya ‘Helen’ kelimelerinden söz 
edilmez; ancak, Yunanca konuşan tüm Ortodoks Hıristiyanlar ‘Rōmioi’ 
(Rumlar) olarak anılmaktaydı.

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonunda, Eylül 1829’da imzalanan 
Edirne Antlaşması, Mora’da özerk bir Yunan devletinin kurulmasını 
sağlamıştı. Şubat 1830’da İngiltere, Fransa ve Rusya’nın tam yetkili 
elçileri, Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan eden Londra Protokolü’nü 
imzaladılar. Bu protokol, Arta ve Volos körfezlerinin güneyindeki 
topraklarda bağımsız bir Yunan devletinin kurulması anlamına geliyordu. 
1832›de yapılan Londra Sözleşmesi uyarınca Yunanistan›ın ilk kralı 
olarak bu üç devlet tarafından seçilen Bavyera Prensi Otto, modern 
bir devlet kurmayı hedefledi ve bu devlet yapısı içerisinde birçok bilim 
adamı, bürokrat ve memur istihdam etti. Otto’nun saltanat dönemi, yeni 
kurulan krallıkta XX. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar sürecek olan ulus-
inşası döneminin başlangıcıydı. Devletin resmi tarihçileri, bu dönemde 
Yunan milliyetçi projesi Megali Idea’nın oluşumunda merkezi bir rol 
oynadılar. 1843’te Adalet Bakanlığı’nda memur olarak görev yapan 
Konstantinos Paparrigopoulos, Megali Idea’nın entelektüel temelini 
şekillendiren ilk araştırmasını, Peri tēs epoikēseōs slavikōn tinōn phylōn 
eis tēn Peloponnēson (Slav Kabileleri Tarafından Mora’nın Kolonizasyonu 
Üzerine)’u yayımladı. Daha sonra Paparrigopoulos, Atina Üniversitesi’nde 
tarih profesörü olacaktı. Modern Helenlerin, Slavların ve Arnavutların 
torunları olduğunu iddia eden Bavyeralı tarihçi Jakob Fallmerayer’in 
görüşlerinin aksine, Paparrigopoulos eserlerinde günümüz Yunanlıların 
antik Yunanlıların torunları olduğunu ve Yunan devamlılığının dilsel ve 
kültürel olduğunu iddia etti18. Bu kültürel sürekliliğin altını çizmek için, 
çalışmalarında Bizans’ın önemini vurguladı19.

Velestinlis’in fikirlerinden ilham alan Greko-Osmanlıcılık (Greco-
Ottomanism) ideali, reformlarla yeniden düzenlenmiş bir Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Ortodoks Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında 

18 Stephen G. Xydis, “Modern Greek Nationalism”, Nationalism in Eastern Europe, (der.) Peter F. Sugar 
and Ivo J. Lederer, (Seattle: University of Washington Press, 1969), ss. 238-240.

19 Costa Carras, “Greek Identity: A Long View”, Balkan Identities: Nation and Memory, (der.) Maria 
Todorova, (New York: New York University Press, 2004), s. 318.
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müşterek hâkimiyet oluşturmak için tasarlanmıştı. Bu hareket, 1853-1856 
Kırım Savaşı’nın ardından nispeten barışçıl bir dönemde şekillenmeye 
başladı. Megali Idea’nın bu “barışçıl” türü, XIX. yüzyıl boyunca Yunan 
milliyetçiliği içinde gelişti ve XX. yüzyılda somut askerî varyanta bir 
alternatif olarak ortaya çıktı. Megali Idea’nın ruhu, XIX. yüzyıl boyunca 
birçok değişiklik geçirdiğinden, Helen uygarlığı, etnik kökenle ilgili bir 
kavram değil, kültürel bir kavram olarak inşa edildi. Helen uygarlığının bu 
kültürel yorumuna, çok uluslu fakat Helenleşmiş bir Doğu İmparatorluğu 
kurulması fikri eşlik etti. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’ndan 1912-1913 Balkan 
Savaşları’na kadar geçen dönem içerisinde, Yunan entelijansiyası içindeki 
bir hizip, Balkan Yarımadası ve Anadolu›daki halkların koalisyonu fikrini, 
Osmanlı İmparatorluğu›nun Büyük Güçler tarafından işgal edilmesini 
durdurmak için onayladı. Balkan Savaşları arifesinde, İstanbul’da görev 
yapan etkin bir grup Yunan diplomat, Megali Idea’nın barışçıl varyantının 
gerçekleştirilmesi amacıyla Osmanlı devlet cihazına kademeli şekilde 
Yunan unsurların sızmasını tahayyül etti. Manastır ve Dedeağaç gibi 
Osmanlı Devleti’nin Balkan kentlerindeki Yunan konsolosluklarında 
konsolos yardımcısı olarak görev yapmış, üretken bir milliyetçi yazar 
olan Ion Dragoumis20 bu diplomatlardan biriydi. Dragoumis, İstanbul’a 
atanmadan önce Makedonya Sorunu’nun kritik yılları olan 1902 -1907 
arasındaki dönemde birçok Bulgar kentinde de görev yapmıştı. Vangelis 
Kechriotis’in işaret ettiği gibi, Dragoumis’in “Hellenizm” kavramı modern, 
Avrupa tipi bir ulus kavramıyla uyuşmuyordu21. Dragoumis, XX. yüzyılın 
başında şöyle diyordu: 

Roma devleti örneğinde, tüm halklara eşit haklar sağlandığında, 
Yunanlılar kademeli olarak İmparatorluğun doğu kısmını bir Yunan 
devletine dönüştürmeyi başardılar ... Türk devletinde de böyle olacak ... 
Şimdi bu haklar eşit şekilde tüm halklara veriliyor, Yunanlılar siyasî gücü 
devralacaklar ... Kendimizi kurtarmanın tek yolu budur. İdeal, bütün 
ulusları kapsayan bir Doğu İmparatorluğudur ...22

Dragoumis’in temel işbirlikçisi, İstanbul’da ikamet ettiği yıllar boyunca 
Makedonya Sorunu konusunda gizli milliyetçi derneğin kurulmasında 
çok aktif rol alan Athanasios Souliotis-Nikolaïdis idi. Dragoumis ve 
Souliotis’in çabalarıyla kurulan ve Panhellenik Derneğin bir alt kolu olan 
Konstantinopolis Derneği (Organōsis Kōnstantinoupoleōs) Müslüman 
nüfusunun güvenini ve sempatisini kazanarak bu sızmayı sürdürmeyi 

20 Ion Dragoumis, 1878 yılında Atina’da doğdu. Babası Stefanos Dragoumis, Venizelos iktidarı 
devralmadan önce Ocak-Ekim 1910 arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yapmıştı.

21  Vangelis Kechriotis, “Greek Orthodox, Ottoman Greeks or just Greeks? Theories of Coexistence in the 
Aftermath of the Young Turk Revolution”, Etudes Balkaniques, c. 1, 2005, ss. 60-64.

22  Diogenis Xanalatos, “The Greeks and the Turks on the Eve of the Balkan Wars: A Frustrated Plan”, 
Balkan Studies, c. 3, (1962), s. 282.
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tasarlıyordu. Asıl amacı, Ermeni ve Arnavut siyasî partileriyle birlikte Pan-
Slav tehdidine karşı bir ittifak oluşturmak, Yunanca’yı Babıâli’ye ikinci bir 
resmî dil olarak kabul ettirmek ve Osmanlı meclisine mümkün olduğunca 
fazla sayıda Rum vekil seçtirmekti23. Bu dernek, özellikle Osmanlı 
başkentindeki Rum Ortodoks cemaatinin seçkinleri arasında güçlüydü. 
1908 yılında, Meclis-i Mebusân’daki yirmi üç Rum vekilden on beşi derneğin 
üyesiydiler24. Dragoumis, eserlerinde ‘Helenler’in kaderinin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun içindeki diğer milletlerin kaderine ve aralarındaki bir 
arada yaşama çabasına bağlı olduğunu savundu. Dragoumis’in 1911’de 
yayımlanan Osoi Zōntanoi (Hayatta Kalanlar) adlı romanında öngördüğü 
üzere, müstakbel Doğu İmparatorluğu, “tüm milletlerden oluşacak ve 
Yunanlıların elleriyle kontrol edilecek”ti25.

1912-1913 arasındaki Balkan Savaşları, Yunanistan’ın demografik 
karakterini ve onun Müslüman azınlıklar ile olan ilişkilerini önemli ölçüde 
değiştirdi. 1913’te Ege Makedonyası ve Epir’in ele geçirilmesinden sonra 
Yunanistan, Vodina, Kaylar (Kaϊlaria), Kavala, Drama ve Yanya gibi 
kuzey bölgelerinde azımsanmayacak sayıdaki Müslüman topluluklarla 
uğraşmak zorunda kaldı26. Balkan Savaşları’ndan sonra Yunan devletinin 
istatistiklerine göre, yaklaşık 400.000 Müslüman, Ege Makedonyası’nda 
yaşamaya devam etti. Bu büyük topluluğun yanı sıra, Epir, Girit, Ege adaları 
ve Tesalya’da daha ufak Müslüman gruplar da mevcuttu. Balkan Savaşları 
sırasındaki vahşete rağmen, Hıristiyan ve Müslüman topluluklar arasındaki 
ilişkiler, Balkan Savaşları’ndan sonra “Yeni Topraklar” adı verilen bu 
bölgede büyük ölçüde normalleştirildi27. 1913 Atina Antlaşması, Müslüman 
toplulukların yalnızca yaşam hakkını, mallarını ve dini özerkliğini garanti 
etmekle kalmıyordu, aynı zamanda Müslüman toplulukların Makedonya 
ve Epir’deki eğitim haklarını da koruyordu. Şeriat hukuku uygulamasına 

23 Michalis Katsikas, “Dragoumis, Macedonia, and the Ottoman Empire (1903-1913): The Great Idea, 
Nationalism, and Greek Ottomanism”, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, 
University of Birmingham (basılmamış Doktora Tezi), 2008, ss. 162-163.

24 Bununla beraber, bu dernek 1912 seçimlerinde Osmanlı Rum toplulukları üzerindeki etkisini 
yitirmişti. Rum delegelerinin çoğu İttihat ve Terakki ile işbirliği yaparak seçildi. Bkz. Catherine Boura, 
“The Greek Millet in Turkish Politics: Greeks in the Ottoman Parliament (1908- 1918)”, Ottoman 
Greeks in the Age of Nationalism, (der.) Dimitri Gondicas and Charles Issawi, (Princeton: The Darwin 
Press, 1999), ss. 198-199.

25 Ion Dragoumis, Osoi Zontanoi, (Atina: Nea Zoi, 1926), s. 128.
26 Stefanos Katsikas, “Millet Legacies in a National Environment: Political Elites and Muslim 

Communities in Greece (1830s-1923)”, State-Nationalisms in the Ottoman Empire, Greece, and 
Turkey: Orthodox and Muslims, 1830-1945, (der.) Benjamin C. Fortna vd., (Londra: Routledge, 
2013), s. 50.

27 Ioannis Glavinas, “In Search of a New Balance: The Symbiosis between Christian and Muslim 
Inhabitants of the Greek State, 1912-1923”, Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire, c. I: 
National Movements and Representations, (der.) Dimitris Stamatopoulos, (İstanbul: Isis Press, 
2015), ss. 159-164. “Yeni Topraklar”, 1912-1913’te Balkan Savaşları’ndan sonra Yunanistan’a dâhil 
olan, yani Makedonya, Epirus, Girit ve diğer Ege adalarından oluşan bölgelerdir.
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mülkiyet ve dinî meselelerde izin verilmesine rağmen, şeriat mahkemeleri 
kaldırılmış ve görevleri dinî makamlar olarak müftülere devredilmişti. 
Etnik ve dinî yapısı homojen olmayan bu yeni bölgelerin Yunanistan’a dâhil 
edilmesi ve bu bölgelerdeki sosyo-politik reformlar, Yunan makamları için 
Megali Idea milliyetçi projesinin daha sonraki hedefini oluşturan -etnik 
açıdan heterojen bir bölge olan- İzmir ve havalisinde de Yunan yönetiminin 
kurulmasından önce büyük bir toplumsal laboratuvar deneyim olarak işlev 
gösterecekti.

1910’dan Şubat 1915’e kadar süren ilk başbakanlık döneminde, 
Elefterios Venizelos, yeni siyasi seçkinlerin bir temsilcisi olarak, kurumsal 
modernizasyon girişimlerini yayılmacı bir dış politikayla birleştirmeye 
çalışmış ve 1910’lardan itibaren Yunan siyasetine hâkim olmaya başlamıştı. 
“Büyük Savaş”ın sona ermesinin ardından Venizelos, resmî olarak 
kendisini Megali Idea projesini yenilemeye adadı. Bu bağlamda, Paris 
Barış Konferansı’nda Yunanistan ile ilgili bölgesel soruların incelenmesi, 
kurulmuş olan ve diğer İtilaf Devletleri’nin de temsil edildiği Yunan 
İşleri Komitesinin (The Committee on Greek Affairs) ilk toplantılarında, 
Venizelos, Kuzey Epir, İstanbul’un kapılarına kadar tüm Trakya, İzmir’in 
çevresindeki bölge ve Osmanlı hâkimiyetinde kalan son iki Ege adası olan 
İmroz/Gökçeada ve Tenedos/Bozcaada üzerinde Yunanistan adına hak 
iddia eden bir konuşma yaptı. Ayrıca, On İki Adaları da Yunanistan’a hediye 
etmek için İtalya’nın inisiyatif alabileceği konusunda umudunu dile getirdi. 
Büyük güçlerin, uzun zamandır göz koymuş olduğu İstanbul üzerinde 
hak iddia etmedi. Kanaati, şehrin Milletler Cemiyeti’nin himayesinde 
uluslararası bir devlete dönüştürülmesi gerektiğiydi. İzmir’in çevresinde 
talep ettiği bölge, kuzeyde Bandırma’dan güneyde İtalyan yönetimi 
altındaki On İki Adalar’a dek uzanmaktaydı28. Talep ettiği bu arazi, Aydın 
Vilâyeti’nden daha büyüktü ve Osmanlı Devleti’nin en verimli bölgelerini 
içeriyordu. Venizelos’un Paris Barış Konferansı’nda sunduğu bu talepler, 
açıkça görülebileceği gibi Yunan milliyetçi projesi Megali Idea’dan ilham 
almaktaydı.

Neticede, Mayıs 1919’da İzmir’in Yunan birlikleri tarafından işgalini, 
görevi Yunan işgali altındaki bölgede Osmanlı idaresini denetlemek olan 
İzmir Yüksek Komisyonu’nun kurulması izlemiştir. Yunan ordusunun 
Anadolu’da ilerlemeye başladığı 1920 yazına kadar, Yüksek Komisyon, 

28  30 Aralık 1918’te Venizelos, Yunan İşleri Komitesi’ne bir memorandum/tezkere sunmuştu. Bu 
memoranduma göre, Yunan iddiaları, nüfusun münhasıran Müslüman olduğu Denizli Sancağı hariç 
Aydın Vilâyeti’nin tamamını ve ayrıca Karesi Sancağı’nı içeriyordu. Yunanistan›ın toprak gayeleri, 
Paris’te gündeme alınır alınmaz İtalyan delegelerinin ve kamuoyunun tepkisine yol açtı. Bu reaksiyon 
aslına bakılırsa sebepsiz değildi. Bkz. Paul C. Helmreich, From Paris to Sévres: The Partition of the 
Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920, (Columbus: Ohio State University Press, 
1974), p. 40.
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hemen hemen İzmir Sancağı’yla aynı sınırlara sahip olan bir bölgede 
fiilî egemenlik haklarını yürüttü. Yunan idaresi, bölgedeki eski yönetimi 
kasten ortadan kaldırmadığından, hem Osmanlı kurumları hem de Yüksek 
Komisyon ile ilişkili olan kurumlar aynı alanlarda birlikte çalışmaya devam 
etmek durumundaydılar.
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Fotoğraflar

Fotoğraf 1: 15 Mayıs 1919’da İzmir rıhtımına çıktıktan sonra Hükumet Konağı’na doğru 
yürüyüşe geçen Yunan birlikleri.

Fotoğraf 2: Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinin hemen ardından, İngiliz Kraliyet Donanması’nda 
görevli bölge vaizi Hugh J. Embling, Yunan birliklerinin Osmanlı asker ve memurlarını 
kapattığı hapishaneyi ziyaret ediyor. (Kaynak: Imperial War Museum (Londra), The Greco-
Turkish War, 1919-1922, Q 14099). 
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Fotoğraf 3: 20. yüzyılın başında Yunan milliyetçi projesi Megali Idea’nın “barışçıl” 
varyantına şekil veren ve bir dönem İstanbul’daki Yunan elçiliğinde çalışan diplomat Ion 
Dragoumis.
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Kudüs’te İngiliz Varlığının Dinden 
İdeolojiye Değişen Gerekçelerine 

Özet Bir Bakış
A Brief Look At the Reasons of British Existence in Jerusalem 

from Religion to Ideology

Nurcan ÖZKAPLAN YURDAKUL*

Öz

Büyük Britanya’nın Kudüs’teki resmi varlığı 1838’de burada bir İngiliz 
Konsolosluğu’nun ihdası ile başlar ve 1947’de Yahudi terörizmi sebebiyle 
son bulur. Kudüs’te İngiliz Konsolosluğu, Hünkâr İskelesi Antlaşmasından 
sonra artan ve Hindistan yolunu tehdit edebilecek Rusya tehdidine karşı 
ihdas olunmuştur. Bu dönemde Britanya’nın Kudüs ve çevresine yönelik 
siyasetinin arkasındaki değerler sisteminin, uluslararası gelişmeler kadar 
iç siyasi gelişmelerin tesiriyle de dalgalandığına şahit olunur. Bu makalede; 
değişen politikalarında karar alıcıları etkilemek ve kamuoyunun desteğini 
almak için İngiliz siyaset yapıcıların gerçek amaçlarının Hindistan yolunu 
korumak gibi kolonyal hedefler olduğu, bunun için de dini ve ideolojik 
değerleri araçsallaştırdıkları anlaşılmıştır. Bu amaçla İngiliz kamuoyuna 
ve Evangelist Kiliseye sunulan gerekçe, Yahudilerin Protestanlığa ihtidasını 
temsil eden Yahudi Restorasyonu; daha sonra Siyonistlere sunulan gerekçe 
ise Yahudilerin Kutsal topraklara avdeti hakkındaki İngiliz ideali olmuştur. 
Evangelist Kilisenin Yahudi restorasyonu konusundaki başarısızlığı; 
İngilizlerin tamamen, İngiliz-Yahudi ittifakını mümkün ve gerekli kılan 
Yahudilerin Kutsal topraklara dönmesi hedefine yönelmesine sebep olmuştur. 
İngiliz-Yahudi ittifakının arkasındaki uluslararası gelişme ise Almanya’nın 
Yakın Doğu’da İngiltere’ye karşı bir rakip olarak ortaya çıkmasıdır. Birinci 
Büyük Savaştan sonra İngiltere’nin Filistin’de Manda İdaresi kurması ve 
meşhur Balfour Deklarasyonu’nu bir tarafa bırakması, söz konusu ittifakın 
İngiliz-Yahudi çatışmasına dönmesiyle neticelenmiştir.

Abstract

Great Britain’s official presence in Jerusalem starts with the foundation of 
the British Consulate in 1838 and ends with its withdrawal in 1847 following 
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Jewish terrorism. During this period, the value system behind the policy 
followed by Great Britain towards Jerusalem and its surrounding was notably 
variable due to international as well as internal political developments. The 
Consulate in Jerusalem was established to resist the Russian influence in the 
area that had increased after the Unkiar Skelessi Treaty and was a potential 
threat to the routes to India. This paper concludes that British policy makers 
instrumentalized various religious and ideological values to influence political 
decision makers and the public into supporting the varying policies intended 
to advance their colonial purposes- mainly protecting the routes to India. To 
this end, they presented the British public and the Evangelist Church with the 
concept of a necessary Jewish restoration; in other words, converting the 
Jews into Protestants. This was followed by an introduction of the British 
ideal of Jewish Return to Palestine to British Jews and later to the Zionists. 
This Ideal later evolved into the Jewish return to the Holy Land when the 
Evangelist Church failed with their Jewish restoration, thereby making way 
for the Anglo-Jewish alliance. The main international reason behind this 
alliance was the emergence of Germany as a rival to Great Britain in the 
Near East. This alliance transformed into the Anglo-Jewish conflict after the 
First Great War when Britain founded the British Mandatory in Palestine 
and disregarded the famous Balfour Declaration. 

Amaç

Bu makalede, Büyük Britanya’nın 1830’larda Kudüs’te bir konsolosluk 
açmak suretiyle başlayan siyasi varlığının nasıl olup da İsrail’in kurulması 
ile son bulduğuna dair serüveninin anlaşılması amaçlanmaktadır. 
Bunun için İngiliz dış politikasının enstrümanları olan dini kurumların, 
ideolojik değerlerin ve sözde Yahudi sempatizanlığının kolonyal hedefler 
doğrultusunda nasıl araçsallaştırıldığı analiz edilecektir. Böylece Büyük 
Britanya’nın Kudüs’teki varlığının, yaygın olarak bilindiği üzere Yahudilere 
duyduğu sempatinin bir sonucu olarak İsrail Devleti’nin kuruluşunu 
mu amaçladığı, yoksa kendi kolonyal dış politikasını uygularken kontrol 
edemediği konjonktürel sebeplerle oyun dışında mı kaldığı sorusuna 
ağırlıklı olarak konuya yönelik literatür üzerinden cevap aranacaktır. 

19. Yüzyılın süper gücü diyebileceğimiz Büyük Britanya 1838’de sadece 
iki İngiliz misyoner ailenin bulunduğu Kudüs’te neredeyse hiçbir ticari 
gerekçe yokken tamamen siyasi bir telaşla Konsolosluk açmış 1940’larda 
ise yüz on yıllık emeğini geride bırakarak Kudüs’ten ayrılmak zorunda 
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kalmıştır.1 Büyük Britanya Dışişleri Bakanı Palmerston (1830-1834, 1835-
1841, 1846-1851), 1830’larda Kudüs’te konsolosluk açma kararı alırken2, 
Yahudilerin yurtlarına dönme/the Jewish Return isteğini Britanya’nın 
amaçları doğrultusunda araçsallaştırmıştır, denilebilir.3 İngiltere’nin, 
İsrail Devleti’nin kuruluşunun destekleyicisi olduğu yaygın olarak kabul 
gören bir görüştür.4 Verete’nin ‘Kudüs’te Bir İngiliz Konsolosluğu Niye 
Vardı?’ makalesi ise İngiltere’nin böyle bir kararı alırken kolonyel ve 
siyasi amaçların büyük oranda etkili olduğunu vurgular. Hatta, bazı 
Yahudi tarihçilerin5 İngiltere’nin Yahudilere duyduğu sempatinin böyle 
bir kararı almada etkili olduğu tezini çürütmek suretiyle de temel hedefin 
Hünkâr İskelesi Antlaşmasından beri bölgede artan Rus nüfuzuna karşı 
kendi nüfuz alanını oluşturmak olduğunu ispat etme yoluna gider.6 Verete 
gibi Green de bu nüfuz kurma sürecinde İngiliz dış politikası açısından 
Yahudilerin durumunun fazlasıyla kullanışlı/eminently practical oluşu 
üzerinde durur.7

Büyük Britanya’nın Kudüs’te izlediği siyasete, Yahudilerin himayesi 
önceliği8 gibi bir varsayım yerine kendi siyasi ve iktisadi öncelikleri, yön 
vermiştir denilebilir.9 Green, Verete’nin yaptığı tartışmaya ek olarak, 

1 David Cesarani, Major Farran’s Hat, Murder, Scandal and Britain’s War Against Jewish Terrorism 
(1945-1948) William Heinemann, London, 2000. 

2 2018’de ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması, İsrail’in Kudüs’ü başşehri 
ilan etmesi kararını ABD’nin alenen tanıması ve Filistinlilerin bu şehirdeki haklarını da inkâr 
etmesi olarak youmlanmaktadır. 1838’de İngiltere’nin Küdüs’te siyasi nedenlerle Konsolosluk- ilgili 
dönemde konsolosluk açma beratı Osmanlı İmparatorluğundan ticari gerekçelerle alınmaktadır- 
kurması ile ABD’nin 2018’de aldığı karar farklı yüzyıllarda ve ortamda da olsa siyasi ve stratejik açıdan 
benzerlik göstermektedir. Her iki dönemin süper güçlerinin aynı şehre yönelik bu stratejik tasarrufları 
dikkate şayandır. İngiltere kendi emperyal önceliklerini korumak amacıyla böyle bir tasarrufta 
bulunmuş ve fakat bu makalede de etüd edileceği üzere gerek yanıltılarak gerek zorlanarak aldığı 
kararlar sonucunda Siyonist blokun etkisiyle umduğuna nail olamamıştır. ABD’nin karar alıcılarının 
Kudüs’e Büyükelçiliğini taşırken nasıl etkilendiği ve Britanya tecrübesini dikkate alıp almadığı siyaset 
bilimciler tarafından veya gelecek nesil tarihçiler tarafından incelenmeyi beklenen bir konu olarak 
görülmektedir. 

3 M. Verete, ‘Why Was a British Consulate Established in Jarusalem?’ The English Historical Review, 
Vol. 85, No. 335, Oxford University Press, (Apr.,1970), s. 316-345. Makale Konsolosluk kurumunun 
misyonerlere zemin ve imkân sağlaması, esas amacın misyonerlik olduğu halde bu amacın ticaret 
hürriyeti ile perdelendiği gerçeği üzerinde durulur. Hatta misyonerlik faaliyetlerinin ise bölgede siyasi 
nüfuz oluşturmak doğrultusunda araçsallaştırıdığı kaydedilir.

4 Kadir Kasalak, ‘İngilizlerin Filistin Polititkası ve Filistin Mandası’, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016/3, Sayı: 25, (65-78), s. 66-67

5 Nuham Sokolow, History of Zionism, Longmans, Green and Co. 1919, London, Isaiah Friedman, 
Lord Palmerstone and the Protection of the Jews in Palastine, 1839-1851, Jewish Social Studies, 
XXX,(1968) s.40 

6 Verete, a.g.m., s. 320
7 Abigail Green, The British Empire and the Jews: An Emprerialism of Human Rights?, Oxford 

University Press. The Past and Present Society, Noç 199(May, 2008) s. 175-205
8 Green,a.g.m., s. 175
9 David Cesarani, Major Farran’s Hat, Murder, Scandal and Britain’s War Against Jewish Terrorism 

(1945-1948) William Heinemann, London, 2000. 
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dışarıda Yahudi diasporası ile İngiliz tüccarları arasındaki işbirliğine ve 
içeride yüksek Yahudi sermayesinin emperyal projelere olan katkısına 
rağmen Yahudilerin öteki olma noktasında İngiliz toplumundaki 
dışlanmalarına dikkat çeker. Green yaptığı bu tartışma ile Britanya’nın 
Kudüs’e yönelmesi ve hatta buraya Yahudi göçünü teşvik etmesi ile 
Yahudilere duyulan sempati arasında kurulan korelasyonu çürütme yoluna 
gider.10

Bu noktada böyle bir korelasyonu geliştiren Yahudi tarihçilerin 
önyargısı; Kudüs’e yönelik İngiliz ilgisini, İngiltere’nin Yahudilerin 
Kudüs’e dönmeleri idealine bağlılığı ile açıklamalarıdır. Sarah Kochav, 
bazı tarihçilerin bu yargısının konunun sadece Protestan teoloji ve 
eskatologya çerçevesinde incelenmesine dayandırıldığını iddia eder. 
Ek olarak İngilizlerin Siyonizm’e ilgisi ile iktisadi dinamikler arasındaki 
ilişkiye de dikkat çeker.11 İngiltere’nin Kudüs’e yönelik siyaseti incelendiği 
zaman buraya Yahudi göçünü teşvik ettiğine şahit olunur. Ancak, İngiltere 
bu göçü tüccarlarına iktisadi işbirliği imkânı geliştirmek, siyasilerine 
ise üzerinde manevra yapabilecekleri sosyal bir zemin oluşturmak için 
yapmıştır. Şöyle ki 19. Yüzyılın ilk çeyreğindeki rakibi olan Fransa bölgede 
Katoliklerin hamisi sıfatını kullanabilmekteydi. Bonaparte tehlikesinin 
bertaraf edilmesi ile İngiltere bu rakibini sınırlayabilmişti.12 Fakat 
Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan beri idealize ettiği ve nihayet 
1833’te Hünkâr İskelesi Antlaşması ile hukuken kazandığı Ortodoksları 
himaye hakkı, İngiltere’ye Yahudilerden başka himaye edebilecekleri 
bir azınlık bırakmamıştı. Green, İngiltere için bölge Yahudilerinin bu 
konumunu çekici bir müşteri topluluğu/ an attractive client group olarak 
tanımlar.13 Özetle tüm bu yaklaşımlar, İngiliz–Yahudi işbirliğinin arkasında 
İngiltere’nin kendisine kolonyal bir zemin oluşturma amacının yattığını 
iddia ederler. İngiltere bu işbirliğinden önce misyonerlik kurumunun 
imkânlarını kullanarak, bölgede kendisine kolonyal bir zemin inşa etme 
yoluna gitmiştir, denilebilir. Nitekim Kuzey Amerika’daki kolonilerini 
kaybeden İngiltere’nin Hindistan’a ve Doğu ticaretine yöneldiğini anlatan 
Perry, bu süreçte misyonerlik faaliyetlerinin nüfuz artırma aracı olarak 
oynadığı rolden bahseder.14 Katoliklerin Fransız Devrimi nedeniyle güç 
kaybetmesi, Protestanların güçlenmesi ile sonuçlanmış, ulusal kiliseler 
misyonerlik faaliyetlerine kendi Protestan değerlerini de katmışlardır. 

10 Green,a.g.m., s. 177
11 Sarah Kochav, Britain and the Holy Land: prophecy, the Evangelical movement, and the conversion 

and restoration of the Jews 1790-1845, Oxford University Press,1989 
12 Zake Saleh, Britain and Iraq, Books and Books, London, 1995, s. 86-87, 106
13 Green, a.g.m., s. 181
14 Y. Perry, British Mission to The Jews in The Ninententh Century Palestine, Frank Cass Publishers, 

London, 2003, s. 2
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Misyonerler başlangıçta Yahudilerin restorasyonunu amaçlamıştır.15 
Doyle gibi Green de İngiliz emperyalizminin büyüme ve genişlemesine 
paralel davranış değişikliğinden bahsederek enformel emperyalizm 
kavramını etno-dini Yahudi diasporasının İngiliz çıkarları doğrultusunda 
araçsallaştırılması ile ilişkilendirir.16

Büyük Britanya’nın misyonerlik faaliyetlerini yürüten ve 1795’de 
kurulmuş London Missionary Society, Avrupa Yahudilerinden sonra 
Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudilere yönelmiştir.17 Protestanlık 
kurumlarının Yahudileri Protestanlığa döndürme çabasının oldukça 
erken bir dönemde başladığı görülmektedir. Jan Schmidt, müsteşrik bir 
misyoner olan Stephan Schultz’un Doğu’ya yaptığı seyahatine yönelik 
elyazmaları üzerinden bu faaliyetlerin 18. Yüzyılın ortalarında başladığını 
ortaya koymaktadır.18

Büyük Britanya’nın Kudüs’e yönelik faaliyetlerine hız veren etken, 
Protestan Misyonerliğin merkezinde olan Almanların Kudüs’teki 
faaliyetlerinden ziyade, siyaseten rakibi olan Rusya’nın tutumudur. Ayrıca 
bu dönemde İngiliz Anglikan misyonerlerinin Alman Evangelistlerle19 
resmî işbirliği de söz konusudur. Nitekim Büyük Britanya, İrlanda ve 
Hanover Kralı Alman IV. William’ı (21 Ağustos 1765–20 Haziran 1837) 
Yahudileri Hıristiyanlığa döndürme sevabının öncüsü kabul eder. IV. 
William’ın Alman Ulusal Evangelist Kilisesi ile İngiliz Ulusal Kilisesinin 
Kudüs’teki işbirliklerine yönelik talimatı da iki kilisenin kutsal topraklarda 
kardeşçe/sisterly işbirliğine yöneliktir.20 Fransa’nın bölge Katoliklerini 
himaye için yürüttüğü faaliyetler ise İngiltere’yi harekete geçirmekte etkili 
olamamıştır.21 Almanya’nın Kudüs ve çevresinde İngiltere tarafından 
rakip olarak ciddiye alınması ancak Kayzer’in Mukaddes Roma/ Germen 
İmparatorlarının halefi olarak ortaya çıkmasından sonradır.22 

15  Y. Perry, a.g.e., s. 4
16  M. W. Doyle, Empires, Cornell Paperbacks, New York, 1986, s. 39
17  Y. Perry, a.g.e., s. 12
18 Jan Schmidt,The Journey of Stephan Schultz, Protestant Missionary from Halle, in the Ottoman 

Empire 1752-1756, Brill Online Books and Journals, V. 39, No.1, (Jan, 2011), 17-57
19 Evangelizm İngiliz Protestanlığının 19.yüzyıl boyunca Kudüs’te de faaliyet gösteren koludur. Özellikle 

Katolisizmi Hıristiyanlığın dejenere olmuş pratiği olarak gören akımı takip edenler Yahudiliğin 
anlaşılmasının Protestanlığı tamamlayacağına inanırlar. Bkz. Yaron Perry, British Mission to the Jews 
in Nineteenth-Century Palestine, Cass, London, 2003,s. 30 

20  Alexander McCaul, The Jarusalem Bishopric, Hatchard&Son, Picadilly London, MDCCCXLV (1845), 
s.4-9

21  Verete, a.g.m., s.321
22 İlber Ortaylı, İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Yayınları, Ankara, 1881, s. 16
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Kudüs’te İngilizlerin fiilen varlığının başlangıcını temsil eden 
konsolosluğun kuruluşu dönemin uluslararası siyasi dengelerinin acil bir 
sonucu olarak ortaya çıkar. Batının Yakın Doğu’ya ilgisi, Haçlı Seferlerini 
saymazsak, 1798’de Bonaparte’ın Mısır’ı işgali ile başlar.23 Bonaparte, 
Avrupa’nın emperyal hedefleri ile Yahudilerin bölgeye göçü arasında 
doğrudan bir ilişki kurarak Mısır işgalinin devamında bölge Yahudilerini 
himaye etmeye kalkışır. O da tıpkı İngilizler gibi ticari konularda yerel 
partner ve aracı bulma noktasında Yahudilerin taşıdığı önemi takdir etmiş, 
ancak bölgede uzun kalamadığı için projesi akim kalmıştır.24 Mısır’ın işgali 
Osmanlı İmparatorluğu açısından kadim müttefiki Fransa’dan ayrılışını ve 
yerine Batılı ortak olarak Büyük Britanya’yı koyuşunun başlangıcını temsil 
eder.25

İngiltere’nin 19. Yüzyılda, 1878 Berlin Konferansına kadar Osmanlı 
İmparatorluğu’na yönelik siyaseti; yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’yı, 
sonrasında ise Rusya’yı kontrol altında tutmak için Osmanlı Devleti’ni 
müttefiki olarak ayakta tutmayı amaç edinmiştir. 1832’de S. Canning,26 
Palmerston’a yazdığı mektupta -İmparatorluğun toprak bütünlüğünü 
ve yabancı saldırılarına karşı korumanın haricinde- İmparatorluk 
bünyesindeki iç gelişmeleri, İmparatorluğun, strong and prosperous/
güçlü ve muvaffak/müreffeh olması için teşvik edilmesinin öneminden 
bahseder. Bailey’e göre daha da önemli husus; bu siyasetin İngiliz 
kamuoyunda Hindistan’ın savunulması noktasında kabul görmüş 
olmasıdır.27 İngiltere’nin müttefikliği, Yunan Bağımsızlık İsyanı 28 ve 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın İsyanı 29 sırasındaki Palmerston’un izlediği 
tereddütlü politikaları dışında, Berlin Konferansına kadar devam edecektir. 
Fakat İngiltere Osmanlı tebaası olan Yahudileri himaye etmek, hatta buraya 
Yahudi göçünü teşvik etme pratiğiyle İmparatorluğun bekası siyasetini 

23 Edward Ingram, British Persian Connection, 1798-1828, Prelude to the Great Game in Asia, 
Clarendon Press, London, 1992, s. 316-317

24  Green, a.g.m., s. 181
25  Ingram, a.g.e., s. 279.
26 1808’de İstanbul Büyükelçiliğine birinici kâtip olarak atanan S.Canning’in İngiliz İstanbul 

Elçiliği’ndeki unvan ve görev dönemleri şöyledir: Mr. Stratford Canning, Fevkalade Orta Elçi (17 
Temmuz 1809-Temmuz 1812), The Right Honorable Stratford Canning, Büyükelçi (10 Ekim 1825-
10 Nisan 1829), The Right Honorable Sir Stratford Canning, Özel bir Misyon (31 Ekim 1831), The 
Right Honorable Sir Stratford Canning, Büyükelçi, aralıklarla (16 Ekim 1841-Mayıs 1858), Viscount 
Stratford de Redcliffe, Sultan Abdulmecid’in azli için özel bir misyon (Ekim 1858), J.Gordon, Lorimer, 
A Gazetteer of Persian Gulf, Oman and Central Arabia, Calcutta;Government Press, 1908,s. 2669-
2670.

27 Francis Evans Bailey, “The Economics of Foreign Policy, 1825-1850”, The Journal of Modern History, 
Vol.12, No. 4 (Dec., 1940), s. 452–453.

28  Teophilus C. Prousis, Brisitish Consular Reports From Te Ottoman Levant in Te of Upheaval, 
1815-1830, the ISIS Press, İstanbul, 2008, s. 23-25,49

29  Hayrettin Pınar, “Mehmet Ali Paşa İsyanı ve Metternich’in Osmanlı Siyaseti”, Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, 2011, s.158-1
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nasıl örtüştürecekti? İmparatorluğun gayrimüslim tebaasına ile ilgili 
himayelere yönelik faaliyetler ister istemez İngiltere’nin İmparatorluğun iç 
işlerine müdahale etmesini beraberinde getirecek, bu durum da şüphesiz 
İmparatorluğun bekasını tehdit edecekti.30 

Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma noktasında aktif bir tutum 
ortaya koyamamış olan Palmerston, Yakın Doğu’ya yönelik siyasetin 
şekillenmesi için 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya’nın Osmanlı 
topraklarındaki Ortodoks tebaanın himayesi hakkını kazanmasını 
beklemiştir.31 Osmanlı-İngiliz ilişkileri hakkında oldukça yeni bir çalışmada; 
İngiliz dış politikasının Osmanlı topraklarında dini meselelere yönelik 
öncelikleri, genel olarak tüm Hristiyanların, özel olarak Protestanların 
ve Grek Ortodoks Kilisesi’nin himayesi ve Hristiyanlık kültür mirasının 
yağması olarak sayılmaktadır.32 Bu sebepledir ki Rusya’nın Ortodoksların 
himaye edilmesi imtiyazını eline geçirmesi sonrasında Britanya ile Rusya 
arasındaki rekabet keskinleşmiştir.33 Nitekim Yakın Doğu Hristiyanları 
üzerinde nüfuz kurmuş bir Rusya, Hindistan için tehdit oluşturacaktır. 
Kavalalı İsyanı ile en kırılgan şeklini alan ve güç boşluğuna sebep olan 
Suriye’deki düzensizlik bölgeyi büyük dünya güçlerinin nüfuzuna açmıştı. 
Rusya, Ortodoks tebaanın himayesi; İngiltere ise Hindistan ticaret 
yollarının ve Britanyalı tüccarların menfaatlerinin korunması, Fransa 
Katolik Marunîleri himayesi gibi gerekçelerle Bölgede nüfuz oluşturma 
yollarına gitmişlerdir. Schölch, Kudüs’teki bu Batılı güçleri, sözde himaye 
gerekçeleri nedeniyle barışçıl Haçlılar/ Peaceful Crusade olarak tesmiye 
etmek suretiyle ironi eder.34 Bu himaye etme rekabetinden asıl istifade 
edenler ise ileride görüleceği gibi Osmanlı mülkünden bir ülke koparmak 
isteyen Yahudiler olmuştur.

Büyük Britanya’nın Kudüs’te konsolosluk kurmasının arkasındaki 
süreci analiz eden Verete’ye göre; bu süreç ağırlıklı olarak Yahudi tarihçiler 
tarafından kaleme alınmış ve özellikle Balfour Deklarasyonu’ndan sonra 
çarpıtılmıştır.35 A.M. Hyamson, ve J. Parkes gibi meşhur Yahudi tarihçiler, 
Kudüs’teki konsolosluğun ihdasını, sonra da Yahudilerin Filistin’e göçünün 
teşvik edilmesini İngilizlerin Yahudilere duyduğu sempati ile açıklama 

30 Bernard Lewis, Te Sha-ping of the Modern Middle East, Oxford University Press, 1994, s. 14-15, 32, 
31 Olcay Özkaya Duman, “Yakın Çağlarda Osmanlı-Fransız İlişkileri ve Fransa’nın Ortadoğu Diplomasisi”, 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, C. 6, Sayı 11, s. 534-535.
32 G. R. Berridge, British Diplomacy in Turkey, 1583 to Present Day, University of Leicester, Martinus 

Nijhoff, Leiden, Boston, 2009, s. 4
33 Ingram, a.g.e., s.319-320.
34 Alexander Schölch, “Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour Policy”, Journal of 

Palestine Studies, Vol. 22 No. 1, Autumn, 1992; (s. 39-56) s.40
35 Verete,a.g.m. s. 341
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yoluna giderler.36 Oysa ileride tartışılacağı üzere, 19. Yüzyıl İngiltere’sinde 
özellikle 1830’larda Benjamin Disraeli ve Lord Holland gibi siyasilerin 
ve Siyonist iş adamlarının şahsi duruşları dışında böyle bir sempatiden 
bahsedilemez. Tam tersine dönemin İngiliz edebiyatı Yahudilere yönelik 
nefreti anlama noktasında çok çeşitli örnekler sunar.37 Bu sebeple 
Verete, Kudüs’te Konsolosluk açılmasının arkasındaki süreci, siyasi ve 
araçsallaştırılan dini sebeplerle açıklar. İngiliz Protestanlık kurumları daha 
önce de belirtildiği üzere Yahudilerin hidayete ermiş gerçek Protestanlar 
olarak Filistin’e dönmelerini hedeflemektedir.38 Dini sebeplerin 
araçsallaştırılması ile Anglo-Yahudi işbirliğinin İngiliz dış siyasetinde 
etkisini gördüğümüz diğer bir örnek, Siyonist tarihçilerin Yahudi dostu 
olarak tanımlamaktan beri durmadıkları 1840’larda kabine üyesi olarak 
görev yapan ve Green’in ironik ifadesiyle, din karşıtlığıyla şöhret bulmuş/ 
famously irreligous, Lord Holland’ın tutumudur. Napolyon’un Avrupa’nın 
Yakın Doğu’da emperyalist hedeflerine ulaşması noktasında Yahudilerle 
işbirliği siyasetini takip eden Holland’ın, Napolyon’un çizdiği taslağı 
detaylandırarak böyle bir işbirliğinin Britanya Adasında Yahudilerin azat 
edilmesine/Jewish emancipation katkı sağlayacağını iddia eder.39 Böylece 
himaye altındaki Protestanlaşmış Yahudiler üzerinden Filistin’de İngiliz 
nüfuzu güçlendirilecek, İngiliz kamuoyunda Yahudilere yönelik nefret ve 
rahatsızlık da Yahudilerin Kudüs’e dönmesiyle Osmanlı topraklarına ihraç 
edilmiş olacaktır.

Yahudilerin Protestanlaşmış olarak Kudüs’e geri dönüşleri görüşünün 
sahibi, VIII. Shaftesbury Kontu, daha sonradan Lord Ashley 1838 
tarihli hatıratında, Palmerston’u yanıltarak Yahudilerin menfaatlerini 
koruyacaklarından emin oldukları William Tanner Young’ın Kudüs’e 
konsolos olarak atanmasını sağladıklarını kaydeder.40 Oysa Kudüs’te bir 
konsolosluğun gereği, 1834’ten beri Britanya Hükümetine farklı isimler 
tarafından telkin edilmekte, ancak aşağıda tartışılacağı üzere hükümet 
ikna edilememekteydi. Palmerston’a gönderilen telkin amaçlı mektuplarda 
Fransa’nın bölge Katoliklerine yönelik faaliyetlerine de dikkat çekilir ve 
fakat Palmerston bunları da görmezden gelir.41

36 Albert Montefiore Hyamson, British Projects for the Restoration of the Jews (1875-1954), Petty 
&Sons, Leeds, 1917. James Parkes, A History of Palestine from 135 A.D. to Modern Times, Penguen 
Books, 1970

37 Charles Dickens, Our Mutual Friend, Wordsworth Classics, Hertfordshire, 1997. Dickens bu çok 
kapsamlı eserinde dönemin İngiltere’sinde Yahudilere yönelik nefreti, içinde yaşadıkları yoksul 
şartları, dışlanmışlıklarını ve günah keçisi haline getirilmesini eleştirel bir dille anlatır. Oliver Twist’te 
ise Fagin karakteri neredeyse bütün kötülüklerin merkezidir. Oliver Twist,Wordsworth Classics, 1992, 
Hertfordshire

38  Verete, a.g.m., s. 316-325
39  Green, a.g.m., s. 181
40  Verete, a.g.m., s. 316-317, Sokolow, a.g.e., s. 116-117
41 PRO, FO 78/243, 20 Kasım 1834, Farren’den Viscount Palmerston’a
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Britanya’nın Şam Konsolosu John William Perry Farren’ın 18 Eylül 
1836 tarihinde Palmerston’a Rus Hükumetinden Suriye Kutsal Mabet Rum 
Kilisesi/Holy Sepulchre’ye bazı değerli hediyelerin geldiğini, bunun Rum 
Ortodoks Araplarla Rusya’nın arasındaki bağları tazelediğini belirtmesi, 
Palmerston’un Kudüs’te ivedilikle İngiliz Konsolosluğu’nun kurulması 
emrini vermesini sağlar. Palmerston’u harekete geçiren etken, Rusya’nın 
Ortodokslara yönelik himaye iddiası ve bu suretle Doğu Akdeniz’de 
kendisine bir zemin oluşturma amacı olmuştur. Ayrıca 1834’te Rusya’nın 
Erzurum’da Konsolosluk açması42 ve bu tarihten yaklaşık on yıl sonra 
Yakın Doğu’da faaliyetlerini Bağdat ve Basra Körfezi istikametine doğru 
genişletmesi; iki devlet arasında sadece Kudüs gayrimüslimlerine yönelik 
değil Kürtleri, Dürzüleri ve Arapları da kapsayacak şekilde tüm Osmanlı 
tebaası üzerinde bir itibar edinme yarışı başlatacaktır. Bağdat Konsolosu 
Rawlinson’ın 1847’de Palmerston’a yazdığı mektup, Rusya’nın bölgede 
giriştiği nüfuz oluşturma faaliyetlerine ve İngiltere’nin buna karşın alması 
gereken tedbirlere ayrıntıları ile yer vermektedir. Bu evrak ayrıca Rusya 
ile İngiltere arasındaki rekabetin ne dereceye kadar keskinleştiğini temsil 
etmesi açısından da önemlidir.43

42 Verete, a.g.m., 326-329
43 PRO, FO 78/704 /168, 6 Ocak 1847 Rawlinson’dan(Bağdat Konsolosu) Viscount Palmerston’a “...

Counsul Abbot’s information with regard to the circulation of Russian Agents of printed papers 
among the Kurds of Suleymaniye appears to so precise, and the intelligence agrees so well 
with his subsequent report to call. I had of the proceedings of two Russian travellers in Persian 
Kurdistan, that I certainly feel some diffidence in hesitating to adopt his statements. It is at the 
same time not a little singular, that being in daily communication, as I am with persons of all 
ranks of denominatives from Sulemanieh, of the fact had been as they are described a rumour of 
them should have been reached me during the summer. It is true, I was casually informed that a 
few printed tables, regarding the statistics of the Russian engines(?), which had been brought into 
Persia by pilgrims from Georgia, had found their way into hands of the milieu of Bilbas Kurds. 
But I heard at the same time that the documents had excited no attention, and beyond this simple 
circumstance nothing whatever transferred to excite any suspicion, or to prepare one in any way for 
Consul Abbott’s announcements. Having been moreover lately requested by Colonel, I shall institute 
enquiries in the subject. I have put in…every available means that I ... for ascertaining the truth. I 
have conversed with hundreds of Kurds regarding the state of feeling in their respective districts, 
and up to the present time I have failed to elicit a single fact tending to show that any excitement 
has been produced by Russian agents among the tribes, or in fact there has been any tempering with 
them whatever by the emissaries of a European Power. I can’t of course undertake without a more 
extended investigation to reject all together a study coming from so respectable a quarter, and which 
has so much probability to support it, but I may, I think, safely assert that there has been either same 
misconception on the part of Mr. Abbott respecting the scene of the Russian intrigues, or at any rate 
same exaggeration with regard to their nature of extend…”, ……“…Comparative tables, then, of the 
population, trade, revenues, shipping, guns of Russia and Great Britain (including of course all our 
colonies and India in particular) would be invaluable aid in correcting the judgment of Orientals, 
and if a marked contrast could also drawn between the liberal and effective institutions of India, 
and the insecurity and mal-administration and intolerance of Georgia, all Mahammedanism would 
be enlisted on our side. Your Lordship may perhaps consider that a pamphlet, of which the contents 
would thus necessarily be depreciative of the power of Russia, might justly be regarded by her as 
offensive but it would be a mere embodiment of the language which she has always held regarding 
us in these countries and it is moreover only by a comparative statement that the attention of the 
East would be arrested.”
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Schölch’e göre Kavalalı İsyanı ve ondan mütevellit bölgede ortaya çıkan 
siyasi güç boşluğu, Kudüs’te İngiliz Konsolosluğunun apar topar kurulmasını 
mümkün kılmıştır. Hatta, Schölch İngiliz sempatisini kazanmaya çalışan 
Mehmet Ali Paşa’nın, konsolosluğun ihdası sürecini teşvik ettiğini de 
iddia eder.44 Mehmet Ali Paşa’nın müttefik kazanmak için Misyonerlere 
serbestiyet tanıdığı tezi, bölgede misyonerlik faaliyetleri üzerinden Avrupa 
nüfuz mücadelesi üzerine çalışan Buzpınar tarafından da teyit edilir.45 
1837’de konsolosluk ihdası için Babıali’ye izin müracaatında bulunan 
İngiliz diplomatlar, böyle bir ihtiyacı İngiliz tüccar ve vatandaşlarının 
sıkıntılarını çözme gerekçesine dayandırırlar.46 Lewis’e göre; 1798’den 
itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiltere ile ittifakı tercih etmesinin 
arkasındaki en önemli etken, İngiltere ve Fransa’nın bölgeye yönelik 
hedeflerinin farklı olmasına Babıali’nin ikna olmuş olmasıdır. Bu anlayışa 
göre İngiltere’nin amacı ticari iken Fransa’nın amacı doğrudan doğruya 
işgale yöneliktir.47

İngiltere’nin Yakın Doğu siyasetinde Anglo-Yahudi müttefikliğinin 
mimarlarından birisi de; 1858, 1868-1868, 1874-1880 yıllarında İngiltere 
Başbakanlığı, Lordlar Kamarasında Hazine Liderliği gibi üst düzey 
görevler yapan Benjamin Disraeli’dir. 1847’de yayınlanan Yeni Haçlı /The 
New Crusade48 romanında Disraeli, Yakın Doğu’da Osmanlı’nın yerini 
İngiltere’nin nasıl alacağının ütopyasını yapar. Dinle ırksal söylemi birlikte 
harmanlayan Disraeli, Yahudiliğin Hristiyanlığın orijinini temsil etmesinin 
yanı sıra Semitik ırkın, yani Arapların ve Yahudilerin Avrupa ırkına 
üstünlüğünü de vurgular. İlaveten Yahudilerin safkan oluşlarının Araplara 
üstünlüğü üzerinde durur.49 Hıristiyanlığın Yahudiliği tamamladığını, 
İngilizlerin kendi dillerine Aramca İncil’i tercüme ederek ve hukuk 
sistemlerini bu bilgi ile kurarak bu hakikatten nasiplendiklerini iddia 
eder.50 Böylece büyük kanun koyucu/Legislator olan Musa’nın sırrına 
eren Anglo-Saksonların Yahudilerden sonra ikinci büyük ırk olmaları 
sebebiyle Kutsal topraklarda Osmanlı İmparatorluğunu birlikte ortadan 
kaldırabileceklerine olan inacını ortaya koyar.51 Bu kutsal amaca ulaşmak 

44 Schölch, a.g.m., s. 40-42
45 Şerafettin Tufan Buzpınar, ‘Suriye ve Filistin’de Avrupa Nüfuz Mücadelesinde Yeni Bir Unsur: ingiliz 

Misyonerleri (19. Yüzyıl)’, İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı:10, 2003, (107-120), s.111-112
46 Verete, a.g.m., s. 339, Osmanlı Devleti’nin Britanya’nın Kudüs’te konsolosluk kurma müracaatına 

ne surette muamele ettiği ayrı bir araştırmanın konusudur. Bunun için dönemin yazışmalarına konu 
evrakının bizzat Osmanlı arşivlerinde araştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

47 Bernard Lewis, The Shaping of the Modern Middle East, Oxford University Press, 1994, s.32
48 Benjamin Disraeli, The New Crusade, Henry Colburn, Publisher, London, 1847
49 Disraeli, a.g.e., s. 250-255
50 Disraeli, a.g.e., s. 256
51 Disraeli, a.g.e., s. 303
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için önerilen yöntem, Britanya İmparatorluğu’nun başkentinin Delhi’ye 
taşınması ve Osmanlı idaresinin ortadan kaldırılması için de Mehmet Ali 
Paşa İsyanından istifade edilmesidir.52 

Görüldüğü üzere Disraeli, dönemin diğer siyasileri gibi Kavalalı 
İsyanının ortaya çıkardığı güç boşluğundan istifade etmeyi hedefler. 
Edebi değerinden ziyade içerdiği siyasi yaklaşımı sebebiyle incelemeye 
değer olan Yeni Haçlı romanı; aslen Yahudi olup sonradan Protestan 
olan İngiliz başbakanı Disraeli’nin Evangelist ve Protestan Siyonistlerin 
ne suretle öncüsü olabildiğine ilişkin önemli veriler sağlar. Disraeli gibi 
Sefarad Yahudisi olan Moses Montefiore da Yakın Doğu’daki İngiliz siyasi 
menfaatleri ile Yahudilerin Filistin’i yurt edinme hedeflerini örtüştürme 
noktasında öncü bir isimdir. Asıl çarpıcı olan, 1841’de kaleme alınan 
Filistin’i bağımsız bir Hıristiyan devleti yapmayı amaçlayan genelgenin/
Circular of a Project for the Erection of Palestine into an Independent 
State varlığıdır. Avrupa kamuoyunda da kabul gören Kutsal topraklarda bir 
Hıristiyan devlet kurma ideali, 1880’lere kadar, yani Batılı ulus devletlerin 
İmparatorluğu paylaşma isteklerinin vücut bulmasına kadar devam eder.53 

Dünya Yahudilerini özellikle Sefarad ve Eşkanazi Yahudilerini 
teşkilatlandırarak finansman sağlama ve bu finansmanı gerekli yerlere 
aktarma noktasında yetkin ve hatta öncü olan Montefiore; Britanya 
adasında da finansal kaynak sağlama durumlarında külli miktarlarda 
bağışlar yaptığı için Kraliçe tarafından Sör unvanına layık görülmüştür.54 
Kudüs ile Yafa limanı arasına demiryolu inşa etme projesinin mimarı olan 
Montefiore, Mısır Valisi Sait Paşa ve oğlu Tosun Paşa ile İngiltere arasındaki 
ilişkilerde arabuluculuk etmiş, İngiliz nüfuzunun Kudüs ve çevresi dışında 
Mısır’da da oluşturulmasına maddi katkılarda bulunmuştur.55

Kraliçe Viktorya dönemini Viktoryan emperyalizmi olarak 
değerlendiren ve bu dönemde İngiliz yayılmacılığının motor gücünün 
ideoloji olduğunu iddia eden Darwin’e göre; ilgili ideolojinin temel 
unsurlarından Evangelizm ve kölecilik karşıtlığı bu süreçte başat rol 
oynar.56 Kölecilik karşıtlığının uluslararası alanda ve aydınlar arasında 
siyasi hedefleri meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı da teyit edilir. 
Linda Colley, Palmerston’ı bu ideolojiyi sadece en iyi uygulayan değil, aynı 
zamanda en iyi kullanan siyasetçi olarak tanımlar.57 

52 Disraeli, a.g.e., s. 311
53 Schölch, a.g.m., s. 43
54 Green, a.g.m., s.182-185
55 Green, a.g.m., s.185
56 John Darwin, ‘Imperialism and the Victorians: The Dynamics of Territorial Expansion’, English 

Historical Review 112 (1997), (614-642) s.629
57 Linda Colley, Britons: Forging the Nation, 1707-1837, New Heaven, London, 2005
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Buraya kadar dönemin uluslararası siyasi dengelerinin ve bölgesel 
gelişmelerin, Kudüs ve çevresinde Anglo-Yahudi işbirliğini ne suretle 
mümkün kıldığı incelenmiştir. İdeolojik olarak Yahudi-Evangelizm 
işbirliğinin, siyasi sebeplerinden başka dini sebepleri de bulunmaktadır. 
19. Yüzyıl’ın başından beri Avrupa dini literatürüne hâkim olan Chiliasm/ 
İsa’nın Binyıllığına Dünya’ya Dönüşü ve Kudüs’te Kraliyetini/Kingdom 
of Christ kurması tezi58, hep Kudüs’ü merkez alarak Yahudilerin 
Protestanlaştıktan sonra kutsal topraklara dönüşünü konu edinir. Öyle 
ki Avrupa dini çevreleri, İslam’ın yani onunla özdeş görülen Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılışını İsa’nın Kraliyetinin başlangıcı olarak 
değerlendirmiş, yüzyılın başında Bonaparte’ın Mısır’ı işgali ilk işaret 
olarak görmüş Napolyon’un bertaraf edilmesinden sonra59 bu kutsal görev 
Büyük Britanya’nındır demişlerdir. Bu amaca ulaşmanın yolu olarak da 
Yahudilerin Filistin’e dönüşünü esas almışlardır. İngiliz entelektüeller bu 
dönüşü Yahudi restorasyonundan önce mi sonra mı yapsak meselesini 
uzun uzun tartışmışlardır. Restorasyonun Britanya adasında başarıya 
ulaşamaması nedeniyle 1880’lere gelindiğinde Yahudileri Filistin’e 
yerleştirdikten sonra Protestanlaştırmanın daha doğru olacağına karar 
vermişlerdir.60

Bu yaklaşımın öncüsü sayılan Evangelistlerin Yahudilerin 
Protestanlaşmasını İsa’nın dünyaya ikinci gelişinin tamamlayıcısı olarak 
görmeleri ve Yahudiliğin Hıristiyan medeniyetine katkılarına olan 
inançları, Evangelist misyonerlerle Yahudi işbirliğinin dini zeminini 
hazırlamıştır. Bu işbirliğini siyasi arenada araçsallaştıran Palmerston, 
Osmanlı topraklarına Yahudi yerleşimini teşvik için Osmanlı otoritelerine 
Osmanlı toplumunun modernizasyonunda Yahudi göçmenlerin 
katkıda bulunacağını söylemiştir. Green, Palmerston’ın bu yaklaşımını 
Viktoryan dönemi İngiltere değerlerinin Osmanlı topraklarına ihracı 
ve insan haklarının emperyalizmi/imperialism of human rights 
olarak isimlendirir.61 Palmerston’ın bu yaklaşımı özellikle 1856 Islahat 
Fermanından sonra gayrimüslimleri himaye ve reformları takip 
bahanesiyle Osmanlı içişlerine müdahale hakkının meşrulaşması şeklinde 
kurumsallaşmaya başlamıştır.62 Dinsel söylemin ideolojik ortaklıktan sonra 
ticari ortaklıklara da /business partnership zemin hazırladığını analiz 

58 Redhouse Türkçe-İngilizce Sözlüğü, Redhouse Press, İstanbul, 1983, s.163
59 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz Münasebetleri-(1580-1838), Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü, Ankara, 1974, C:II, s. 3
60  Schölch, a.g.m., s. 45-46
61 Green, a.g.m., s. 188
62 Nurcan Özkaplan Yurdakul, İngiltere Orta Doğu’ya Nasıl Girdi?, Kronik, 2018, s. 62, 67, Uğur 

Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
İngiliz Konsoloslukları (1580-1900), İletişim Yayınevi, İstanbul, 2004
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eden Green; Montefiore ve Rothschild gibi Siyonistlerle Avam Kamarası 
Üyesi ve Misyoner Sir Thomas Fowell Buxton (1817-1837) gibi Evangelist 
iş adamlarının ortaklıklarına dikkat çekerek Anglo-Yahudi işbirliğinin ne 
suretle sağlamlaştığına işaret etmektedir.63

Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğünü kendi dış politika 
hedefleri için gerekli gören İngiliz Hükümeti, henüz işgal veya toprak 
paylaşımı söz konusu olmadığı için nüfuz oluşturmak için misyonerlik 
gibi dini kurumları araçsallaştırmaktaydı. İngiliz siyasiler, zaman zaman 
Kudüs örneğinde olduğu gibi misyonerlerin açtığı yoldan dini kurumların 
desteğini de alarak ilerleyecektir. Bağdat Konsolosluğu örneğinde ise 
misyonerler konsolosluk kurumunun imkânlarından yararlanacaktır.64 
Misyonerlik gibi dini kurumlardan ve Yahudilerden alınan bu desteğin 
İngiliz siyasilerin borçlanması açısından geri ödemesi ise değişik 
şekillerde olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinin dış politika ağını 
kurarken Evangelistlerin açtıkları yoldan ilerleyişi, yani ilgili ülkelerde 
ilişki ağı olarak onların ilişkilerini devralmaları, Evangelistlerin ABD 
dış politikasında etkin olmalarının sebepleri olarak gösterilmekte ve 
meşrulaştırılmaktadır.65 Benzer şekilde olmasa da, 19. Yüzyılın ikinci 
yarısında İngiltere’de Yahudilerin toplumsal statüsünün yükselmeye 
başlamasında Yakın Doğu’da Yahudilerden destek alan politikacıların 
Avam Kamarasında Yahudi emansipasyonu lehinde konuşma yaptıkları 
görülür. Bu durumu Green, dışarıda Yahudilere verilen destek içeride 
Yahudi emansipasyonunu teşvik ediyordu, şeklinde özetlemektedir.66 

İngiltere Osmanlı İmparatorluğu ile ittifakından kaynaklanan iyi 
ilişkilerini Doğu Avrupa’da himaye ettiği Yahudiler lehine de kullanmak 
ister. Palmerston’ın 1840’ta İstanbul Büyükelçisi Lord John Ponsonby’a 
(1832-1841)67 yazdığı mektupta, göçe zorlanan ve baskı gören Doğu Avrupa 
Yahudisi olan mültecilerin imparatorluğa kabul edilmesi için Babıali 
ile görüşmesini telkin eder.68 Palmerston’ın Ponsonby’a Babıali’yi ikna 
etmesi için telkin ettiği görüşleri, Yahudi mültecilerin menfaatindense 
İmparatorluğun Tanzimat’la birlikte girdiği reform süreci ile ilgilidir. Ona 
göre; böyle bir Yahudi nüfus getireceği sermaye, bilgi birikimi ve tecrübe 
ile hem endüstriyel hem ticari hem de tarımsal konularda İmparatorluğun 

63  Green, a.g.m., s. 189-190
64  A. N. Groves, Journal of a Residence in Bagdad, London, MDCCCXXXII, 1832, s. 22-23
65  Mark R. Amstutz, Evangelicals and American Foreign Policy, Oxford University Press, 2014, s. 2-6
66  Green, a.g.m., s. 190
67 J. Gordon, Lorimer, A Gazetteer of Persian Gulf, Oman and Central Arabia, Calcutta; 

Government Press, 1908, s. 2670
68  “A catalogue of the papers of John, Viscount Ponsonby, Date range of material:1689-1863”, Durham 

University Library, Eylül, 2009, s. 1184
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gelişmesini sağlayacaktır.69 Hariciye Nazırı Büyük Reşit Paşa70 Sultan 
Abdülmecid’e Yahudi mültecilerin kabulünün Avrupa’ya imparatorluğun 
iç işlerine müdahalesi için yeni bir fırsat vereceğini ve bu nüfusun ileride 
değişik sorunlara sebep olacağını izah ederek Büyükelçinin bu talebinin 
reddini telkin eder.71 

Süreç içinde İngiliz Protestan misyonerler, ne Kudüs ve çevresinde 
ne de Britanya Adasında Yahudileri dinlerinden döndürebildiler. Ayrıca 
ikincil bir amaç olarak Ortodoks Hıristiyanları da Protestanlaştıramadılar. 
Ancak İngiliz misyonerlerin Kudüs, Yafa, Beytülhalm ve Nablus’ta açtıkları 
okul ve hastane gibi yapıların, Birinci Büyük Savaş’tan sonra burada 
kurulacak İngiliz Mandasına zemin teşkil etmesi sebebiyle İngiliz siyasi 
hedeflerine hizmet edeceği görülür. 1850’lere gelindiğinde Yahudileri 
Protestanlaştıramayacağını anlayan İngiliz Konsolosluğu ve misyoner 
kurumları ilgisini, Yahudileri himaye etme amacına yöneltir. 1856 Islahat 
Fermanı’nın gayrimüslimlere tanıdığı geniş haklardan istifade eden 
İngilizler ve o dönem ittifak halinde olduğu Fransızlar, Müslümanlarının 
çoğunlukta olduğu Nablus’ta bir Müslüman mabedine çan takıp, İngiliz 
ve Fransız bayrakları çekerler.72 Bu şüphesiz Osmanlı otoritelerini 
Kırım Savaşı boyunca bu iki Batılı güçle sürdürdüğü silah arkadaşlığı 
73işbirliğinin iklimini bozan bir gelişmedir.

Islahat Fermanını takiben bölgede faaliyet gösteren misyoner 
teşkilatların arasına sivil London Jews Society gibi Yahudi kurumların 
bizzat kendi isimleri ile katılmaları dikkate şayandır. Özellikle eğitim 
ve sağlık hizmetleri ile dikkat çeken bu kurumların, İngiliz misyoner 
kurumları ile uyum ve işbirliği içinde çalışmaları önemlidir.74 Ayrıca 
bu gelişmelerden, Yahudileri dinlerinden döndüremeyeceğini anlayan 
İngilizlerin bu kitleyi himaye etmeye yöneleceği de anlaşılabilir. Kaldı 
ki; Palmerston zaten Young’a konsolosluğa atandıktan sonra Yahudileri 
himaye görevini de vermişti. Nitekim Young 1839’da yazdığı raporlardan 
birinde Yahudilerin ve Protestanların durumunu tanımlayış biçimi, 
İngilizlerin siyaseten 1850’lerde karşı karşıya kaldıkları duruma meşru 
bir zemin oluşturmaktaydı. Konsolosa göre Yahudiler Tanrı’nın 

69 Green, a.g.m., s. 194
70 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996, C. V, s. 1384-1385
71 Green, a.g.m.,s. 194
72 Buzpınar, a.g.m.,s. 113-114
73 Uğur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, İngiliz belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

İngiliz Konsoloslukları(1580–1900), İletişim Yayınevi, 2004, İstanbul, s. 80-82
74 Buzpınar,a.g.m., s. 115
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kendilerine sözünü verdiği bu toprakların doğal sahibiydi. Protestanlar 
ise zaten Yahudilerinin legitimate successors/meşru mirasçılarıydı. İngiliz 
Konsolosluğu ise ister İngiliz tebaasından olsun ister olmasın Yahudileri 
himaye edecekti. 1856 Paris Konferansı’nda Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarında Protestan Hıristiyanların dini bir grup olarak resmen 
tanınmış olması75, İngiliz Konsolosuna bu himaye edişin hukuki zeminini 
de vermekteydi.76 

1865’te Lord Ashley tarafından kurulmuş olan özel bir finansmanı 
temsil eden Filistin Keşif Fonu/Palestine Exploration Fund Kutsal Kitabın 
tarihsel gerçekliğini/Bible’s historical veracity araştırma gerekçesiyle 
bir grup araştırmacıyı Kudüs’e gönderir.77 Burada ilginç olan bu dini 
grubun arkeolojik çalışmalarının, İngiliz stratejik ve işgalci hedeflerine 
yönelmesidir. Şöyle ki; Filistin Keşif Fonu, daha ziyade seçilmiş kavim/
Chosen People yaklaşımı doğrultusunda çalışmalar yapmış, İngiliz 
emperyal ve milli ajandasına hizmet edecek şekilde İngilizleri bu seçilmiş 
kavmin doğal mirasçısı olarak nitelemiştir.78 Silberman’a göre İngiliz Gizli 
Servisi için de çalışmalar yapan Filistin Keşif Fonu; çalışmalarını Süveyş 
Kanalı ve çevresine yoğunlaştırmış, Rus saldırısı durumunda nasıl bir 
savunmanın yapılması gerektiğini rapor etmiştir.79

1881’e gelindiğinde Anglikanlar, Prusya Kilisesi ile teolojik farklılıklarını 
birdenbire idrak etmişler, Rum Ortodoks Arapları ihtida ettirme 
hedeflerinden de vazgeçmişlerdir. Bu dönemde Cantebury Başpiskoposu 
yeni bir Anglikan Kilisesi birimi oluşturma gereği üzerinde durur. Tibawi’ye 
göre bu birim bölgede Ekümenik Protestanlığı desteklemekten ziyade 
İngiliz kültürel ve eğitim değerleri öncülüğünde faaliyet göstermeyi tercih 
eder.80 Aslında Filistin Keşif Fonu’nu kurmak, Cantebury Başpiskoposluğu 
öncülüğünde yeni bir Kilise birimi oluşturmak gibi kurumsal oluşumlar 
İngiltere’nin uluslararası siyasi gelişmelere diğer kurumlarını 
adaptasyonunu temsil eder. Özellikle 1878 Berlin Konferansında Osmanlı 
toprak bütünlüğünü koruma siyasetinin sekteye uğraması sebebiyle başta 

75 Ortaylı, a.g.e.s. 49
76 Schölch, a.g.m., s. 42-43
77 Issam Nassar, European Portrayals of Jerusalem: Religious Fascinations and Colonialist 

Imaginations, Edwin Mellen Press Lewiston, New York, 2006, s. 83
78  John James Moscrop, Measuring Jerusalem:The Palestine Exploration Fund and British Interests in 

the Holy Land, Leicester University Press, London 2000, s.70-71
79 Neil Asher Silberman, Digging for God and Country: Exploration, Archeology, and the Secret 

Struggle for the Holy Land, 1799-1917, Knopf, New York 1982, s.112-125
80 A.L. Tibawi, British Interests in Palestine, 1800-1901: A Study of Religious and Educational 

Enterprise Oxford University Press, London, 1961, s.221
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İngiltere olmak üzere Batılı devletler, kendi nüfuz alanlarını kendi işgal 
bölgelerine döndürme planlarını devreye soktular ve böylece enformel 
emperyalizm inşa edilmeye başlandı.81 İngilizler kendilerini Yahudilerin 
ve Protestanların özel hamisi ilan ederken Fransızlar tüm Katolikleri 
koruma başlığı altında bu mezhebin mensuplarının yaşadığı toprakları 
hedef aldı. Dikkati Boğazlarda ve İstanbul’da olması sebebiyle Rusya, 
Ortodoksları koruma misyonuna savunmacı politikaları ile devam ettirdi. 
Birliğini tamamlamış Almanya’ya da İmparatorluğun toprak bütünlüğünü 
koruma rolü kaldı. Bu sebeple Almanya Filistin’deki ticari varlığını artırma 
ve buraya kendi tebaasından insanları yerleştirmeyi tercih etti.82 Bu rol 
dağılımı ve kümelenişi bozan hareket ise İngiltere’yi kendine müttefik 
olarak seçen Siyonist hareket oldu.83 

Yukarıda tartışıldığı üzere İngiliz siyasetçileri ve entelektüelleri, siyasi 
gelişmeler karşısında Filistin’e ilişkin yaklaşımlarını yeni şartlara göre 
adapte edebilmekteydiler. Osmanlı İmparatorluğunun finansal çöküşünü 
ve devlet içinde devletleşmeyi temsil eden Düyun-i Umûmiye’nin84 ilanını 
da fırsat bilerek, Filistin’e Yahudi Dönüşünü amaç edinmiş Siyonist 
aktivistler, Filistin’i İngiltere’nin Hindistan ve Basra Körfezinde yaptıkları 
gibi Doğu Hindistan Şirketi (DHŞ) modeliyle85 yirmi yıllığına parası neyse 
verip Britanya’nın protektrasına alınmasını teklif ederler.86 Amaç, bölgeye 
sefil, cahil ve yarı vahşi Araplar’87yerine Yahudileri yerleştirip ne suretle 
olursa olsun Jewish Return’ü teşvik edip burayı İngiliz protektrasına 
almaya dönüşür. Bu noktada II. Abdülhamit’e Filistin’e Yahudi göçüne 
izin verilip karşılığında Osmanlı borçlarının ödenmesi teklifinin Alman 
Siyonisti Theodor Herzl tarafından yapıldığı88, II. Abdülhamit’in ise 
Filistin’de nüfus kompozisyonunun bozulmaması ve Lübnan’dan başka 
başımıza bir de Filistin gailesinin açılmaması için bu teklifi reddetmesi 
hatırlanmalıdır.

81 M.W. Doyle, Empires, Cornell Paperbacks, New York, 1986, s. 39
82 Ortaylı, a.g.e., s. 57, 97, 174
83 Schölch, a.g.m., s. 44, Ortaylı Almanya’nın bu tutumunun sebebini azınlıklar üzerinden nüfuz 

oluşturma noktasında geç kalmasıyla açıklar. Ona göre Almanya siyaset sahnesine çıktığında 
desteklenecek tüm azınlıklar paylaşılmıştı. Ortaylı, a.g.e., s. 173

84 TDVA, C. 10, s. 62
85 Yurdakul, a.g.e., s. 79, Doğu Hindistan Şirketi (DHŞ) kuruluş tarihi olan 1600’den çözülmeye 

başladığı 1858 Hindistan Ayaklanmasına/Indian Munity’ye kadar geçen dönemin en büyük ticaret 
kumpanyasıdır. Bu şirket, muazzam ticari gelirler ve depolar kadar silahlı kara ve deniz güçlerini de 
yönetiminde ve mülkiyetinde bulundurmuştur.

86  Schölch, a.g.m., s. 48
87  B. Walker, The Future of Palestine: As a Problem of International Policy, and in Connection with the 

Requirements of Christianity and the Expectation of the Jews, 1881, London, s. 4
88 Necmettin Alkan, NİLİ, Ortadoğu’da Casuslar Savaşı, Kronik, İstanbul, 2017, s. 29 
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Regan, Balfour Deklarasyonu’nu birbirlerine simbiyotik ilişki ile bağlı 
ancak farklı siyasi ajandaları olan İngiliz siyasetçileri ile Siyonistlerin 
koalisyonu olarak tanımlar.89 Birinci Büyük Savaş sırasında Britanya’yı 
bu sürece, 17 Ekim Devrimi ile Rusya’nın savaştan çekilmesi zorlamıştır. 
1916’da imza edilen Sykes-Picot Anlaşması ile de Şerif Hüseyin ve Araplar 
yanıltılır.90 Siyonistler ise kendilerine Filistin’i yurt edinmeyi amaçlamış 
emperyalist bir sponsor olarak Yahudi İngiliz ittifakına çoktan karar 
vermişlerdir.91 Regan bu süreci İngiliz iç siyasetinde Siyonistlerin rolü ile 
açıklar.92 Balfour Deklarasyonundan çok önce Siyonistler ile Başbakan 
Balfour arasında 1903’te Filistin’in Yahudi yurduna dönüştürülmesi için 
bir plan yapılır. Regan’a göre; bu dönemde İngiliz kamuoyunda Doğu 
Avrupa’dan gelen Yahudi sığınmacılara yönelik artan nefret, Balfour’u 
böyle bir karara zorlamıştır.93

Artık Filistin’de İngiltere, bu dönemdeki rakibi Almanya ile Yahudi 
göçünü teşvik ve iktisadi etkinlik üzerinden rekabet eder. Misyonerlikle 
başlayan yarışın yerini doğrudan Yahudi topluluğa yönelik nüfuz ve iktisadi 
etkinlik alır. Almanya da Rusya ve Doğu Avrupa kökenli Yahudi nüfusun 
kendi himayesinde Filistin’e göçünü teşvik etmiştir. Alman Yahudiler 
özellikle Alman Konsolosluğunun rehberliğinde mülk satın alarak bölgeye 
yerleşmeye başlar. Savaş yıllarında Alman Şansölyesi, bu kitlenin Osmanlı 
vatandaşlığına geçiş iznini temin eder.94 Filistin’de Alman nüfuzunun 
diğer bir aracı da Alman sermayesidir. Alman ve İngiliz hükümetleri kendi 
ülkelerine mensup olanlar üzerinden rakiplerine karşı müdahale alanları 
oluşturuyorlardı. Mesela İngiliz Dışişleri Bakanlığı, finansal ağ üzerinden 
savaş sonrasında İngiliz Manda Yönetiminin para basma gibi inisiyatifleri 
Barclays Bank Kudüs Şubesi eliyle gerçekleştirebilmiştir.95 Almanya 
bizzat Deutsche Palaestine Bank’ı Filistin’deki etkinliğini ve yatırımlarını 
artırmak için kurmuştu.96 Özetle Filistin’de iki devlet arasındaki rekabetin 
keskinleşmesinde, dini sebeplerden çok iktisadi ve siyasi sebepler rol 
oynamıştır, denilebilir.97 

89 Bernard Regan, The Implementation of Balfour Declaration and the British Mandate in 
Palastine(1917-1936), Doktora Tezi, University of Surrey, 2016, s. 2 

90 Kadir Kasalak, ‘İngilizlerin Filistin Polititkası ve Filistin Mandası’, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016/3, Sayı: 25, (65-78), s. 68

91 Regan, a.g.t., s. 10
92 Regan, a.g.t., s. 11
93 Regan, a.g.t., s. 112-113
94 Ortaylı, a.g.e., s. 181-188
95 Regan, a.g.t.,s. 4, 41-42
96 Ortaylı, a.g.e., s. 127
97 Regan, a.g.t.,s. 43. Anglo-Alman rekabetinin keskinleşmesi özellikle Alman ekonomisinin devasa 

oranlarla büyümesine bağlanır. 1870-1819 Arasında İngiliz ekonomisi %124 büyürken Alman 
ekonomisi %229 oranlarında büyümüştür. Ayrıca 1900-1920 yılları arasında ithal petrol fiyatlarının 11 
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Savaş yıllarında istihbarat konularında Siyonistlerle İngiltere arasında 
yeni bir işbirliği kurulur.98 Filistin’de otonom bir devlet kurabilmesinde 
İngiliz kamuoyunun desteğini almak için Ermenilerin başına gelen bizim 
de başımıza gelecek propagandası yapan Siyonistlerin gizli ajandası, önce 
burayı İngiltere’nin işgal etmesini gerektirmekteydi.99 Cohen, Filistin ve 
çevresinde Yahudi casuslarının Osmanlı Ordusu aleyhine çalışmalarının 
savaşı İngiltere’nin lehine dönüştürdüğünü belirtir.100 Aynı dönemde Arap-
Filistin ayanlara savaş sonrasında kendi kaderlerini tayin hakkı sözünü 
verdiğini de hatırlamakta fayda var. Britanya bu şekilde çoklu ittifakları 
manipüle etmek suretiyle hedefine doğru yol aldığını düşünmekteydi.

Savaş sonrasında, 1923’te İngiltere, ABD ve Fransa’nın katılımıyla 
Cemiyet-i Akvam’da yapılan görüşmeler sonucu Filistin, İngiliz Mandasına 
verilir.101 Osmanlı Devleti’nin yenilgisinden doğan güç boşluğunun Arap-
Filistin bir güçle doldurulamayışı, Filistin’i Batılı sermaye gruplarının 
müdahalesine açık hale getirir.102 1920 San Remo Konferansında 
Hindistan Müslümanlarının baskısıyla Filistin’de Arapların haklarının 
korunması yönünde kararların alınması, teşkilatlanmış bir gücün yokluğu 
nedeniyle sonuç getiremez.103 Diğer taraftan Siyonistlerin, İngiltere’nin 
Sömürgelerden Sorumlu Bakanı Winston Churchill’in desteğini 
kazanmaları da Siyonistlerle İngilizlerin farklı ajandalarının ortaya 
çıkmasını engellemeye yetmez.104 Kendi kaderini tayin hakkı konusunda 
İngiliz Manda yönetiminin, Filistinlilerin tüm hamlelerini suç olarak 
kategorize edip bastırma yoluna gitmeleri şüphesiz Yahudi topluluğun 
güçlenme sürecini pekiştirir.105 Arapların tepkisi sebebiyle, Filistin 
Araplarının lideri Emir Faysal ile Dünya Siyonist Teşkilatı Lideri, daha 
sonra 1949’de İsrail’in Cumhurbaşkanı olacak olan, Chaim Weizmann 
arasında 1919’da İngiltere’nin aracı olduğu anlaşma106 unutulur. 

İkinci Büyük Savaş öncesi Avrupa’da zirveye ulaşan Yahudi 
düşmanlığının Filistin’e Yahudi göçünü hızlandırması, Manda Yönetimini 

katına çıkması Mezopotamya petrollerinin ucuz ve güvenli tahliyesini bu da Hayfa Limanının stratejik 
önemini daha da artırdı.

98  Alkan, a.g.e., s. 29
99  Alkan, a.g.e., s. 56-58
100  Hillel Cohen, Army of Shadows: Palestinian Collaboration with Zionism, 1917–1948, University of 

California Press, London, 2008, s. 16
101  Regan, a.g.t.,s. 113
102  Regan, a.g.t.,s. 251
103  Regan, a.g.t.,s. 142
104  Sara Reguer, ‘Rutenberg and the Jordan River: A Revolution in Hydro-Electricity’, Middle Eastern 

Studies, Vol. 31, No. 4,(Ekim, 1995),(691-729) s. 691
105  Regan, a.g.t.,s. 254-256
106  Kasalak, a.g.m.,s. 69
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Araplarla Yahudilerin birbirine zıt talepleri arasında bırakır. Bu durum 
da İngiltere’nin Araplara başka, Yahudilere başka türlü sözler verme 
davranışını pekiştirir.107 Yahudilerin Manda İdaresini kendi talepleri 
doğrultusunda karar vermeye zorlaması hatta idarenin ABD’ye devrini 
talep etmeleri, İngiltere’nin Siyonistlerin gerçek ajandası ile karşı karşıya 
gelmesinin başlangıcıdır. İngiltere’nin Filistin’de bir Arap Devleti’nin 
kurulması, Kudüs’ün de İngiliz Manda Yönetimi altında uluslararası 
garanti altına alınması önerisi reddedilir. Aslında İngiltere, Yahudilerin 
gücünü Arapların kendi kaderini tayin etme hakkını yok etmek ve kendi 
Manda idaresini kuvvetlendirmek için kullanmıştır. Diğer taraftan Arap 
Ayanlarla/the rich effendis Yahudiler arasında kurduğu birebir ilişkilerle 
de Arap ayaklanmalarını zayıflatmayı amaçlamıştır.108

İngiltere’nin yukarıda bahsedilen planına karşı Yahudiler 1929’da, 
Yahudi Ordusu denilebilecek bir savunma birliği olan Haganah’ı 
kurarlar. 1936’ya gelindiğinde meşru müdafaa gerekçesiyle Haganah 
yasallaştırılır. Ayrıca Yahudi şirketlerin tekelleşme hakkı kazanmaları, 
tarif ve sübvansiyon gibi Yahudi sermayesini koruyan korumacı 
iktisadi mekanizmaları kurmaları, Yahudileri Manda idaresi karşısında 
kuvvetlendirir.109 Nazizm’in etkisiyle artan göçler ve gerek ABD ve gerek 
diğer ülkelerin Yahudilere karşı uyguladıkları göçmen kotaları Filistin 
nüfusunun %30’unun Yahudileşmesini de beraberinde getirir.110 

İngilizlerin Cemiyet-i Âkvam’da ‘National home kavramı ile yurt dedik, 
ülke demedik savunmaları, Haganah’ın yer altındaki teşkilatı olan Irgun’un 
sadece Araplara karşı değil İngilizlere karşı da terörist denilen eylemlerin 
başlangıcını temsil eder.111 Irgun’un lider kadrosuna göre İngiltere’nin 
düşmanları Yahudilerin dostuydu. Şiddet eylemleri, İngilizlerin en mühim 
diplomatı ve Başbakan Churchill’in yakın dostu Lord Moyne’nin suikastına 
kadar varır. Böylece Churchill, Siyonistler lehine verdiği kararlarının 
karşılığını böyle bir ihanetle almış olur.112 Bu ihaneti unutamayan Churchill 
Filistin’in geleceğini düşünmeyi reddetmesi ise ABD Siyonist lobisinin 
teşvikiyle Başkanı Harry Truman’ın (1945-1953) Filistin meselesine 
müdahil olmasına sebep olur. New York’daki Yahudi oylarını almak 
isteyen Truman Filistin’de Yahudiler lehine İngiltere’ye baskı uygular.113 

107 Sedat Kızıloğlu, ‘İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in 
Gelişimi’, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:2, S:1, Kırıkkale 2012, s. 54

108 Regan, a.g.t., s. 208-210
109 Barbara J. Smith, The Roots of Separatism in Palestine- British Economic Policy 1920–29 Syracuse 

University Press, New York, 1993. s.177
110 Regan, a.g.t. s. 240-246
111 Cesarani, a.g.e., s. 16-17
112 Cesarani, a.g.e., s. 17
113 Cesarani, a.g.e., s. 16-18
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Şimdiye kadar İngiltere’nin iç siyasetini kendi beklentileri doğrultusunda 
yönlendiren Siyonistler, İkinci Büyük Savaştan sonra da Birleşik Devletler 
siyasetçilerinin seçimleri kazanma isteklerini kullanmaya başlar. İngiliz 
siyasetçilerin Yahudiler lehine karar alıyor görünmelerini, Theodor Herzl’in 
bu centilmenlerin Siyonistlerin dünyayı idare ettiklerine olan inanç ve 
korkularına bağlaması114 Siyonist Teşkilatın İngiliz iç siyasetine müdahale 
edebilmelerinin bir çeşit itirafı mahiyetinde değerlendirilebilinir. 

Sonuç

Bu çalışmada; Büyük Britanya’nın Kudüs’te bir İngiliz Konsolosluğu 
kurması ile başlayan siyasetinin arkasındaki amaçlar ve bu amaçları 
perdelemek için araçsallaştırılan dini ve ideolojik değerlerin, İngiliz-
Yahudi ittifakını nasıl mümkün kıldığı ve nasıl akim bıraktığı incelenmiştir. 
Bu makalede görülmüştür ki İngiliz siyasetçiler, söz konusu ittifaka yön 
veren gerçek sebeplerini gerek müttefikleri olan Yahudi topluluğundan, 
gerek dini motivasyonlarından istifade ettikleri Anglikan Kilisesinden 
ve gerekse de İngiliz kamuoyundan saklamışlardır. Kudüs ve çevresinde 
yaşayan Ortodoks topluluğa yönelik Rusya’nın ve Katolik topluluğa 
yönelik Fransa’nın himaye iddiaları, İngiltere’nin Yahudi topluluğuna 
yönelmesinin temel sebebi olmuştur. Yahudi topluluğuna yönelik bu 
ilgi ve Yahudilerin himaye edilmek suretiyle kullanılması İngiliz siyaset 
adamlarının Yahudilere duyduğu sempati şeklinde algılanmış, İngiliz 
siyasiler de bu algıdan Siyonist Teşkilatın desteğinden istifade etmek için 
yararlanmışlardır. Böylece Hindistan’a giden yollar üzerinde herhangi 
bir güçlü devletin nüfuz oluşturmasına tahammül gösteremeyen İngiliz 
siyaseti, Yahudilerin yurtlarına kavuşmaları isteğini araçsallaştırmış ve 
bunu da Evangelist Protestanlık inanç sisteminin bir gereği, Anglikan 
Ulusal Kilisesinin düsturu ve İngiltere’nin amacı olarak takdim etmiştir. 

Müttefiki olduğu Osmanlı otoritelerine konsolosluk için resmî izinleri 
alma sürecinde de gerekçe olarak, İngiliz tüccarlarının menfaatlerini 
koruma amacı sunulmuştur.115 Almanya’nın bölgede kendisine bir 
rakip olarak ortaya çıkması, İngiltere’nin izlediği siyasete şekil veriyor 
görünen tüm dini değerleri bir tarafa bırakması ile sonuçlanmıştır. Bu 
siyaset böylece sadece bölgeye Yahudi göçünü destekleme ve büyüyen bu 
Yahudi nüfusu kendi nüfuz politikaları doğrultusunda konumlandırma 
yönünde değişmiştir. Fakat Yahudilerin ve uluslararası Siyonist Teşkilatın 
Filistin’de bir Yahudi devleti kurma amacı hep aynı kalmış, teşkilat İngiliz 
siyasilerin karar alma süreçlerine, özellikle finansal enstrümanlarla nüfuz 

114  https://www.theguardian.com/books/2001/may/31/londonreviewofbooks
115  Cesarani, a.g.e., s. 11
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etmeye devam etmiştir. Yahudilerin sadece Osmanlı otoritesini bozacak 
kadar güçlenmesini destekleyen İngiltere bu güçlenme sürecini kontrol 
edememiş, Temmuz 1838’de konsolosluk açmak için diplomatik usullerle 
girdiği Kudüs’ten116, Yahudi terörizmi ve Birleşik Devletlerin baskısı 
nedeniyle Mart 1948’de ayrılmak zorunda kalmıştır.117 
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Osman Okyar, Millî Mücadele Dönemi 
Türk- Sovyet İlişkilerinde Mustafa Kemal 

(1920- 1921),  Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul 2017, 184 s.

Funda Arslan BİLGİN*

İstanbul’da 1917 yılında  doğan Osman Okyar, 
Serbest Cumhuriyet Fırka’sı kurucusu olan devlet 
adamı Fethi Okyar’ın oğludur. Osman Okyar, 1936 
yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş ve 
yükseköğretimini Cambridge Üniversitesi İktisat 
alanında tamamlamıştır. 1951 yılında Doçent 
olmuş, 1964 yılında Profesörlük derecesini almış 
ve farklı yerlerde iktisat, tarih, siyaset alanlarında 
yazılar yazmıştır.

Osman Okyar’ın ilk olarak 1998 yılında 
yayınlanan, “Millî Mücadele Dönemi Türk- Sovyet 
İlişkilerinde Mustafa Kemal” başlığıyla kaleme aldığı bu eser; Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra ülkenin vaziyetini ve bu kötü vaziyete rağmen hem iç 
siyasette hem dış siyasette nasıl mücadele verdiğini bizlere göstermesi 
açısından önemlidir. Türkiye’nin Milli Mücadele Dönemi’nde maddi 
olarak imkânsızlıklar yaşadığı ve bu imkânsızlıkları giderip mücadeleyi 
kolaylaştırmak için Sovyetler Birliği ile nasıl bir politika izlediği üzerine 
yazılmış önemli bir eserdir. Eser; kısa bir giriş, on bir ana bölüm ve sonuç 
kısmından oluşmaktadır. Yazar giriş kısmında, çalışmasını ana hatlarıyla 
özetleyerek kullandığı yerli ve yabancı ana kaynakları tanıtmıştır. 
İlk bölümde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, Sovyetler Birliği’ne 
başvurmasının temel nedenlerini ele alarak, bunları iki başlık altında 
incelemiştir. İlk başlık “Kuva-yı Milliye’nin Karşılaştığı Şartlar”dır. Bu 
başlık altında, Millî Mücadele döneminde karşılaşılan ağır şartları özetlemiş 
ve yabancı saldırılardan ziyade, İstanbul’dan kaynaklanan maddi-manevi 
zorluklara değinmiştir. İkinci başlık ise, “Sovyetlerin Türkiye ile İlgili 
Tutumu”dur. Bu başlık altında, Bolşevik İhtilalinden sonra Rus olmayan 
milletlere self determinasyon hakkını sağlayacaklarının vaat edilmesi ve 

*  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma 
Görevlisi.
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1921 yılında iç harbin bitmesiyle bu vaadden nasıl vazgeçildiği üzerinde 
durulurken Türkiye ile ilgili değişen Rus politikasına da değinilmiştir.

İkinci bölüm, Mustafa Kemal’in Siyasi Hedefi, başlığı altında 
incelenmiştir. Bu bölümde üzerinde durulan konu, Mustafa Kemal’in 
Türkiye’nin geleceği ile ilgili nasıl bir siyaset tasavvur ettiği ile ilgilidir. 
Batı politikası mı, yoksa doğu politikası mı tercih edilecekti ve bu konuda 
devlet adamları hangisine daha yakındı? Bu bölümde, komünizm devlet 
adamları üzerinde hangi ölçüde etki etmiştir, o değerlendirilmektedir. 
Üçüncü bölümde, Sovyetlerin 1918-1920 yılları arasında emperyalizm ve 
kapitalizmle nasıl savaştıkları ve Asya’daki ihtilal beklentileri üzerinde 
durulmuştur. Asya ihtilalinde Sovyetlerin, Türkiye’ye asırlardır İslam 
bayrağını taşımasından ötürü ihtiyacı olduğunun da altı çizilmiştir.

Dördüncü bölüm, 1920 yılında Türkiye’deki siyasi ortamı ele 
almaktadır.  Nisan- Aralık 1920 tarihleri arası, İstiklal Harbi açısından en 
sıkıntılı dönemdir. Çünkü Ankara, Sovyetlerden yardım için bir türlü cevap 
alamıyor, silah ve para yetersizliğini karşılayamıyordu. Ayrıca komünizmin 
yayılması da Ankara’yı rahatsız ediyordu. Bu bölümde, komünizmin ne 
ölçüde ve nasıl yayılma imkânı bulduğuna değinilmiştir. Beşinci bölüm, 
Birinci Moskova Görüşmeleri başlığıyla ele alınmıştır. Burada Kemal-
Çiçerin mektuplaşmasına yer verilirken Sovyetlerin, Moskova’ya giden 
Türk heyetine nasıl üstten bakan bir tutum sergiledikleri üzerinde 
durulmuştur. 

Altıncı bölümde, Eylül 1920 tarihinde yapılan Bakü Kongresi 
açıklanmaya çalışılmıştır. 1891 kişinin katıldığı bu kongre, Sovyetlerin 
düzenlediği milletlerarası kongrelerin en büyüğüydü ve Türkler kongrede 
ağırlığı oluşturmuşlardır. Bu bölümde, kongrede geçen konuşmalar ve 
kongreye Enver Paşa’nın neden davet edildiği, ayrıca kongre biter bitmez 
kurulan Türkiye Komünist Partisi’ne yer verilmiştir. Yedinci bölümde ise, 
Ermenistan üzerine Eylül-Kasım 1920 tarihleri arasında düzenlenen Doğu 
Harekâtı ve bu harekâtın Sovyetler üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. 
Bölümde, ayrıntılı olarak operasyonun zemini, nasıl seyrettiği ve Türkiye 
için hangi sonuçları olduğu yer almıştır. 

Türkiye Komünist Partisi’nin Anadolu’da nasıl yerleşmeye çalıştığının 
ele alındığı sekizinci bölüm, Türkiye Komünist Partisi lideri Mustafa 
Suphi ve onun hazin sonunun anlatıldığı ilgi çekici bir bölümdür. Mustafa 
Suphi’nin Mustafa Kemal’le görüşmelerine yer verilirken Anadolu’da 
yerleşme teşebbüsünün feci biçimde sonlanması incelenmiştir. Dokuzuncu 
bölüm, Sovyetlerin Türkiye hakkındaki tutum değişikliği, bunun sebepleri 
ve değişen bu tutum sonrası İkinci Moskova Görüşmelerinin nasıl 
seyrettiği ile ilgilidir. Sovyetlerin, tutum değişikliği üzerine gerçekleşen 
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müzakerelerin sonucu olarak imzalanan Moskova Anlaşması ve bu anlaşma 
maddelerinin özetine yer verilmiştir.

Onuncu bölüm, Sakarya’dan Önce, başlığı ile ele alınmıştır. Bu 
bölümde, hem Türkiye açısından hem de Sovyetler açısından konuya 
değinilmiştir. Sovyetlerin politikasındaki değişiklikten, yani 1921 yılı 
başlangıcı ile Sakarya Zaferi arasındaki süreçte Sovyetler ve Türkiye’nin 
nasıl bir tutum sergilediği ortaya konulmuştur. On birinci bölüm, Sakarya 
Zaferi ve sonrasındaki gelişmeleri içermektedir. Sakarya Zaferinden sonra, 
Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması üzerinde durularak, Türk-Sovyet 
ilişkilerine bu zaferin nasıl yansıdığına yer verilmiştir. Ayrıca Sovyetlerin, 
Sakarya zaferinden önce yaptıkları yardımın çok az olduğu, fakat zaferden 
sonra yapılan silah yardımının Türkiye’nin gücünü önemli ölçüde arttırdığı 
belirtilmiştir.

Sonuç kısmında yazar; Mustafa Kemal’in Sovyet stratejisini 
yorumlamıştır. Bu yorumlamayı yaparken de konuyu, iki temel üzerinde 
çerçevelendirmiştir. Mustafa Kemal’in Sovyetlere karşı Millî Misak sınırları 
içinde bağımsızlığı sağlamak ve cumhuriyet rejiminden taviz vermemek 
şeklinde bir siyaset geliştirdiği ve bundan taviz vermediğinin altı çizilmiştir. 
Kitabın kısa bir özeti gibi yazılan sonuç kısmı, ana hatlarıyla konuyu 
anlayabilmemiz açısından önemlidir. Ayrıca sonuç ardından konulan 
“Notlar” başlıklı kısım, her bölümde hangi kaynakların kullanıldığının 
belirtildiği, okuyucunun işini kolaylaştıran bir dilim olmuştur. 

Millî Mücadele dönemi Türk-Sovyet ilişkilerini ele alan bu eser; Batı 
ile Doğu arasında nasıl bir denge politikasının izlendiğini ve aslında 
Türkiye’nin Sovyetlere yakın bir politika takip etse de amacın, Millî 
Mücadele’ye maddi destek sağlamak olduğunun üzerinde duran önemli bir 
araştırmadır. Türk-Rus ilişkilerini merak edenler için, oldukça aydınlatıcı, 
açık bir dille yazılan ve bölümleri kısa olduğundan, okuyucuyu sıkmayan 
bir eserdir. 
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İsmail Ediz, Diplomasi ve Savaş - Batı 
Anadolu’da Yunan İşgali 1919-1922, 

Ötüken Neşriyat, 2019, İstanbul, 2. Basım, 392 s.

Alperen GÖKÇE*

İsmail Ediz tarafından okuyucuların dikkatine 
sunulan Diplomasi ve Savaş- Batı Anadolu’da 
Yunan İşgali 1919-1922 adlı eser, 392 sayfa olup, 
Haziran 2019’da 2.  Baskısı yapılmıştır. Kitap; 
yedi ana bölüm, sonuç, kaynakça ve dizinden 
müteşekkildir. Ana bölüm başlıkları; uzun bir 
girişten sonra “Paris Konferansı ve İzmir’in 
İşgal Kararı”, “Aydın Vilayeti’nin İşgali”, “Sevr’i 
Ortaya Çıkaran Konferanslar”, “Sevr’in Dayatılma 
Süreci”, “Yunan İşgalinin Sona Ermesi” ve “Batı 
Anadolu’da Kurulan Yunan Yönetimi” şeklindedir. 
Bölüm başlıkları kronolojik bir sırada verilmekle 
birlikte ana bölüm başlıklarının içerisindeki alt başlıklarda da bu kronoloji 
takip edilmektedir. Alt başlıklarda okuyucuya konu, evveliyatı, sonrası ve 
diğer etkenlerle birlikte sunularak, ortaya çıkan sonucu doğuran etkenler 
açıklayıcı bir şekilde aktarılmaktadır. Dönemin şartlarının anlaşılması 
bakımından sistematik bir şekilde olaylar aktarılırken, okuyucu açısından 
da konunun adım adım inşası gerçekleşmektedir.

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri, yeni bir Anadolu 
meydan getirmek için Osmanlı Devleti’nin etki alanını ve Türk Milleti’nin 
hayat sahasını kendi dış politikaları doğrultusunda planlamaya 
başlamışlardı. Müslüman Türk etkisinden arındırılmış bir İstanbul ve 
İzmir düşüncesi de bu planlamalara dâhildir. Batı Anadolu’daki Yunan 
işgali, bu girişimin fiiliyata dökülmüş hali olarak kitabın konusunu 
oluşturmaktadır. Yazar, burada işgallerin ana karakteri olarak İngiltere’yi 
görmektedir. Bunun da sebebini, coğrafya üzerindeki ekonomik ve siyasi 
menfaatleri, uzak sömürgelerin güvenliği ve hüküm sürdüğü topraklardaki 
Müslüman nüfus yoğunluğu olarak açıklamaktadır. Yazar, ön sözde 
genellikle Yunan işgali ile mücadelenin, sadece “Millî Mücadele Dönemi” 

*  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
Öğrencisi.  E-posta: gokcealperen@gmail.com
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başlığıyla ve Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alındığını, Avrupa 
merkezli diplomasi ve ilgili devletlerin kendi iç dinamiklerinin dikkate 
alınmadan yapılacak değerlendirmelerin döneme ilişkin eksik veya yanlış 
telakkiler oluşturabileceğini ve İtilaf Devletleri’nin iç siyasetine, birbirleri 
arasındaki rekabete, Yunanistan’daki siyasi gelişmelere değinmemenin 
olumsuzluklar doğuracağını belirtmiştir. Eserde Yunan işgali, işgalin ana 
karakteri İngiltere’nin arşiv belgelerine yer verilerek diplomatik sürecin 
dönemi nasıl etkilediği hususu üzerine yoğunlaşılmıştır.

Eser, işgale giden süreci, işgali ve uluslararası tepkileri, uluslararası 
rekabetten doğan çekişmeleri Ankara’nın değerlendirmesi ve işgali 
mağlubiyetle sonlandıran sebeplere etki eden devletlerarası ilişkilerin 
konjonktüre göre seyir değiştirmesi ile okuyucuyu, dönem ve olaylar 
hakkında bilgilendirmiştir. Batı Anadolu’nun işgaline giden süreci, geniş 
tutulan girişte açıklayan yazar, girişin alt başlıklarında işgali, İngiliz 
bürokrasisinin uygulamaya konan politikalarının son halkası olarak 
nitelendirmiştir. Bu arada, İngilizlerle Osmanlı arasındaki ilişkinin 
evveliyatını aktardıktan sonra, İngiliz ve Yunan işbirliğinin ilk başlangıç 
noktalarını vermiştir. Osmanlı ve İngiliz ilişkilerinin kopmasını, İngiliz-
Alman rekabeti ile açıklayan yazar, savaş öncesi devletlerarası ilişkiyi 
okuyucuya verdikten sonra, Cihan Harbi’nin ilk sıralarında Yunanistan’ın 
tavrı ve Atina’da gerçekleşen hükümet darbesi ardından Yunanistan’ın 
savaşa girdiğini aktararak 1918’e götüren etkenleri açıklamıştır. 
Mütarekenin imza edilme sebepleri, Mütareke sonrasında Batı 
Anadolu’daki durum, güvenlik ve asayiş meseleleri, Mütarekenin işgale 
izin sağlayan maddelerinin tatbikini kolaylaştırmak amacıyla yapılan 
kara propagandalar ve nüfus politikaları aktarılmış, İngiliz raporlarında 
ve medyasına yansıyan olaylar ve mülahazalar ile bunların birbirinden 
farklılıkları belirtilmiştir. Gayrimüslimlerin yeniden iskânı ve mukimlerin 
mağdur edilişi, artan huzursuzluk ve asayişsizlik ile etnik ve dini temelli 
çatışmaları nihayete erdirmek için, nasihat heyetinin girişimleri ile giriş 
sonlandırılmıştır.

“Paris Konferansı ve İzmir’in İşgal Kararı” ana başlığında, Paris 
Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin diplomasi rekabetleri ve İzmir’in 
Yunanlılarca işgali kararının alınmasının arka planı incelenmiştir. Paris 
Konferansı’nın amacı, konusu ve İngilizlerin Osmanlı Devleti’nin akıbeti 
ile ilgili tutumuna değinilmekle beraber, İngilizlerin diğer devletlerle olan 
diplomasi mücadelesi de aktarılmıştır. Okuyucunun, olayları ve İngilizlerin 
dış politikadaki tutumlarını daha iyi temellendirebilmesi amacıyla 
İngiltere’nin Cihan Harbi sonrası ülke içi siyasetine, fikir ayrılıklarına 
mercek tutulmuştur. Konferansta Yunanistan’ın, İzmir ve Batı Anadolu’ya 
ilişkin taleplerini detaylı bir şekilde aktarıldıktan sonra, bu taleplerdeki 
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iddiaların araştırılması için teşekkül eden araştırma komisyonu, 
komisyonda İngiltere, Amerika ve İtalya arasındaki fikri ayrılıklarına 
değinilmiştir. İtalya’nın tepkisi ve sebepleri, Hint Müslümanlarının 
tepkileri ve bu tepkilerin İngiltere’deki etkisini, yine İzmir ve Batı 
Anadolu’daki ticaret erbabının tepkileri, sebepleriyle beraber geniş bir 
şekilde işlenmiştir.

“Aydın Vilayeti’nin İşgali” ana başlığında, İzmir’in işgali, idarecilerin 
tutumu, Türk halkının tepkileri, Rumların sevinci, işgalin ilk günü meydana 
gelen olaylar, bu olayların İngilizlerce nasıl rapor edildiği verilmiştir. 
Yunanlıların, İzmir’in işgali sonrası Türklere saldırı ve yağma olaylarının 
artması sebebiyle, İngilizler tarafından tedbirler alınması noktasında 
uyarıldığı ve bu tedbirlerin tatbiki ile İzmir’in Yunan kontrolüne girmesi 
aktarılır. Sonra işgalin, Yunanlılara izin verilen sınır da aşılarak bütün 
Aydın Vilayetine yayılması ve bu duruma İtilaf Devletleri’nin tepkileri, 
İngiliz gözlemcilerin raporlarına yansıması okuyucuya sunulmuştur. Yazar, 
İngiliz gözlemcilerin, Kuva-yı Milliye telakkileri, ilk yorumları, öngörüleri 
ile İstanbul hükümetinin Kuva-yı Milliye’ye bakışını İngiliz belgelerine 
dayanarak gösterir. İzmir olaylarını araştırma komisyonu raporuna da 
geniş yer veren yazar, esasında İngiliz ve Yunan gerekçelerinin gerçekle 
ilgisi olmadığını, yine yabancı komisyonun raporuyla okuyucuya sunar.

“Sevr’i Ortaya Çıkaran Konferanslar” ana başlığı altında, Sevr 
Antlaşması’nın maddelerinin ortaya çıkışı, İtilaf Devletleri arasındaki 
dengeler ve bu devletlerin durumları anlatılır. Konferanslar sürecinde, 
İngiltere ve Fransa rekabeti, bu rekabette İngiltere’nin Yunanistan 
taraftarlığı sebebiyle, Fransa’ya vermek zorunda olduğu tavizlere değinilir. 
Öncelikle Londra Konferansı’nın, İtilaf Devletlerince Osmanlı Devleti’ne 
uygulanması gereken yaptırımların ön kabulüyle başladığı belirtilir. 
Katılımcı devletlerin görüşleri, İstanbul’un Türk hâkimiyetinde kalıp 
kalmama konusu, İzmir’in geleceği ve konferansta çıkan netice, İngilizlerin 
Yunan taraftarlığı politikasının İngiliz medyasına yansımalarıyla 
beraber aktarılır. Sevr’in taslak maddelerinin oluşturulduğu San Remo 
Konferansı’nda İtalyan ve Yunan gerginliği, antlaşmayı Türklerin kabul edip 
etmemesi durumunda doğacak sonuçlar, İstanbul’un tepkisi aktarıldıktan 
sonra, şartların Türkiye’ye dayatılması için Yunan ordusunun saldırıya 
geçmesi konusunda uzlaşılan Limpne Konferansı işlenir. Sevr Antlaşması 
alt başlığında, maddelerin içeriğini aktaran yazar, Sevr taslağının Türkiye’yi 
cezalandıran ağır bir antlaşma olduğu görüşündedir.

“Sevr’in Dayatılma Süreci” ana başlığında yazar, Yunanistan’ın iç 
siyaseti ve İtilaf Devletleri’nin Yunanistan’a uyguladıkları ambargonun 
kökenlerine inerek; Venizelos’un iktidardan düşmesi akabinde muhaliflerin 
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idareye gelmesi ve Kostantin’in kral olması, Kostantin’in gelmesiyle İtilaf 
Devletleri’nin Yunanistan’a takındığı tavırları açıklar. Yunan ordusunda, 
yeni iktidarla birlikte gelen değişiklikler detaylı bir şekilde incelendikten 
sonra yeni yönetimin Eskişehir’i işgal girişiminin başarısız olması üzerine, 
yeni yönetimle ilişkilere mesafe koyan İtilaf Devletleri’nin geleceğe ilişkin 
politikalarının belirleyiciliği okuyucuya sunulur. Uzun süren savaşla, 
Yunanistan’ın girdiği ekonomik darboğazda finansal destek arayışlarının, 
1921 yılında Londra Konferansı’nda gündeme geldiği belirtilir. 
Yunanistan’a, para dahi bastırmasına müsaade edilmeyerek uygulanan 
ambargonun şiddeti aktarılır. Ayrıca İngilizlerin her şeye rağmen 
Yunanlılara desteği işlendikten sonra, Sevr’in artık geçerli olmasının 
mümkün olamayacağı, sebepleriyle gösterilir. İngilizlerin her şeye rağmen 
desteğini alan Yunanistan’ın, Anadolu’yu işgal girişimlerinin devam ettiği, 
mağlubiyetler sonrasında Yunan ordusunda değişikliklere gidildiğini 
aktaran yazar, yine sürece ilişkin İngiliz medyasındaki yansımaları ve 
yorumları sunar. İngiltere’nin birkaç ay sonra Yunanistan’a ambargoyu 
kaldırma kararı, akabinde Yunan ordusunun Kütahya ve Eskişehir işgalleri 
detaylıca işlenir. İngiliz medyasının bu işgallere takındığı değişken 
tavır aktarılır. Yazar, Yunanistan için artık işlerin olumlu bir şekilde 
sonuçlandırılmayacağı nokta olan Sakarya Muharebesini de anlattıktan 
sonra, Yunanlıların içinde düştüğü zor durumdan kurtulma çabalarını işler. 
Fransa ve Ankara Hükümeti arasında imza edilen antlaşma ile, eli daha 
da zayıflayan Yunanlıların, Fransa’ya şiddetli tepkisine değinilir. Sonra 
İngiltere’nin finansal destek konusunda Yunanlılara sırt çevirmesiyle, 
savaşın Ankara’nın lehine dönmesindeki dış etkenleri izah eder. “Yunan 
İşgalinin Sona Ermesi” ana başlığı altında, Yunanlıların finansal destek 
arayışları, Yunanistan’daki iç siyasete değinen yazar, Yunanlıların son bir 
umut olarak gördüğü Paris görüşmelerini, Türk tarafının konuya ilişkin 
kesin ve kati duruşunu aktarır. İtilaf Devletleri’nin desteğini kaybeden 
Yunanlıların, İstanbul’u işgal etme planlarının akıbetini, İngilizlerle 
gerilen ilişkilerini aktaran yazar, bütün bu olumsuz gelişmeler sonrasında 
Yunan ordusu için kaçınılmaz bir son olan Büyük Taarruz ve Yunanlıların 
Anadolu’dan çıkarılmalarını işler. 

“Batı Anadolu’da Kurulan Yunan Yönetimi” ana başlığı altında, 
Mütareke ve Sevr sonrasında kurulan Yunan idaresi hakkında detaylı 
bilgi verilir. Bu idarelerin ekonomi uygulamaları, gümrük işleyişleri, 
göçmen sorunu, sağlık hizmeti ve adalet hizmetinin icrasını aktaran 
yazar, Yunanlıların eğitim girişimi olarak İzmir İyonya Üniversitesi 
planlarını inceler. “Sonuç”ta, Millî Mücadele dönemi Anadolu’sunun iç 
dinamikleri, uluslararası siyasette yaşanan gelişmeler, ilgili devletlerin 
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kendi aralarındaki ilişkiler ve çatışmaların bu dönemin oluşmasında 
etkili olduğu belirtilir. Yazar, Ankara’nın uluslararası siyasetteki ihtilaflar 
ve rekabetlerden istifade ederek işgal altındaki olumsuz durumu, Millî 
Mücadelenin lehine çevirdiğini belirtir. 

Eser, savaş kadar diplomasinin de mücadelede etkin rol oynadığını 
işlemektedir. Dönemi, sadece yerli kaynaklarla incelenmenin eksik 
kalacağını gösteren yazar, pek çok İngiliz arşiv belgesini, yabancı raporları 
ve dönem yabancı medyasındaki mülahazaları da işleyerek, muhatap 
devletlerin Anadolu üzerindeki politika değişikliklerini temellendirmiştir. 
Yazar, İtilaf Devletlerinin Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kabullenmedeki 
asıl amaçlarının, kendi çıkarlarını korumak olduğunu da gözler önüne 
sermiştir. Eserin en büyük özelliği, işgal ve sonrasını, uluslararası politika 
ve ilişkiler ışığında incelemesidir.  

Kaliteli bir baskıya sahip olan kitapta kullanılan dil sade, üslup açıklayıcı 
ve öğreticidir. Yazar, dönem şartları içerisinde olayları incelemiş, yerli, 
yabancı arşivleri ve medyayı kullanarak temellendirmiştir. Eserin zengin 
kaynakçası, ilgilisine malzeme sunmakta, “Dizin” kısmı, araştırmacılara 
kolaylık sağlamaktadır. 
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Ömer Akdağ, Millî Mücadele Tarihi, 
Billur Yayınevi, Konya, 2019. 366 s.

  İsmail YURDAKURBAN*

Mondros Mütarekesi ile başlayıp Mudanya 
Mütarekesi’ne kadar devam eden devreye, 
“Millî Mücadele” dönemi adı verilir. Anadolu 
coğrafyasının, topyekûn ayağa kalkıp vatanı 
savunma adına verdiği destansı mücadelenin, 
toplumun tüm kesimleri tarafından tam ve doğru 
bilinmesi önemlidir.  Daha önce, Konya’da Çok 
Partili Dönem Genel Seçimleri (1946-1957), Türk 
Yenileşme Tarihi, Çok Partili Döneme Geçişte 
CHP’nin Laiklik Anlayışı Konya Örneği (1946-
1950), Yenibahçeli Şükrü Bey’in Hatıraları, 
Türk İnkılap Tarihi, Politik Dokunuşlar adlı kitapları ve dönemle alakalı 
makaleleri bulunan yazar Prof. Dr. Ömer Akdağ, akademik faaliyetlerini 
KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde sürdürmektedir.

Kitap, yazarın takdim yazısı ile başlamakta, dört bölüm ve eklerden 
oluşmaktadır. İlk bölümde, I. Dünya Savaşı ve azınlıkların faaliyetleri 
incelenmiştir. İkinci bölümde Anadolu’da yaşanan işgaller ve buna karşı 
mücadele değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde TBMM’nin  kuruluşu ve 
milletin bağımsızlık mücadelesi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde  ise, 
Millî Mücadele esnasındaki mali kaynaklar, rejim değişikliği ve Lozan 
Antlaşması incelenmiştir.

Birinci bölüm “Dünya Savaşı ve Ekalliyetler” (s. 1-55) başlığını 
taşımaktadır. Bu bölümde ilk olarak I. Dünya Savaşı işlenir. I. Dünya 
Savaşı’nın çıkışı, taraflar, Osmanlı Devleti’nin savaşa neden ve nasıl girdiği, 
cepheler, savaş esnasında yapılan gizli anlaşmalar, Amerika’nın savaşa 
girmesi ve savaşın sona ermesi incelenir. İkinci kısımda Osmanlı Devleti’nin 
sona erme sebeplerinden bahsedilir. Ayrıca, coğrafi keşifler, kapitülasyonlar 
ve diğer nedenlerden kısaca bahsedilir. Üçüncü kısımda Ermeni meselesi 

*  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dr. Öğrencisi.

Tanıtım



204

Kitap Tahlili/Book Review
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

9/
26

: 1
29

-1
44

üzerinde durulmuştur. Osmanlı Devleti içinde yüzyıllardır huzur içinde 
yaşayan, devlete bağlılıkları ve Türk kültürü ile kaynaşmalarından dolayı 
devlet içinde “Millet-i Sadıka” olarak nitelendirilen Ermeni tebaanın nasıl 
olup da devlete karşı faaliyetlere giriştiği değerlendirilir.

Birinci bölümün dördüncü kısmında, ekalliyetler mercek altına 
alınmıştır. Osmanlı sınırları içinde bir arada yaşayan Rum, Ermeni, 
Yahudi ve diğer grupların bu dönemdeki zararlı faaliyetleri sıralanır. 
Rumların oluşturduğu Pontus Rum, Kordos Komitesi, Mavri Mira gibi 
zararlı cemiyetler ile Ermeni ve Yahudi cemiyetleri anlatılır. Bunların yanı 
sıra azınlıkların kurmadığı, mütareke döneminde ortaya çıkan ve işgalci 
güçlerden destek gören zararlı cemiyetlerden de bahsedilir. Kürdistan 
Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti 
gibi zararlı cemiyetlerin faaliyetleri de bu kısımda işlenmiştir.

Kitabın ikinci bölümü, “İşgaller ve Mukavemet” (s. 55-183) olarak 
adlandırılmıştır. Bu bölümde, ilk olarak İtilaf Devletleri’nin Mondros 
Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanarak Anadolu’yu işgal girişimleri 
incelenir. Kasım 1918’den itibaren İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan 
güçlerinin işgalleri ve bu işgaller esnasında uyguladıkları mezalim, 
yağma hareketleri anlatılır. İkinci kısımda ise, işgallere karşı düzenlenen 
mitingler, mitinglerin özellikleri üzerinde durulur. Millî Mücadele’deki bu 
miting ve kararların, sadece tepkiler değil, aynı zamanda millî heyecan ve 
ruhun ortaya konulmasındaki önemi vurgulanır.

İkinci bölümün üçüncü kısmında, Anadolu Hareketi’nden bahsedilmiştir. 
Mondros ile başlayıp işgalci güçlerin ülkemizden atılmasına kadar geçen 
devreyi içeren Millî Mücadele veya Anadolu Hareketi’nin mahalli mücadele 
ve topyekûn mücadele dönemleri açıklanmıştır. Dördüncü kısım ise, I. 
Dünya Savaşı’nı takiben galip devletlerin barış şartlarını belirlemek için 
18 Ocak 1919 tarihinde topladıkları Paris Barış Konferansı’na ayrılmıştır. 
Bu konferanstaki Türk vatanını paylaşma talepleri ve manda meselesi 
üzerinde durulmuştur. Beşinci kısımda Mondros sonrası Anadolu ve 
Rumeli’de ortaya çıkması muhtemel çatışmaları önlemek amacıyla, 
İstanbul hükümeti tarafından gönderilen Heyet-i Nasihalar, Heyet-i 
Tahkikiyeler ve Heyet-i Teftişiyeler’den bahsedilir. Altıncı kısımda 
Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetleri işlenmiştir. Bu cemiyetlerin kuruluşunda, 
İttihat ve Terakki mensuplarının rollerine vurgu yapılır. Millî İslam Şurası, 
Trakya-Paşaeli Müdafaa-yı Heyet-i Osmaniye Cemiyeti, İzmir Müdafaa-yı 
Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-ı 
Hukuk Cemiyeti, Millî Kongre Cemiyeti, Müdafaa-yı Vatan Cemiyeti ile 
kadınlarımızın kurduğu cemiyetler bu kısımda incelenmiştir.

İkinci bölümün yedinci kısmı Mustafa Kemal ve onun aldığı görevlere 
ayrılmıştır. Mustafa Kemal’in üstlendiği askeri görevler, Sultan Vahdettin 
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ile ilişkisi, İttihat ve Terakki bağlantısı, Anadolu’da görevlendirilmesi ve 
resmi görevlerinin son bulması burada değerlendirilir. İkinci bölümün 
sekizinci ve son kısmı Millî Mücadele dönemi kongrelerine ayrılmıştır. 
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmeden önce tertip edilen kongreler, 
Mustafa Kemal’in bizzat katıldığı ve katılmadığı kongreler bu kısımda 
sıralanmıştır. Ayrıca M. Kemal Paşa’nın tutuklanma girişimi, 12 Ocak 
1920 tarihinde Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanması ve 17 Şubat 
1920 tarihinde alınan Misâk-ı Millî (Ahd-ı Millî) kararları ve ardından 
İstanbul’un resmen işgal edilmesi üzerinde durulur.

 Üçüncü bölüm, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millet Mücadelesi” 
(s. 183-294) olarak adlandırılmıştır. İlk kısımda TBMM’nin açılması süreci 
işlenir. Meclisin, “kurucu” mu, “millî” mi olduğu tartışmaları, seçimler, 
hükümetin teşkili, ilk meclisin çalışma düzeni ve görev süresi ile meclis 
içindeki gruplar incelenir. İkinci kısım Sevr projesi üzerinedir. İtalya’nın 
San Remo kentinde bir araya gelen İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, 
Yunanistan ve Belçika başbakanlarının katılımıyla varılan anlaşma ile Sevr 
Projesinin çekirdeği oluşturulmuş, burada belirlenen esaslar çerçevesinde 
22 Haziran 1920 tarihinde Osmanlı Hükümeti Paris’e davet edilerek, 11 
Mayıs 1920’de hazırlanan metin, Tevfik Paşa başkanlığındaki heyete 
verilmiştir. Tevfik Paşa’nın ifadesiyle “İstiklal, hatta devlet kavramları ile 
kabil-i telif olmaya kararlar” niteliğindeki bu metnin, İtilaf Devletlerinin 
baskıları, işgal girişimleri neticesinde, İstanbul’da toplanan Saltanat 
Şûrası tarafından kabulüne karar verilmiştir. Ancak Sevr’in, her ne kadar 
İstanbul’dan gönderilen heyet tarafından imzalansa da, tarafların yetkili 
mercilerince onaylanmadığı için hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır. 
Sevr’in neden geçerli olmayıp, proje olarak kaldığı ve Sevr’e karşı tepkiler 
bu kısımda açıklanmıştır. Üçüncü kısımda ise, 5 Aralık 1920’de gerçekleşen 
İstanbul Hükümeti temsilcileri ile Mustafa Kemal başkanlığındaki Ankara 
heyetinin bir araya geldikleri “Bilecik Görüşmesi” işlenmiştir. 

Üçüncü bölümün dördüncü kısmı, Kuvâ-yı Milliye’ye ayrılmıştır. Millî 
Mücadele döneminde düzenli orduların dışında, merkezi komutanlığa 
bağlı olmayan silahlı gruplar tarafından yürütülen, Mondros’tan düzenli 
orduların kuruluşuna kadarki dönem bu kısımda ele alınmıştır. Bölgesel 
direniş hareketlerinin başarıları, bu başarıların TBMM’ye sağladığı manevi 
güç ile Millî Mücadeleyi engelleme girişimleri, bu kısımda işlenmiştir. 
Beşinci kısımda, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çıkan ve Kuvâ-yı 
Milliye’yi uzun süre meşgul eden iç isyanlar incelenmiştir. İç isyanların 
çıkışındaki iç ve dış etkiler bu kısımda sıralanmış, isyanların bastırılması 
amacıyla alınan tedbirlerden bahsedilmiştir. Doğu Cephesindeki askeri 
harekât ve Gümrü Antlaşması altıncı kısımda anlatılmıştır.
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Kitabın üçüncü bölümünde yedinci kısımdan itibaren, düzenli orduya 
geçiş ve askeri harekâtlar incelenmiştir. İnönü Muharebeleri, Dumlupınar, 
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük 
Taarruz burada anlatılmıştır. Ayrıca  Londra Konferansı, 1921 Anayasası, 
İstiklal Marşı’nın kabulü, Başkomutanlık Kanunu ve  Tekalif-i Milliye gibi 
bu dönemde gerçekleşen önemli olaylar anlatılmıştır. Bölümün sonunda 
ise, Büyük Taarruz’un yankıları, Mondros Mütarekesi, İstanbul ile 
Anadolu arasındaki münasebetler ile İstanbul Hükümeti tarafından Kuvâ-
yı Milliye’ye yapılan yardımlar anlatılmıştır. Osmanlı hükümetlerinin, 
zaman zaman Anadolu’ya maddi ve manevi desteklerinin olduğu, Millî 
Mücadele devresinde İstanbul’da kurulan hükümetlerin, dönemin şartları 
nedeniyle Anadolu’ya olan desteklerini, bazen açıkça ortaya koyamadıkları 
vurgulanmıştır.

Kitabın dördüncü bölümü, “Mali Kaynaklar ve Lozan”  (s. 295-348) 
başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, ilk olarak Millî Mücadele döneminde 
kullanılan mali kaynaklar ele alınmıştır. Bu kaynaklar, iç ve dış olarak 
iki kısımda değerlendirilmiştir. İç kaynaklar; halkın bağışları, kanuni 
düzenlemeler, tasarruf tedbirleri, Tekâlif-i Milliye emirleri ve İstanbul 
çıkışlı mali yardımlar olarak sıralanmıştır. Dış kaynaklar ise; İstiklâl 
savaşı yıllarında Buhara ve Azerbaycan Türklerinin gönderdiği yardımlar, 
Hindistan ve Afrika’daki Müslümanların yapmış oldukları yardımlardır. 
Buhara ve Azerbaycan’dan gelen yardımlar, Rusya üzerinden Anadolu’ya 
gönderildiği için toplanan paraların büyük kısmının Rusya’dan gelmediği, 
bu paraların akıbetinin meçhul olduğu vurgulanmıştır. Bu yardımlara ek 
olarak Ankara İtilafnamesi imzalandıktan sonra Fransa ve İtalya’nın da 
askeri ve mali yardımlar yaptığı, ayrıca bu devletlerden gizli olarak silah 
satın alındığı ifade edilmiştir.

Dördüncü bölümün ikinci kısmı, Millî Mücadele dönemindeki Türk 
basınının incelenmesine ayrılmıştır. I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında 
yayınlanan gazete ve dergi sayısının 73 olduğu, 1915’de bu sayının 6’ya 
düştüğü, savaş sonunda ise 71’e ulaştığı belirtilmiştir. Millî Mücadele 
basını, İstanbul ve İzmir gibi işgal altındaki bölgelerde yapılan yayınlar 
ve bu bölgelerin dışında, Anadolu’da işgal altında olmayan bölgelerde 
yapılan yayınlar olarak ikili bir tasnife tutulmuştur. Bunun yanında 
yayınlar incelenirken, Millî Mücadelenin yanında yayın yapanlar ve Millî 
Mücadele aleyhine yayın yapanlar da ayrıca sıralanmıştır. Üçüncü kısımda 
ise, Saltanatın Kaldırılması, bu hususta yaşanan tartışmalar ve yeni rejime 
geçiş aşaması anlatılmıştır. Ayrıca bu kısımda İstanbul Hükümeti’nin 
istifası ve Vahdettin’in 17 Kasım 1922 tarihinde Malaya Zırhlısı ile ülkeden 
ayrılışı da işlenmiştir.
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Kitabın dördüncü bölümünün son kısmı, Lozan Antlaşması’na 
ayrılmıştır. Öncelikle Mondros Mütarekesi’nden sonra Lozan Konferansı’na 
kadar İtilaf Devletleri tarafından Türkiye’ye sunulan üç barış teklifi 
anlatılmıştır. Sonra Lozan’a gönderilecek heyetin teşkili, görüşmelerin 
başlaması ve antlaşmanın önemli maddeleri, Lozan’da çözülemeyen 
meseleler açıklandıktan sonra, Lozan Antlaşması’nın bir değerlendirmesi 
yapılarak kitap sonlandırılmıştır.

Kitap, Millî Mücadele tarihimizin, dönemin vesikaları, siyasi ve askeri 
şahitlerinin aktarmış oldukları hatıralardan faydalanarak sistematik bir 
şekilde incelemesi açısından önemli bir eserdir. Aktarılan bilgiler ışığında, 
“Millî Mücadele” dönemi daha iyi anlaşılacaktır.
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Mustafa Budak, Misâk-ı Millî’den Lozan’a 
İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası, 

İstanbul, 5. Baskı, Küre Yayınları, 2014, 588 s.

Şahin DOĞAN*

Prof. Dr. Mustafa Budak tarafından yazılan 
eserin ilk baskısı 2002 yılında yapılmış olup, 588 
sayfadan ibarettir. Tanıtımı yapılan 5. Baskısı, 
Şubat 2014’te yayımlanmıştır. Kitap, baskılarına 
yazılan ön sözlerin ardından giriş, beş ana bölüm, 
sonuç, ekler, bibliyografya ve dizin kısımlarından 
oluşmaktadır. Bölüm başlıkları; “Mütareke ve 
Müdafaa-i Hukuk”, “Misâk-ı Millî”, “TBMM ve 
Sevr’den Lozan’a”, “Sonun Başlangıcı: Lozan Barış 
Konferansı”, “Yarım Mutluluk: Lozan Barışı ve 
TBMM” şeklindedir. Kitapta,  kronolojik bir sıra 
takip edilerek olaylar, yaşandığı zamana göre geçmişten günümüze doğru 
sırayla verilmiştir. Bu özellikten dolayı okuyucu, konuyu oluş sırasına göre 
daha belirgin bir şekilde okuma fırsatı bulmaktadır. Aynı zamanda kitap 
içerisinde, konuyla ilgili haritalar ve orijinal belgelerin çevirim yazısının 
verilmesi, esere ayrı bir zenginlik katmıştır.

Bir cihan devleti olan Osmanlı, dünyada iktisadi ve siyasi hâkimiyeti ele 
geçirmeye çalışan sanayileşmiş ülkelerin mücadelesi olan Birinci Dünya 
Savaşı sonunda bütün maddi ve manevi varlığını kaybetme noktasına 
gelmiştir. Savaş sonrasında imzalanan antlaşmalarla bu cihan devleti, 
tamamen paylaşılmak istenilmiştir. Tüm umutların tükendiği, birçok 
siyasetçinin İtilaf Devletleri’nin himayesi altına girmeyi kabullendiği 
ve yeni bir dünya düzeninin/düzensizliğinin kurulmaya çalışıldığı bir 
dönemde, Osmanlı-İslâm halkının bir çözüm bulma çabalarının bir ürünü 
olan Misak-ı Millî yayınlanmıştır. Bu konuda çalışmayı, kendisine bir 
görev gören yazar, 2002 yılında yazmış olduğu ön sözde belirttiği üzere; 
ilk olarak Millî Mücadele döneminin kaynaklarına giderek, Misak-ı Millî 
Beyannamesinin hangi iç ve dış siyasi şartlar içinde kabul ve ilan edildiğini, 
ardından da söz konusu beyannamenin TBMM’nde dış politika konuları 
görüşülürken, özellikle Lozan Konferansı sürecinde milletvekilleri üzerinde 
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nasıl bir duyarlılığa sebep olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Yazar aynı 
zamanda Misak-ı Millî’nin kabul edilmesi ve Lozan görüşmeleri sürecinde, 
siyasilerin söz ve eylemlerinin hangi durumlarda gerçekleştiğini, orijinal 
metinlerden alıntılarla göstererek, dönemi mümkün olduğunca tarafsız bir 
şekilde okuyuculara aktarmak istemiştir.

Kitap, genel olarak Mondros Mütarekesi’nden itibaren, Lozan Barış 
Antlaşması’nın imzalanmasından sonraki sürece kadar, dönemin 
askeri ve siyasi gelişmelerini, devletlerin birbirleriyle paralel ve çelişen 
politikalarıyla birlikte okuyucuya sunmuştur. I. Dünya Harbi’ne kadar 
gelen süreçte Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’ne yönelik politikaları 
ve buna karşılık Osmanlı siyasilerinin izlediği denge politikasına “Giriş” 
adlı kısmında değindikten sonra, birinci bölüme geçilmiştir. “Mütareke 
ve Müdafaa-i Hukuk” adlı birinci bölümde, Mondros Mütarekesi 
ardından gerçekleşen iç siyasi gelişmeler, İtilaf Devletleri’nin işgalleri, 
bu işgallere karşı Osmanlı Devleti’nin tutumu, işgaller karşısında direniş 
fikrinin gelişmesi ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasına 
değinilmiştir. Ardından dış siyasi gelişmeler başlığı altında; Paris Barış 
Konferansı, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ve Osmanlı Hükümeti’nin 
barış konferansına yönelik girişimleri ve Misak-ı Millî’nin dayandığı 
kaynaklardan biri olan 23 Haziran 1919 tarihli Resmi Muhtıra’ya temas 
edilmiştir.

“Misâk-ı Millî” adlı ikinci bölümde; Misâk-ı Millî’nin hazırlık 
aşamaları, ilanı öncesinde iç ve dış siyasi gelişmeler, ilanı, Misak-ı Millî 
Beyannamesi’nin tahlili ve beyannamenin 23 Haziran (1919) Muhtırası 
ile mukayesesi ele alınmıştır. “TBMM ve Sevr’den Lozan’a” adlı üçüncü 
bölümde;  Büyük Millet Meclisi’nin niteliği ve Büyük Millet Meclisi’nde, 
Misak-ı Millî üzerine yemin meselesine değinildikten sonra, Sevr 
Antlaşması, bu antlaşmaya karşı tepkiler, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
çalışmaları, Londra Konferansı ve Bekir Sami-Briand Anlaşması, birinci 
ve ikinci Moskova görüşmeleri, Moskova Antlaşması, Türk-Fransız 
ilişkileri ve Ankara İtilafnamesi, Yusuf Kemal Bey’in Avrupa seyahati, İtilaf 
Devletlerinin Mütareke ve barış teklifleri, Mudanya Mütarekesi konularına 
yer verilmiştir.

“Sonun Başlangıcı: Lozan Barış Konferansı” adlı dördüncü bölümde; 
Lozan Konferansı öncesinde, birinci aşama görüşmeleri ve kesinti 
döneminde konferansın içeriği (sınırlar, azınlıklar, kapitülasyonlar, 
borçlar ve Boğazlar) hakkındaki tartışmalar, milletvekillerinin Misak-ı 
Millî duyarlılığı, Lozan’a gidecek Türk heyetinin tayini, heyete verilecek 
talimatname, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen önergeler, gizli 
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oturumlarda yapılan Türk karşı barış projesi ve buna eleştiriler, Mustafa 
Kemal Paşa’ya yönelik tepkiler, Paşa’nın eleştirilere verdiği cevaplar yer 
almıştır.

Kitabın son bölümü olan “Yarım Mutluluk: Lozan Barışı ve TBMM” 
başlığı altında; Lozan Konferansı ikinci aşama görüşmeleri öncesindeki 
Türk karşı barış projesinin İtilaf Devletleri’ne sunulması, İtilaf 
Devletleri’nin cevabi notası, yeniden Türk heyetinin cevabı gibi siyasi 
gelişmelere değinilir. Sonra, Lozan Konferansı ikinci aşama görüşmeleri, 
barış antlaşmasının imzalanması, Lozan Antlaşması üzerine Büyük Millet 
Meclisi’ndeki tartışmalar ve onaylanması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 
Sonuç kısmında yazar, Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’ndan 
Mondros Mütarekesi’ne kadar olan sürede; XVI. yüzyıldaki gibi 
dış ilişkilerde, askeri yenilgiler ve bunun sosyo-ekonomik alandaki 
yansımalarının etkisiyle etken/özne bir konumdan edilgen/nesne bir 
konuma geldiğini belirtir. Zira, kendisinden güçlü devletlerin, üzerindeki 
politikaları arasında denge sağlayarak varlığını sürdürebildiği bir “geri 
çekilme” dönemini yaşamıştır. Mondros Mütarekesi ardından İtilaf 
Devletleri, işgalleriyle Osmanlı-İslam halkının varlığını tehlikeye atmış, bu 
da halkın kendi başının çaresine bakması demek olan Müdafaa-i Hukuk 
adını alan mahalli direniş örgütlerinin kurulmasına sebep olmuştur. 
Wilson ilkelerinin, “kendi kaderini belirleme hakkını” içeren 12. madde ve 
Müdafaa-i Hukuk süreci, kelime anlamı “Millî Yemin” olan Misak-ı Millî, 
Ahd-i Millî veya Peyman-ı Millî’yi doğurmuştur. Cenûb-ı Garbi Kafkas 
Hükümeti anayasasının maddeleri, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan 
kararlar yanı sıra, Osmanlı Devleti’nin Paris Barış Konferansı’na sunmuş 
olduğu 23 Haziran 1919 tarihli muhtıra, Misak-ı Millî maddelerinin 
oluşmasına kaynak teşkil etmiş önemli bir siyasi belgedir. Yazar, Misak-ı 
Millî maddelerinin oluşma sürecinde yapılan değişikliklerden bahsettikten 
sonra, Lozan Antlaşması’nda kabul edilen maddeler ile Misak-ı Millî 
maddelerini mukayese etmiş ve “Lozan Barış Antlaşması, bir gerçek olarak 
Sevr’e göre çok iyi, Misak-ı Millî’ye göre –özellikle sınırlar konusunda- 
eksik bir antlaşmadır” sonucuna varmıştır.

Günümüzde ara sıra gündeme gelen ve tartışma konusu olan Misak-ı 
Millî ve Lozan Barış Antlaşmaları, genellikle kulaktan dolma bilgilerle, 
eksik ve yanlış bilinmektedir. Bu konudaki yanlışlardan birisi, Misak-ı 
Millî’nin uluslararası bir antlaşma ve bu antlaşmadaki haklarımızın 
gasp edildiği düşüncesidir. Oysa Misak-ı Millî uluslararası bir antlaşma 
olmayıp, Meclis-i Mebusan üyelerinin hazırlayıp ortaya koyduğu altı 
maddelik, tek taraflı millî bir yemindir. Lozan Barış Antlaşması hakkında 
da birçok yanlış bilgi mevcut olup, bu antlaşmanın tarihçiler tarafından bile 
yanlış bilinmesi üzücüdür. İşte bu eser, Mondros Mütarekesi’nden Lozan 
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sonrasına kadarki dönemin siyasi gelişmelerini, devletlerin birbirleriyle 
paralel ve çelişen politikalarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü dış 
politikasının temellerini öğrenmek açısından önemlidir. Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, iç ve dış ilişkilerinde yaşadığı Kuzey Irak, Suriye ve 
Ege Adaları gibi problemlerin ana kaynaklarını bilmek ve yine aynı 
hatalara düşmemek için, özellikle politikacıların dönemden ders alması 
gerekmektedir.

Kitap, kaliteli bir baskıya sahiptir. Kapak tasarımı, İsviçreli karikatürist 
Alois Derso ve Mısırlı Emery Kélin’in Lozan Antlaşması’nın imza törenini 
yansıtan çiziminden oluşmaktadır. Kitapta, çok sade olmayan akademik 
bir dil ve üslup kullanılmıştır. Yazar, kitabı kendi şahsi fikri veya herhangi 
bir ideolojiyi savunmak için araç olarak kullanmamış, dönemle ilgili yerli 
ve yabancı arşiv belgelerini, hatıratları, kitapları, makaleleri, gazeteleri, 
tezleri değerlendirerek olanı olduğu gibi aktarmaya çalışmıştır. Kitapta, 
aşırı övme veya yerme ifadelerine, hamaset tarihçiliğine rastlanmamıştır. 

Kitaba eklenen haritalar; Misak-ı Milli, Mondros Mütarekesi imzalandığı 
sırada Suriye cephesinde Osmanlı ve İngiliz Ordularının mevkileri, Irak 
Cephesinde Osmanlı ve İngiliz Ordularının mevkileri, Cenub-ı Garbî 
Kafkas Cumhuriyeti (Elviye-i Selâse) sınırlarını gösteren harita, Doğu ve 
Batı Trakya’da toprak mülkiyetini gösteren haritalar, esere öğretici görsel 
zenginlik katmıştır. Ancak harita sayısı zenginleştirilerek, Misak-ı Millî’de 
olup Lozan Antlaşmasında elde edilemeyen yerler ve bu bölgelerin nüfus 
yapılarını gösteren grafikler de eklenebilirdi. “Ekler” kısmında bulunan; 
Hüsrev Gerede’ye verilen Müdafaa-i Hukuk Grubu programı (19.1.1920), 
Rauf Bey’e gönderilen Müdafaa-i Hukuk Grubu programı (21.1.1920), 
Misâk-ı Millî Beyânnâmesi’nde imzası bulunan mebuslar, Türkiye sulhu 
nasıl olmalı imiş (Times gazetesi İstanbul muhabirinin yazdığı bir mektup), 
Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey’in 4 Mart 1923 tarihli meclis 
konuşması, Hariciye Vekili İsmet Paşa’nın Lozan Konferansı hakkındaki 
konuşması ile ilgili orijinal kayıtların, günümüz harfleriyle verilmesi, genel 
okuyucu kitlesi için faydalı olmuştur. Esere eklenen “Dizin” kısmı, kitabın 
kalitesini artırarak, araştırmacılar için kolaylık sağlamıştır.
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