T. B. M. M. HÜKÜMETI UMUR-I HARICIYE
VEKILI YUSUF KEMAL TENGIR~ENK'IN 1922
MARTINDA YAPTI~I AVRUPA GEZISIYLE
ILGILI ANIL AR°
HIKMET BAYUR
Bu yaz~y~~Dr. Salahi R. Sonyel'in Belleten'in Nisan 1975 (Say~~
154) nüshas~nda yay~nlanm~~~olan "Son Osmanl~~Padi~ah~~ve Ingilizler" ba~l~kl~~yaz~s~~üzerine kaleme ald~k.
Sultan Vahidettin'in hiyanet ve a~a~~l~~~n~n yeni bir örne~ini
bu yaz~da görmekteyiz. Padi~ah ülkeyi Sevr (Sevres) Antla~mas~n~n
öldürücü hükümlerinden kurtarmak için sava~an T. B. M. M.
Hükümeti Hariciye Vekilinin evrak~n~~ çald~rt~yor, fotokopilerini
çektirtiyor, bunlar~~bir yaveri ile Ingiliz Yüksek komiserli~ine, yani
o s~rada Türklü~ün en büyük dü~man~n~~temsil eden makama gönderiyor ve as~l evrak~~yerli yerine koyduruyor.
Dikkate de~er bir yön de Vahidettin'in kendini Yüksek Komiserin düzeyinde görmedi~i için olacak zarf~~ona de~il, ba~tercümam
vekiline yollamas~d~r.
1 Bu yaz~da ad~~geçen görevliler için an~ld~klar~~zamanda kullan~lmakta olan
sanlar~~kullan~yoruz. Bunlar s~ras~yle Osmanl~'da, T. M. B. M. evresiyle Cumhuriyetin ba~lar~nda ve dil devriminden sonra ~u biçimleri alm~~lard~r.
Meclis-i Vükela, Icra Vekilleri Heyeti, Bakanlar Kurulu.
Sadrazam, Icra Vekilleri Heyeti Reisi ve k~salt~larak Ba~vekil, Ba~bakan.
Hariciye Naz~r~, Umur-u Hariciye Vekili ve k~salt~larak Hariciye Vekili,
D~~i~leri Bakan~.
Bu deyimlerde "Vekil", T. B. M. M.'nin Vekili demektir.
K~saltmalar
T. B. M. M.: Türkiye Büyük Millet Meclisi
B. M M.. Büyük Millet Meclisi
V. H: Yusuf Kemal Tengir~enk: "Vatan Hizmetinde"
D. B. F. P.: Documants on British Foreign Policy, First
Series (Resmi belge yay~m~)
~im~ir: Ingiliz belgeleriyle Sakarya'dan Izmir'e
(Resmi belgeler kolleksiyonu)
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Özet olarak Osmanl~~ Padi~ah~~Türklü~ün tek dayana~~~olan
bir güce kar~~~onu yok etmek isteyen Ingiltere'den yana casusluk
yapm~~t~r.
Bilâl N. ~im~ir'in "Ingiliz Belgeleriyle Sakarya'dan Izmir'e"
adl~~eserinde bulunan Sultan Vahidettin'in ihanet ve alçald~klar~m
aç~~a vuran belgelere böylelikle bir yenisi ve çok acaibi eklenmi~~
bulunuyor.
Bu yöne parmak bast~ktan sonra Dr. S. R. Sonyel'in yaz~s~nda
an~lan olaya geçelim.
Orada, belge 2 de Ingiliz Yüksek Komiserinin Londra'ya gönderdi~i yaz~da dedi~i gibi an~lan evrak kâtip Kemal Beyin "ba~aj~n"dan a~~r~lm~~~olamaz. Hünkâr yaverinin i~i yanl~~~anlam~~~ve
Yüksek Komiserlik ba~kâtibine anlatm~~~olmas~~gerekir. A~~r~~titiz
ve ku~kulu olan Yusuf Kemal Tengir~enk'in kendisine verilen yönergeyi de kapsayan ve Münir Ertegün'le bu yazara dahi göstermedi~i belgeler tak~m~n~~bir kâtipin elinde b~rakm~~~olmas~~ve onlar~~
bu kâtibin kendi kay~nbabas~n~n evinde bulundurmas~n~~uygun
görmesi olanaks~zd~r.
I~in do~rusu ~öyle geli~mi~~olmal~d~ r. Yusuf Kemal Tengir~enk bu gezi s~ras~nda Istanbul'da geçirdi~i iki hafta boyunca Çaml~ca'da oturan kay~nbabas~n~n kö~künde kalm~~, kabul yeri olarak
da Istanbul'da Dr. Akil Muhtar Ozden'in evini seçmi~tir. Evrak~~
a~~r~p foto~raf çekme olay~~onun bulunmad~~~~s~rada Çarnhca'daki
kö~kte geçmi~~olabilir. Ad (iki Kemal) ve yer (kaymbaba evleri)
benzerlikleri yanl~~~anlay~~~n nedeni olmu~~olsa gerek.
Bu olay ~unu da göstermektedir. Vahidettin T. B. M. M. Hükümetinde Umuru Hariciye Vekili bulunan Yusuf Kemal Tengir~enk'in kay~nbabas~n~n evinde, en üstün olas~l~~a göre ora hizmetçilerinden birini elde etmi~~ve onun yoluyla bir casusluk eylemini
ve belki daha bilmedi~imiz eylemleri yapm~~t~r 2.
2 Burada dikkatsizlik eseri olmas~~gereken bir iki yanl~~~~imlemek isteriz.
Belleten'deki yaz~da (s. 26o - Not ~~6) :
Franklin Bunillon: Seine et Oise mebusu ve Frans~z Senotosu D~~i~leri encümeni
ba~kan~~olarak an~lmaktad~r. Bir mebusun senota'da görevli olamayaca~~na göre
burada bir çeli~ki vard~r, Franklin - Bunillon'un tüm siyasal ya~am~n~~izleyemedi~imiz için esas üzerinde bir ~ey demeyece~' iz, ~u kadar var ki Ekim 192 ~~'de Ankara'ya
geldi~i s~rada biz onu mebusan meclisi D~~i~leri komisyonu sözcüsü olarak bili-
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Dr. Salahi R. Sonyel'in yaz~s~ndaki belgelerin en ilginçlerinden
biri s. 260 da bulunan Ismet Inönü'nün Y. K. Tengir~enk'e yazd~~~~ ~~ ~ubat 1338 (1922) günlü mektuptur.
Bu mektup yazar~n uzun zaman ~a~mayacak olan siyasal inanc~n~~belirtmesi bak~m~ndan önemlidir. Ismet Inönü Lozan görü~meleri s~ras~nda Sovyetlerin kaypak tutumlar~~dolayisiyle onlara
gösterdi~i k~rg~nl~k ayr~~ tutulursa o, ta 1939 y~l~nda, ikinci genel
sava~~n patlamas~ndan az önce, Ingiltere ile (12 May~s) ve Fransa
ile (23 Haziran) yap~lacak dayan~~ma ve yard~mla~ma antla~malar~~
için görü~üldü~ü s~rada, Ruslar'~n bize kar~~~ k~rg~n ve kar~~t tutumu
belirinceye de~in, hep Rusya'y~~ ku~kuland~racak ve k~zd~racak davran~~lardan saknulmas~ndan yana olmu~tur.
Bu yönleri imledikten sonra esas konuya geçiyoruz. Yaz~n~n
konusu olan gezi s~ras~nda olup bitenleri Y. K. Tengir~enk "Vatan
Hizmetinde" adl~~eserinde' ayr~ nt~l~~olarak anlatmaktad~r. (s. 254 289). Geziye kat~lanlar aras~nda bulunmu~~oldu~umuzdan an~lan
eserde an~lmam~~~olmakla birlikte ileride önemli etkisi olacak olan
bir iki olay~~ an~lar~m~za ve türlü belgelere dayanarak anlataca~~z.
Y. K. Tengir~enk'in Gezisini Yararl~~Gösteren Uluslararas~~
Geli~meler
Sevr (Svres) Antla~mas~n~~ve ondan daha da a~~r olan ek ko~ullar~~Türklere kabul ettirmek amac~n~~güden Yunan sald~r~s~~ 13
Eylül 1921'de Sakarya vuru~mas~nda k~r~ld~ktan ve Yunanl~lar
için yeniden bir sald~r~ya geçmek ümit ve olas~l~~~~art~k dü~ünülemez
olduktan sonra ortada ~u üç olas~l~ktan biri kalm~~t~ :
— Anadolu ablukas~n~~ s~kla~t~rarak T. B. M. M. Hükümetinin zamanla y~pran~p çökmesini beklemek. Bu yolun tutulmas~~Yunan ulusundaki b~klunl~k ve hele paras~zl~k yüzünden Yunanistan'~~da çöktürebilirdi, çünkü büyük bir orduyu Anadolu'da tutmak çok pahal~ya
mal oluyordu. Ingiltere Ba~bakan~~Loyd Corc (Lloyd George) un
iste~ine kar~~n Yunanistan'a pek s~k~~~k durumda bulunan Ingiliz
yorduk. Keza ayn~~notta Ankara'da onunla imzalanan metin için "Antla~ma" yani
"Taite" denilmektedir. O ise bir "Anla~ma" yani bir "Accord" idi. s. 261. Not I7'de
Raymond Poincare için "Devlet Ba~kan~~ve D~~i~leri Ba~kan~" denilmektedir. O ise
Ba~bakan idi ve ancak bu s~fatla ayn~~zamanda D~~i~leri Bakan~~olabilirdi.
8 Istanbul 1967.
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hazinesinden borç veya avans vermek yahut onun yapaca~~~borçlanmaya hazineyi kefil k~lmak i~lemi yap~lam~yordu ve durumun
gerektirdi~i güvensizlik yüzünden Yunanistan'~n özgür piyasadan
da pek ezici olmayan ko~ullarla borçlanmas~~olana~~~yoktu. Buna
ç~kar yol olarak Atina Hükümeti Anadolu'da ve Trakya'da elde
tuttu~u yerlerde sivil yönetim kurup, oralardan Yunan ülkesi imi~ler
gibi diledi~i tür ve çapta vergi almay~~ve ordusunu böylelikle beslemeyi dü~ünmekteydi.
T. B. M. M. Hükümetine Sevr Antla,smas~ndan çok daha az zararl~, ancak Misak~~Mill'iden pek geride kalan bir Antla~ma önermek, bunu
Padi~aha kabul ettirmek ve onun da deste~iyle bunu yorgun Anadolu'ya zor
lamak. Üzerinde duraca~~m~z olaylar bu ikinci olas~l~~~~gerçekle~tirmek amac~n~~gütmektedirler.
Bu iki olas~l~ktan biri gerçekle~mezse bir Türk zaferi olas~l~~~~kal~yordu ki böyle bir olay, hem ba~ta ~ngiltere olmak üzere genel sava~~~kazanm~~~olan tüm Büyük Devletlerin çal~m~n~~lurar, hem bu
sava~taki Türkiye Ba~la~~klar~n~~da, kendilerine zorla imzalatt~r~lan
antla~malarda de~i~iklikler istemeye iter ve hem de sömürgeler halk~na yeni kurtulu~~ümitleri verirdi.
Bütün bu olas~l~klar üzerinde ilgili çevrelerde dü~ünülür ve
tasar~lar olu~turulmaya çal~~~l~rken, 20 Ekim 1921'de Ankara'da
Yusuf Kemal Tengir~enk ile Hanri Franklen - Buyon (Henry Franklin - Bouillon) aras~nda imzalanan anla~ma bir bomba gibi patlar.
Bu olay sava~~~kazanm~~~olan Büyük Devletler aras~ndaki Dayan~~man~n aç~ktan aç~~a bozulmas~~oldu~u gibi Ingiltere Hükümeti sava~~ba~~nda 5 Eylül 1915'te Londra'da imzalanm~~~olan ve
"ayr~~bar~~~yapmamak" üstenmesini kapsayan "Londra misak~" n~n
çi~nendi~ini bile ileri sürer.
Frans~z Hükümeti bunun bir "bar~~" antla~mas~~de~il "yersel"
bir anla~ma oldu~unu ileri sürmekle birlikte böylelikle Türkiye'ye
büyük bir ferahl~k kazand~rm~~~olur. Frans~zlar ileride Lozan (Lausanne) da saptanacak olan s~n~ra de~in çekilerek Adana ve Mersin'le
birlikte bütün Çukurova'y~~ve Gaziantep bölgesini bo~altt~klar~~gibi
Türk jandarmas~~ için tüfek, cephane, giysi ve uçak verirler.
Fransa'n~n amac~~ise Versay (Versailles) Antla~mas~n~n birçok
yönlerini uygulamaktan kaç~nan Almanya ve a~~r~~ k~p~rdamalar
yapan Suriye ile daha rahat u~ra~mak, kendisine bir düzine güç-
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lükler ç~karan ~ngiltere'yi de Yunan'~~korumak i~inde yaln~z b~rakarak onu do~u i~leriyle daha güç ko~ullar içinde u~ra~t~rmakt~r.
Bu olay Yunanistan'~n durumunu büsbütün güçle~tirir. Onun
düzeltilmesi için Büyük Devletlerin ba~kentlerine u~rayan Yunan
Ba~bakan~~ ile D~~i~leri Bakan~na ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord
Körzon (Curzon) ülkelerinin keskilini Büyük Devletlere emanet
etmelerini söyler (27 Ekim 1921)
ve bunlar Atina ile dan~~t~ktan
sonra bu iste~e peki derler (2 Kas~m 1921) 4. Böylelikle bu devletler
Yunan Hükümetinin bir vekili gibi sava~anlar aras~nda arac~l~k
etmek yetkisini elde etmi~~bulunurlar.
Lord Curzon bu u~urda çal~~malara koyulur ve Bakanl~~~~bir
b~rak~~ma ve bar~~~anla~mas~~tasla~~~an~klama i~ine giri~ir.
Bu yap~la dururken ~~Aral~k 192 ~ 'de Atatürk'ün "Bakanlar
Kurulunun görev ve yetkisini belirten kanun teklifi" dolay~siyle
T. B. M. M. de uzun bir söylevi olur 5.
Söyleyin bütününden ç~kan anlam "Ulusun kay~ts~z ~arts~z
egemenli~i" dir. Bunu Bat~~acunu, yerinde olarak, Türkiye'nin her
türlü yabanc~~denetlemeyi tepti~i ve her hangi bat~l~~devlet kadar
her konuda ve her bak~mdan ba~~ms~z olmakta direnece~i anlam~nda
al~r 6. Bu yönü belirten Sör Horas Rumbold (Sir Horace Rumbold)
ayn~~zamanda Ankara'da da:Ol§ belirtileri oldu~unu, an~lan konunun görü~ülmesi s~ras~nda Mustafa Kemal'in muhalifleri aras~nda
eski anayasaya ve Padi~aha e~ilimli ögeler (unsurlar) bulundu~unun görüldü~ünü, Milli Mücadelenin ba~lar~nda Mustafa Kemal'in
bir e~i (alter ego) olan Rauf Bey'in (Orbay) nedenleri aç~klanmadan
hükümetten çekildi~ini, Savunma Bakan~~ Refet Pa~a'n~n (Beler) da
sa~l~k durumunu ileri sürerek ayn~~ ~eyi yapt~~~n~~ve mali durumun
karars~z ve güvensiz (precarious) oldu~unu söyler.
Ankara'daki Durumun ~ngiliz Diplomatik Çevrelerinde
De~erlendirilmesi Biçimi
Sir Horace Rumbold Ankara'daki bu durumu ve Yunan'~n
bar~~~ihtiyac~n~~kendine göre de~erlendirerek demin and~~~m~z telindeki bilgileri verdikten sonra ~u dü~ünceleri ileri sürer:
D. B. F. P., C. XVII b. 425, 427, 431.
Atatürk'ün Söylev ve demeden, c. I. s. 182-214.
6 Bk.: Istanbul'daki Yüksek Komiser Sir Horace Rumbold'un Lord Curzon'a çekti~i 15. t. 1922 günlü tele, D. F B. P. s. 574 b. 506.
4

3
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"Bu durumda e~er ba~la~~klar Sevres antla~mas~ndan çok daha
iyi, ancak Misal(' Millrden geride kalan bir antla~ ma önerirlerse,
san~r~m ki Mustafa Kemal onu reddedecektir. Fakat böyle olunca bu
anla~may~~Sultana önermek olanakl~d~r. ~u ko~ulla ki o Ba~la~~klar~n ti~~sel
deste~iyle ülkeyi onu kabule ve a~~r~~ulusfuluktan (chauvrinisme) den vaz
geçmeye ça~~m~z. Bu her halde güç olacakt~r ve Ba~la~~klar do~rudan
do~ruya kuvvet kullanmad~klan takdirde olanaks~z olabilir. Ancak
yukar~da an~lan olaylar bu i~in ba~ar~ l~~olabilece~i yolunda baz~~
ümitler vermektedir. ~u ko~ulla ki:
"~~— yap~lacak öneri Yunanl~lar'~n kesin olarak Izmir'den ve
Do~u Trakya'n~n baz~~ k~s~mlanndan ç~kmas~n~~sa~lam".
"2 — Ba'~la~~klar aralar~nda gerçekten tek bir cephe kursunlar
ve i~in sonunda, her ne pahas~na olursa olsun, kendi olanaklanyle
anla~may~~zorlamaya kesin kararl~~olduklar~n~~göstersinler".
Ayn~~gün sir H. Rumbold "özel ve gizli" imleriyle bir ikinci
tel çeker (b. 507) ve ~unlar~~bildirir.
Padi~ah~n ye~eni Prens Sami 7 kendisini görüp Vahidettin'in
"eyleme giri~mek 8 zaman~n~n geldi~ini sand~~~n~, Sir Rumbold'u
görmek istedi~ini, dü~üncesinin de Ingiltere'nin tinsel deste~ini
sa~layarak kendi egemenli~ini Ankara'n~nkinin yerine geçirmek
oldu~unu" söyler.
Ingiliz Yüksek Komiseri, Sami Bey'in Padi~ah~n ötedenberi
kulland~~~~arac~~olmad~~~m yazarak ku~kulu davran~r ve Sami Bey'e
nazikâne bir atlatma kar~~l~~~~verir.
Padi~ah~n eyleme geçme iste~i, durumu uygun sanmas~ndan
do~mu~~olabilece~i gibi Atatürk'ün an~lan söylevinde bulunan ~u
sözlerden de etkilenmi~~olabilir (s. 192).
"Makam-~~Hilafet ve Saltanat~~i~gal eden zat her türlü cebir ve
ikrahtan azade (bask~~ve zordan kurtulmu~) olarak a~u~-u (kucak)
samimi-i millete kendini gördü~ü gün yal~n~z ve ancak heyet-i celilenizin vaz'edece~i (koyaca~~) esasat dairesinde vaz-~~me~ruunu (yasaya uygun
durumunun) alm~~~olacakt~r.
1921 y~hn~n son ve 1922 y~l~n~n ilk aylar~nda Ingiliz siyasas~~
bir yandan Izmir'le bir k~sm~~Do~u Trakya'n~n Yunanlar'ca kesin
7 Vahidettin'in K~zkarde~i Mediha Sultan Efendinin Damat Ferit'ten önceki
kocas~~Necip Pa~a'dan olan o~lu.
8 Metinde Frans~zca olarak "passer en activite denilmektedir.
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olarak bo~alt~lmas~n~~kapsayan, ancak (a) Büyük Devletlerin ekonomik, mali ve kapitülasyonlarla ilgili ba~l~ca ç~karlar~n~~koruyan,
(b) Bo~azlar ve onlar~n k~y~lar~~sorununu bu devletlerin iste~ine
uygun biçimde çözümleyen, (c) Az~nl~klar ve Türk ordusunun gücü
konular~n~~da ele alan ancak Padi~ahça onaylan~p onun tinsel deste~iyle T. B. M. M. ne kar~~~gerekirse s~k~~ bir i~birli~i içinde davranacak olan Büyük Devletlerin askerlik gücünü de kullanarak
zorlanabilecek bir antla~ma tasar~s~~ an~klamaya koyulur 9.
Bu i~e Osmanl~~Hariciye Naz~r~, mü~ir (mare~al) Ahmet ~zzet
Pa~a da ii Ocak 1922'de sadrazam Tevfik Pa~a'ya verdi~i bir layiha
ile kar~~~r. Bunu Belleten say~~2, s. 449 vd. da yay~nlam~~t~k. Layiha tüm olarak ~ngiliz siyasas~~paralelinde olup uygun görülecek
bir bar~~~önerisi al~n~rsa bunun Padi~ah, yani ~stanbul Hükümetince
kabul edilip Anadolu'ya zorlanmas~n~n gerekece~i görü~ünü savunmaktad~r.
~ngiltere öbür yandan Do~uda güttü~ü siyasaya Fransa'n~n da
kat~lmas~n~, yani gerekirse T. B. M. M. ne kar~~~Padi~ah~~desteklemekte Ingiltere ile i~birli~i yapmas~n~~sa~lamaya çal~~~r.
Bu sorun 6 - 13 Ocak 1922 de Güney Fransa'da Kan (Cannes) da
toplanan konferans~n aç~lmas~ndan önce ve toplant~lar s~ras~nda
Lloyd George'la Frans~z Ba~bakan~~Brian (Briand) aras~nda epey
ileri götürülürse de Paris'te olu~an tepkiler üzerine bir sonuca ula~amaz.
Bu yoldaki Ingiliz önerisi, Fransa bir k~~k~rtmada bulunmadan
bir Alman sald~r~s~na u~rarsa Ingiltere'nin onun yan~nda olmay~~
üstlenmesine kar~~l~k Fransa'n~n (a) çok say~da denizalt~~yap~m~yla
deniz yar~~mas~na giri~memesini (b) Rusya ile Avrupa kalk~nmas~~
için görü~melere kat~lmas~n~~(~ o Nisan - ~ g May~s 1922 günleri aras~nda toplanacak Genova Konferans~~sorunu) ve (c) Do~u ( yani TürkBu konular Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~n~n ileri gelen i~yar ve uzrnanlar~nca epey i~lenmi~tir.
Bk. bu arada: D. B. F. P., c. XVII, b. 496 (30/12/21); b. 516 (2/2/22)
s. 594'de not 8, b. 524 (6/2/22) ekonomik ve mali ablukay~~ da ele al~r; b. 533 (17/
2/22) Cenova Konferans~nda (Nisan - May~s 922) Rusya'y~~kazanarak yaln~z kalacak
Turkler'i bask~~ alt~na almak konusunu da inceler. Bunlar bize ve Yunanistan'a
22 Mart 1922 günlü yeni b~rak~~ma ve bar~~~önerilerinin verilmesinden önceki inceleme ve dü~üncelerin ba~l~calar~n~~kapsar.
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_Yunan) bar~~~n~n kurulmas~~için ~ngiliz-Frans~z• i~birli~ini yeniden gerçekle~tirmeyi kabul etmesini kaps~yordu.
Bu yolda anla~maya e~ilimli görülen Briand'~n Paris'e ça~r~l~p i~ba~~ ndan çekilmek zorunda b~rak~lmas~~ve hele onun yerine
Remon Puankare (Raymond Poincare) nin geçmesiyle bu i~~de
suya dü~er ve iki devletin ili~kileri daha da gerginle~ir. Dolay~s~yle
Ingiliz tasar~s~n~n ikinci önemli noktas~, yani T. B. M. M. üzerine
ortak bask~~yapmak ve belki de hareket etmek olas~l~~~~olanaks~zla~~r.
Yusuf Kemal Tengir~enk Gezisinin Nedenleri

Yukar~da an~lan olaylar Ankara'da pek eksik olarak biliniyordu,
ancak bize yeni bir bar~~~önerisi an~klanmak için Ingiltere, Fransa
ve ~talya aras~nda görü~meler yap~ld~~~~anla~~hyordu. Yusuf Kemal
Tengir~enk bu görü~melerin geli~mesini izlemek ve belki de onlar
üzerinde etkili olabilmek dü~üncesiyle ve o zamanki deyimle "tenvir ve tenevvür" yani "ayd~nlatmak ve ayd~nlanmak" amac~yle
bir bat~~gezisini uygun görür ve oraya ~stanbul yoluyla gitmek ister.
"Vatan Hizmetinde" adl~~eserinde (s. 254) anm~~~oldu~u gibi
Mustafa Kemal kendisine neden Beyrut yolu yerine Istanbul yolunu
seçti~ini sormas~~üzerine Yusuf Kemal Tengir~enk: "Istanbul'da
Padi~ahla anla~aca~~mdan m~~endi~e ediyorsunuz?" kar~~l~~~n~~ verir. Onun bu sözü az sonra ba~~na geleceklerin bir türlü önsezi~i
say~lsa yerinde olur. O, ~stanbul yolunu seçmesinin nedenini Gazi'ye
~öyle aç~klar:
"Istanburdakilerden Ankara Hariciye Vekilinin sözleri bizim
taraf~m~zdan da söylenilmi~tir karar~n~~almaya çal~~aca~~m."
Onda böyle bir umut uyand~ran olay bir y~l önce 21 ~ubatI2 Mart 1921 süresince Sevr Antla~mas~nda baz~~de~i~iklikler yapmak amac~yle toplanm~~~olan Londra Konferans~nda Istanbul Hükümeti murahhas~~Sadrazam Tevfik Pa~a'n~n sözü T. B. M. M. Hariciye Vekili Bekri Sami Bey'e (Kunduh) b~rakm~~~olmas~yd~. A~a~~da görece~imiz gibi bunun bir dan~~~kl~~dövü~~oldu~unu ve hiç olmazsa Tevfik Pa~a'n~n bunu, daha sonralar~~Istanbul'daki ~ngiliz
Yüksek Komiserine anlataca~~~gibi, bir ard dü~ünceyle yapm~~~bulundu~unu o s~rada Ankara'da hiç birimiz bilmiyorduk. Bu olay~~
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az sonra anaca~~m~ z gibi bu yazar da bu i~i, bu yaz~y~~yazarken
inceledi~i 1970 y~l~nda yay~nlanm~~~olan ~ngiliz belgelerinden ö~renmi~~bulunuyor.
Gezi ~çin T. B M. M. den Karar Al~nmas~~

Gezi konusu 2 ~ubat 1922 günü T. B. M. M.'inde aç~k oturumda görü~ülür ve onaylan~r. Görü~meler s~ras~nda Trabzon mebusu
Haf~z Mehmet Bey 10 ortaya ~öyle bir sorunu atar. "Yusuf Kemal
Bey'in Do~u (yani Rusya) siyasas~~güdülmesne yanat oldu~u bilinmektedir. Bu yön Bat~ ya gitmesine engel olmaz m~ ?"
Kendisine "olmaz" kar~~l~~~~verilir.
Avrupa'da sözlerinin daha büyük a~~ rl~k kazanmas~~için Y. K.
Tengir~ enk T. B. M. M.nce kuvvetle desteklenildi~inin aç~kça belli
olmas~n~~ister ve bunu elde eder. Oylamada Mecliste haz~r bulunan
1/31 ki~iden I 8o'i olumlu oy kullan~ r. Ileride Lord Curzon bu oybirli~ini alaya kaçan bir dille anacakt~ r.
Yolculuk

Beyrut yolu yerine ~stanbul yolunun seçilmi~~olmas~~Istanbul'dakilerden, yani orada kendilerine "Hükümet" süsü verenlerden
ve dolay~siyle de örtülü olarak Padi~ ahtan "Ankara Hariciye Vekilinin sözleri bizim taraf~m~zdan da söylenilmi~tir" aç~klanmas~n~~
elde etmek oldu~una göre Anadolu içinden giderek konaklamalarda halkla s~k~~temasta bulunmak ve ondan esinlenmek yararl~yd~. Bunu yapmak bizlere ~ahsen de yurttaki ruhsal durumu iyice
sezmek ve gereken yerlerde anlatmak yetene~ini verecekti. Bu
inançla her konaklad~~~m~z yerde kalabal~klarla konu~mak, ayn~~
kâseden çorba veya ho~ af içmek, gece geç vakitlere de~in sohbet
etmek ve ertesi sabah erkenden yola ç~ karak arabada uyumaya çal~~mak, Izmit'e var~ncaya de~in do~al ya~ant~m~z oldu.
Eski~ehir Yunanl~lar~n elinde oldu~undan oradan geçilemedi. O zaman~n ko~ullar~na göre epey iyi olan Ankara-~ nebolu yolu
üzerinde de halkla çok temas yap~labilir idiyse de liman durumunun
I° Atatürk'e kar~~~ an~klanan ~zmir su-i kastiyle ilgisi dolay~s~yle ileride as~lacaktm
Belleten C. XL,
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o mevsimin bir çok gününde vapura binmeyi pek güç k~ld~~~ndan bu
yol uygun görülmedi.
Bu nedenle 7 ~ubat 1922 sabah~~dondurucu bir havada Y. K.
Tengir~enk, Hukuk Mü~aviri Münir Ertegün, Yusuf Kemal'in kayin' olan Kalemi mahsus (özel büro) Müdür vekili Ferit, iki kâtip
ve Umuru Siyasiye Müdürü olarak bu yazardan kurulu bir topluluk, yolda bize kat~lan Garp (Bat~) cephesi harekât ~ubesi Müdürü Tevfik (B~y~ko~lu) ile yolsuz denecek kadar kötü yolu olan
Ankara - Aya~~- Beypazar~~- Nall~han - Geyve - Izmit üzerinden geziye
koyulduk. Geyve'ye de~in içinde ba~da~~kurarak oturulan "yayl~"
denilen arabalarla ve ondan sonra bütün bir gün at üzerinde Izmit'e gidildi.
Yol, o ölçüde a~~nm~~~idi ki uçurum taraf~ndaki kenar~~bazen
da~~taraf~ndakinden yar~m metre kadar daha alçakt~~ve araban~n
devrilmemesi için birimiz bir aya~~m~z basamakta olmak üzere
ellerimizle tenteyi ta~~yan demirlere tutunup vücüdumuzu da~~
taraf~na sark~tarak araban~n dengesi bozulup uçuruma do~ru devrilmesini önlemeye çal~~~yorduk.
Böylelikle köylerden ve ufak kentlerden geçerek ve oralarda
konaldayarak sekiz günde Izmit'e var~ld~~(7 - 14 ~ubat) ve Anadolu'nun bu bölgesi halk~n~n dü~ünce ve görü~leriyle de tinsel olarak
ayd~nlanm~~~olduk.
Her yerde sevgi ve güvenle kar~~land~k. Halk yak~n zafere
inanm~~t~~ ve onu sab~rs~zl~kla bekliyordu. Izmit'te konuk olarak
kald~~~= evin sahibi, bizi görme~e gelen kentin bir çok ileri gelenleri önünde Yunan mezalim ve toptan öldürme eylemlerini ve
bu i~in Ingiliz korumas~~alt~nda yap~ld~~~n~~söyledi. Izmit'liler Ingilizlerin hemen hep gemilerinde kald~klar~n~, karada ve yollarda
en ufak bir klinik' görseler oras~n~~ve dolaylar~m saatlerce gemilerinin toplanyla dövdükleri~~i anlat~yorlard~. Bunu da bir korkald~k
say~yorlard~.
Izmit'ten bir süre sonra Ingiliz i~gal bölgesine girilmi~~olacakt~.
Bu kentle Istanbul aras~nda demiryolu katarlar~~ i~ledi~inden ertesi sabah o yolla gidecektik. Ancak Ingilizler trende ve istasyonlarda halk~n etraf~m~zda toplanmas~n~~önlemek dü~üncesiyle, buna
bir ikram ve sayg~~süsü vererek, bir özel tren haz~rlam~~~olduklar~n~~
bize duyurdular ve ona binmemizi istediler. Biz de daha yolda iken
tart~~malara giri~memek için bu trene binip 15 ~ubatta Istanbul'a
vard~k.
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Yusuf Kemal Tengirsenk'in Sadrazam ve Hariciye Naz~r~~
~le Görü~meleri

Ankara'da Hükümetçe Y. K. Tengir~enk'e, o da resmi olmayan
bir yerde, yani Bâb~âli d~~~nda yaln~z Sadrazam Tevfik Pa~a ile
görü~me yetkisi verilmi~~ve onun Osmanl~~Naz~rlanyle temas etmesi, ziyaretlerine gitmesi ve onlar~n ziyaretini kabul etmesi uygun
görülmemi~ti.
Buna göre Y. K. Tengir~enk ~ 6 ~ubat günü sözle~mi~~olarak
Tevfik Pa~a'n~n Ayaspa~a'daki kona~~ na n gider. Hariciye Naz~ r~~
Ahmet ~zzet Pa~a da oradad~ r. Böylelikle T. B. M. M. nin Hariciye Vekili yönergesine ters dü~ en bir durumla kar~~la~m~~~olur.
Ancak bu onun iste~i d~~~nda olu~mu~~bir durum idi ve o buna kar~~~
bir ~ey yapamazd~.
Yusuf Kemal Bey, Pa~alara, Istanbul'dan geçi~inin nedenini
yukar~da görülmü~~oldu~u gibi anlat~r, aradaki dü~ünce ve amaç
birli~ini "âleme ilân ederlerse memleket için faydal~~ olaca~~n~"
söyleyerek bunu yapar m~s~n~z? diye sorar. Önce Tevfik, sonra da
A. ~zzet Pa~a'lar "evet yapar~z" kar~~l~~~n~~verirler 12.
Bu biçim Y. K. Tengir~enk'in an~lan kitab~nda yaz~lm~~~olan
biçimdir. Daha sonra onun bu konu ile ilgili olarak Ankara'ya çekti~i telin çekili~ ten sonra bizlere, yani Münir Ertegün ile bu yazara
okudu~u metnine göre pa~ alar önce bu i~e raz~~olur görünürlerse
de sonra böyle bir üstenmeye yetkili olmad~klar~n~~ve bunu ancak
Padi~ah~n yapabilece~ini söylerler.
Yine Y. K. Tengir~enk'in an~ lan eserinde yazd~~~na göre O,
Tevfik Pa~a'n~n "Zati ~ahane ile görü~ ecek misiniz?" yolundaki
sorusuna "Arzu buyurulursa..." kar~~l~~~n~~verir. Ileride, Tevfik
Pa~a'n~n sorunu ~ngiliz Yüksek Komiserine ba~ka bir biçimde anlatm~~~oldu~unu görece~iz.
Yusuf Kemal Tengir~enk'in Padi~ahla Görü~mesi

Bu görü~ meden bir kaç gün sonra A. Izzet Pa~a Y. K. Tengir~enk'in bulundu~u Dr. Akil Muhtar Özden'in evine gelerek: "Haydi
seni Padi~ ah bekliyor" der. Birlikte saraya giderler ve T. B. M. M.nin
II ~imdiki Park Otelin eski k~sm~.
Vatan Hizmetinde s. 256.
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Hariciye Vekili, Tevfik ve A. Izzet Pa~a'larla birlikte Padi~ah~n
önüne ç~kar. Saat ~~g'dur ve ~ubatta bulunuldu~undan karanl~k
basm~~t~r. Amaç onun saraya giri~inin görülmesinin istenilmemesi
olabilir, ki öyle oldu~u sonradan anla~~lacakt~r. Y. K. Tengir~enk
"Vatan Hizmetinde", s. 257'de olay~~ ~öyle anlatmaktad~r:
"üçümüz beraber Vahidettin'in bulundu~u odaya girdik. Bir
koltukta oturuyordu. I~areti üzerine ben de kar~~s~ndaki koltu~a
oturdum. Pa~alar ayakta duruyorlard~. Padi~ah~n gözleri kapal~~
idi. Bir ~ey söylemiyordu. Ben: "Icra Vekillerinden ald~~~m talimata tevfikan B. M. M. Hükümeti taraf~~ ~ahanelerinden Büyük
Millet Meclisinin tan~nmas~n~~istiyor" dedim. Vahidettin gözlerini
açmad~~ve hiç bir cevap vermedi. Biraz bekledikten sonra kalkt~m,
müsaade istedim, Pa~alarla beraber d~~ar~~ç~kt~k.
Bu anlat~~~görümenin esas k~sm~n~~ aç~klamamaktad~r. Y. K.
Tengir~enk ertesi sabah Münir Ertegün ile bu yazara, gece Çaml~ca'da kay~nbabas~mn evine döner dönmez yaz~p kalemi mahsus
müdürü olan kay~n~~Ferid'e ~ifre ettirerek Ankara'ya çektirdi~i teli
okudu.
Bu tel dolay~siyle Ankara'da ç~kan gürültü üzerine merkeze
dönünce bütün olay~~ayr~ca inceledik; bu yüzden i~lerin geli~mesi
ana çizgileri bak~m~ndan iyice hat~r~m~zda kalm~~t~r.
Y. K. Tengir~enk Ankara'ya çekti~i an~lan telde Padi~ahla
görü~mesini ~u yolda anlatmaktad~r:
Vahidettin: "Istanbul'a geli~inizi ve ziyaretime gelmek istedi~inizi Tevfik Pa~a'dan ö~rendim. Riyaset etmekle mültehir oldk~unu
milletin bir ferdi ile temastan mahzuz oluyorum" 13
Ahmet Izzet Pa~a araya girerek görü~meyi sadrazamla birlikte
kendisinin düzenledi~ini söyledikten sonra Y. K. Tengir~enk:
"T. B. M. M. Hilafet makam~n~~ tan~yor ve kendisinin bütün
mahiyetiyle 14 tan~nmas~n~~istiyor" der.

13 imler bizimdir. Bu k~s~m bugünkü dilimize çevrilince ~öyle denebilir:
"Ba~kanl~~~n~~yapmakla" k~vanç duydu~um ulusumun bir bireyiyle görü~üp konu~maktan ho~lan~yorum.
14 Niteli~iyle.
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Vahidettin: "Benimle Millet aras~na Yunanlar girdi, onlar
gittikten sonra bu talep 15 üzerinde görü~ülebilir. ~tidal ile 16 hareket edin. Bunu bana General Pelle 17 de söyledi".
Ankara'ya çekilen bu teldeki anlat~~a göre Y. K. Tengir~enk
yaln~z Hilafet makam~n~n tan~naca~~n~~söylemekle saltanat~n kald~r~laca~~n~~imlemi~~oluyordu. Vahidettin ile pa~alar~n ise bir tepki,
de bulunduklar~mn an~lmamas~, ya hiçbirinin i~i o esnada kavramad~~~m ve yahut Yusuf Kemal Tengir~enk'in olay~n geli~mesini
eksik anlatt~~~~duygusunu uyand~rmaktad~r. Daha kuvvetli bir olas~l~k da Padi~ahla adamlar~n~n içlerinden "i~i siz Ankara'dakiler
de~il sonda Büyük Devletler çözümleyece~inden sözlerinizin ne
önemi olabilir" gibi bir dü~ünceye kap~lm~~~olmalar~d~r.
Her ne ise bu yönü b~rakarak as~l konuya geçelim.
Gece Ankara'ya çekilmi~~olan üzerinde durdu~umuz ~ifre telin
imledi~imiz k~sm~nda Vahidettin'in T. B. M. M. Hariciye vekilini
her hangi bir uyruk gibi kabul etti~i yolundaki sözüne Y. K. Tengir~enk'in hiç bir kar~~l~k vermeyi~i bu yazar~~ ~a~~rtt~, bizde âdeta
bir "~ok" etkisi yapt~~18 ve bu yüzden Ankara'da kopmas~~olanakl~~
Istek, dilek.
Ihrr~l~~olarak.
istanbuPdaki Frans~z Yüksek Komiseri, Vahidettin onun da ~hml~l~k ögl~dünü verdi~ini anlatmak istemi~tir.
15 Bu konuda ki~isel durumumuzun daha iyi anla~~lmas~~için ~u ayr~nt~lar~~
vermeyi yararl~~bulmaktarz.
Daha istanbul'cla iken yak~n tan~~~kl~k kurmu~~oldu~umuz Dr. Adnan Ad~var'la uzun zaman ayn~~evde ve Sakarya vuru~mas~~ s~ras~nda, e~i Halide Edip
Han~m genel karargâhta bulundu~u s~rada, i~lerini azçok birlikte yürüttü~ümüz
K~z~lay~n bir odas~nda kalm~~t~k. Dr. Adnan Ad~var ise S~hh~ye Vekili idiyse de
türlü durumlar dolars~yle hemen hep Dahiliye Vekaleti vekilli~i yapmaktayd~.
Daha sonrada T. B. M. M. Birinci Reis Vekili yani Mustafa Kemal Pa~a'n~n bu
i~lerde vekili olmu~tu.
Bu durum ve gördü~ümüz güven, olup biten pek çok ~eyi ve türlü siyasal ak~mlar~~ö~renmemizi olanakh k~lm~~~oldu~u gibi, pek çok etkili kimselerle taru~mam~z~~
ve Ankara havas~n~~iyice kavramam~z~~kolayli~t~rrru~t~.
15

le

Bundan ba~ka yabanc~~Devletlere verilecek nota metinlerini veya yabanc~~
gazetecilerin yaz~l~~sorunlar~na an~klad~~~nuz Frans~zca kar~~l~klar~~kendisine gösterip gereken aç~klamalar~~yapmak, gerektikçe baz~~noktalar~~Türkçeye çevirmek,
kendisinden yönergeler almak için Mustafa Kemal Pa~a'y~~görmek ve tektük olsa da
onunla konu~mak f~rsat~n~~bulmanuz pek çok ~eyi anlamanuza yard~m ediyordu.
Y. K. Tengirsenk de bu durumumuzu biliyordu ve Ahmet Muhtar Bey'den sonra
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olan f~rt~nay~~sezer gibi olduk. Münir Ertegün ise az sonra yaln~z
kald~~~m~zda kayg~m~~kendisine açt~~~mda bu i~te bir tutars~zl~k
görmedi~ini söyleyecektir.
Hele konu~ma s~ras~nda Padi~ah~n Y. K. Tengir~enk'i ulusun
her hangi bir bireyi olarak kabul etti~ini, yani onda hiçbir resmi
nitelik görmedi~ini, dolay~siyle de T. B. M. M. ile onun Hükümetini yok sayd~~~n~~daha ba~lang~ çta söyledikten sonra Hariciye Vekilinin gerçek durumu aç~kça belirtmeden ve bu konu üzerinde
direnmeden Hilafet konusunu açm~~~olmas~~büsbütün yersiz ve anlams~z d~r.
Y. K. Tengir~enk'in teli bizlere okumas~ndan sonra bu yazar
kendisine: "bu tel çekildi mi?" dedi. "Evet" kar~~l~~~n~~ahnca ona
dü~üncemizi açmay~~ do~ru bulmad~k. O, çok ku~kulu oldu~u için
dü~ünce ve kayg~lar~m~z~~açsayd~k maneviyat~~ k~r~l~p geziden vaz
geçerek Ankara'ya dönmeye de~in gidebilirdi. Bunun da gerek Anadolu'da gerekse Avrupa'da çok kötü etkileri olurdu. Bu nedenlerle sustuk. Daha sonra Münir Ertegün de bu susu~umuzu yerinde
buldu.
Çok geçmeden B. M. M. nde f~rt~na kopacakt~r. Ondan önce
k~zg~nl~k Heyeti Vekilede patlak vermi~, ancak Ankara'da ortaya
ç~kan durumun Y. K. Tengir~enk'e duyurulmamas~na önem verilmi~tir. Esasen Mecliste büyük k~yamet bizler vapurda Marsilya yolunda iken kopacakt~r.
Ileride görece~imiz gibi Tevfik Pa~a'n~n saraydaki Vahidettin-Tengir~enk görü~mesi olay~n~~ ~ngiliz Yüksek Komiserine anlat~~~~Ankara'da bilinseydi k~ yamet daha da büyük olurdu ve hiç
Hariciye Vekili olunca bizim çal~~mak ve arac~l~k etmekteki bu durumumuzu de~i~tirmemi~ti.
Asl~nda kendisi de Ankara'n~n havas~n~~pek iyi bilirdi ancak yola büyük umutlarla ç~km~~t~. ~stanbul Hükümetinin de bir türlü vekâletini alarak Londra'ya gidip
Frans~zlar'la aram~zda yap~lm~~~olan 2 o Ekim 1921 günlü anla~madan sonra Paris
ile Londra aras~ndaki gerginlikten yararlanarak o s~rada silik bir siyasa güden
~talya ile yaln~z kalm~~~görünen ~ngiltere'den büyük tavizler koparaca~~n~~umuyordu. Bu gibi tinsel bir durumda olunca Padi~ahla tart~~may~~ve i~i aç~k bir anla~mazl~ k biçimine itmeyi uygun gürmemi~~olabilirdi. Bir. ~ngiliz kuklas~ndan ba~ka
bir ~ey olmayan Vahidettin'in de bir türlü vekâletini almaktan vaz geçmekle büyük
bir kayba u~ram~~~olmazd~ ysa da her nedense buna çok önem vermekteydi. Bu gibi
umut ve dü~ünceler onun davran~~~ve tutumunu etkilemi~~olsa gerek.
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ku~kusuz Hariciye Vekili istiklâ1 mahkemesine verilirdi. Sadrazam~n
bu anlat~~~na göre Y. K. Tengir~enk kendisiyle görü~ürken Padi~ahca her hangi bir uyruk gibi kabul edilmeye önceden raz~~olmu~tur. Do~al olarak Tevfik Pa~a'n~n bu anlat~~~n~n do~ruluk derecesi
üzerinde bir ~ey diyebilecek durumda de~iliz.
Ahmet Izzet Pa~a'n~n Avrupa'ya Gidi~i

Üzerinde durdu~umuz saray olay~ndan bir kaç gün sonra Istanbul'daki Frans~z Yüksek Komiseri Gl. Pelle Y. K. Tengir~enk'i
görmeye gelir ve lak~rd~~aras~nda A. ~zzet Pa~a'n~n da Avrupa'ya
gidece~ini söyler. Bunu duyan Hariciye Vekili ertesi gün Tevfik
Pa~a'ya gidip i~i sorar. Sadrazam da "~ngiltere ve Fransa Y. Komiserleri öyle istediler" kar~~l~~~n~~verir. Do~ru Fransa Büyük elçili~ine giden Y. K. Tengir~enk bu kar~~l~~~~Gl. Pelle'ye bildirince
ve "A. Izzet Pa~a'n~n gitmesini siz istemi~siniz" deyince Yüksek
Komiser Padi~ah'~n Naz~rlar~m nas~l de~erlendirdi~ini aç~~a vuran
~u sözleri söyler: "Ben bunlar~n içinden sözü özüne mutab~k 19 bir
Tevfik Pa~ a var diyordum. Onun da sözü özüne uymuyor. Ben
istemedim. ~zzet Pa~ a bana pasaport istemeye geldi". Y. K. Tengir~enk sorar: "General, bu sözleri Tevfik Pa~ a'ya söyleyebilir miyim?"
Pelle: "Evet söyleyebilirsiniz" der.
Hariciye Vekili hemen Tevfik Pa~a'n~n kona~~na dönerek ona:
bir y~l önce Londra Konferans~nda 20 sözü T. B. M. M. Temsilcisine b~rakm ~~~olmamzdan dolay~~size hürmet ediyorduk dedikten
sonra Gl. Pelle ile olan görü~mesini anlat~r. Pa~a s~k~l~r ve titrek
bir sesle: "bir zaruret vard~r" der.
Olay~n anlat~l~~~ n~~Y. K. Tengir~enk'in an~lan eserinden (s.
258) aktard~k. Bundan Osmanl~~Hükümetinin kendili~inden A.
~zzet Pa~a'y~~Avrupa'ya gönderme~e karar verdi~i anlam~~ ç~kar~labilirse de bu san~~do~ru de~ildir. Ça~r~~ ~ngiltere'den gelmi~tir ve
Tevfik Pa~a her nedense, daha do~rusu bilinen nedenlerle bu yönü
örtmek için hem Frans~z, hem de ~ngiliz Y. Komiserli~inden geldi~ini söylemi~tir.
Kar~~s~na, biri kendi kuklas~~olan iki hükümetin temsilcisini
alarak i~ leri ona göre yürütmekte yarar gören ve Misal(' Milliye
Uygun.
20 23 ~ubat 192 ~ 'de.
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uymayan bir bar~~~antla~mas~~ an~klayarak onu Padi~ahla birlikte
Anadolu'ya zorlamay~~tasarlayan ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~n~n
böyle bir ça~r~da bulunmu~~oldu~u belgelerin incelenmesinden
anla~~lmaktad~r. Londra'da 16 Mart 1922 de Lord Curzon'un A.
Izzet Pa~a ile görü~mesinin resmi tutana~~nda 21 ~öyle denilmektedir.
"Lord Curzon began by say~ng that the object for wich he
had desired to see His Highness was
" Bunun Türkçesi ~öyledir : "Lord Curzon Alteslerini görmek istemekteki amac~n~n. . . . oldu~unu söylemekle (söze) ba~lar".
Bu biçim yaz~~~ ~ngiltere'den bir ça~~r~~geldi~i anlam~n~~ ta~~r.
A. ~zzet Pa~a ise Wab~âliye bu görü~meyi bildiren telinde ise 22 : "Lord
Curzon ile Mart~n ~ 6's~nda vaki olan mülâkat~nda mü~arünileyhin
&izlerini görmekle maksat. . . ." denilmektedir. Bu biçim ise Ingiltere'den bir ça~r~~gelip gelmedi~ini belirsiz b~rakmaktad~r. Öyle
anla~~l~yor ki Tevfik ve ~zzet Pa~a'lar "Ingiliz ça~r~sm~n" gizli kalmas~na ve bunun kendi i~yarlar~nca da duyulmamas~na önem vermi~lerdir.
Osmanl~~Hariciye Naz~r~mn da Avrupaya Gidece~i Haberinin
Ankara'da Do~urdu~u Tepkiler
Ahmet ~zzet Pa~a'n~n da Bat~ya gidece~i, yani Büyük Devletlerin bar~~~konusunda, dü~ünceleri biri birine tüm olarak ters dü~en
iki Türk kurulu ile kar~~la~acaklar~~haberi Ankara'da duyulunca hem
Heyeti Vekilede, hem de B. M. M. nde k~yamet kopar. O s~rada
Padi~ah~n, Y. K. Tengir~enk'i ulusun her hangi bir bireyi sayarak
kabul etti~i ve bunu aç~kça söyledi~i ve Hariciye Vekilinin buna
kar~~l~k vermemi~~oldu~u yukar~da an~lan Y. K. Tengir~enk'in teliyle hükümetçe ö~renilmi~tir. Çok geçmeden haber Meclisce de
ö~renilecektir.
Olay~~böylece ö~rendikten sonra Heyeti Vekile Y. K. Tengir~enk'i, metnini kendisine ~ifreli olarak telledi~i sert bir mektubu
kendi imzas~~ alt~nda ~zzet Pa~a'ya vermekle görevlendirir. üslüp
Mustafa Kemal'indir. Metin "Vatan Hizmetinde", s. 258 v.d. da
D. B. F. P., c. VIII, (b. 554, S. 654). imler bizimdi.
Izzet Pa~a'n~n bu Avrupa gezisiyle ilgili evrak o s~rada bize Bâb~âli i~yarlarmdan biri taraf~ndan verilmi~tir.
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yay~nlanm~~t~r. Az say~da bas~lm~~~olan bu eserin bulunmas~~ güç
oldu~undan Ankara'daki hava ve dü~ ünceleri iyice yans~tt~~~~için
onu a~a~~ya koymay~~yararl~~bulduk. Imler bizimdir.
"Izzet Pa~a Hazretlerine
"T. B. M. M. ne ve onun millet ve memleketin hayat ve istiklâlini kurtarmak için takip etti~i mukaddes davaya müddeiyat~~
zahiriyenize 23 bakarak sad~k bulundu~unuz zamuyle zatiâlinizi
ve rüfekan~z~~24 memleket ve millete kar~~~medyun 25 bulundu~unuz vazafi hamiyeti ifaya davet ettim 26 . Maateessüf beyanat~mz
ve binnetice münfehim olan 27 manay~~hakiki ve saray mülakat~n~n
tarz~~tertibi ve bilhassa bizim Avrupa'da bulunaca~~ m~z zamanda
sizin de Avrupa ricalini ziyaret için seyahate kalk~~man~z, bu suretle has~mlar~m~za 2° B. M. M. nce istenilen ~eraitten dun ~eraitle 29 sulh yap~labilir bir heyetin mevcut oldu~u ümidini vererek
âmâl ve metalibi milliyemizin tahakkukunu tehir etmekten 3° ve
içinde Istanbul halk~~da dahil oldu~u halde bütün efrad~~milletin
izhar etti~i vahdetin 31 s~rf sizin taraf~mzdan ihlâl edildi~ini 32 göstermekten ba~ka bir ~eye yaramayacak olan hareketiniz zann~~mevcudun butlamm 33 ispat etmi~tir.
"Ben, elyevm makam~~muallây~~ Hik~feti i~gal eden zat 34 ancak onun
ciddi ve samimi talebi vukuunda lazimülittiba hakaiki izah z~mn~nda 35 görü~me~e mezun oldu~umu söylemi~tim. Zati âlinizin
rüfekan~zla beraber beni müracaatç~~göstermi~~oldu~unuzu bilahare 36
Gürünürdeki ta~lamalar~n~za (veya savlar~mza) bakarak.
Arkada~lar~n~z~.
25 Borçlu.
26 Yurtseverlik gürevlerini yerine getirmeye ça~~ rd~m.
27 Anla~~lan.
28 Dü~manlar~m~za.
29 Ko~ullardan a~a~~~ko~ullarla.
30 Ulusal amaç ve isteklerimizin gerçekle~mesini geciktirmekten.
31 Aç~kça gösterdi~i birli~in.
32 Bozuldu~unu.
33 Yanl~~l~~~n~~ispat etmi~tir.
34 Do~rudan Do~ruya Halife Denilmemektedir. Ancak Vahidettin T. B. M.
M.'ini tamrsa onun Halifeli~'inin tan~naca~~~anlat~lmak istenilmektedir.
35 Uyulmas~~zorunlu olan gerçekleri aç~klamak için.
36 Daha sonra.
23
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anlad~m. Bu tarz~~hareketiniz zaten gayri me~ru olan vaziyetinizle müterafiktir 31
"Ma'haza 38 bu mülâkat 39 Padi~ah~n efkâr ve mahiyeti hakikiyesine
kesbi ~tt~la etmi~~40 olmak itibariyle pek faydas~z olmam~~t~r. Pek bariz anla~~lm~~t~r ki milletin hakiki mümessili olan ve mukadderat~~memlekete 41
~er' an ve hukuken yegdne vaziülyed 42 bulunan T. B. M. M. ni tan~maktan
iba' ile bir kuvvei maneviyenin kesri 4° hülyas~nda temhidatta bulunmakta
berdevam imi~ler 44. Binaenalyh 48 her türlü temas~n~z~n ve bilcümle
era148 ve harekât~n~z~n menafii 47 âliyei millet ve memlekete
münafi 48 ve muzir oldu~unu B. M. M. Hükümetine arzettim".
Yusuf Kemal'ca A. ~zzet Pa~a'n~n ~ahs~na gönderilmi~~olan bu
mektupla T. B. M. M. ve onun hükümetiyle, Vahidettin ve onun hükümeti aras~nda bütün köprüler yeniden at~lm~~~olur. May~s-Haziran
1920 aylar~nda Padi~ah~n Anadolu'ya kar~~~gönderdi~i "Kuvayi inzibatiye" ve bazan da ",Hilâfet ordusu" ad~yle an~lan birlikler araya bir
türlü kan davas~~sokmu~tu. ~ubat 1921'de Londra'da güya Svres
antla~mas~~hükümlerinin hafifletilmesi için toplanm~~~olan konferansta
Osmanl~~Sadrazam~~Tevfik Pa~a'n~n söz hakk~n~~T. B. M. M. Hariciye
Vekili Bekir Sami Bey'e b~rakmas~~(23 ~ubat) Ankara ile ~stanbul
aras~nda bir türlü ho~görürlük do~urmu~ tu. Vahidettin'in Y. K.
Tengir~enk'e kar~~~tutumu ve Hariciye Naz~r~~ ~zzet Pa~a'y~~onun
arkas~ ndan Londra ve Paris'e göndermesi Ankara ile istanbul'da
i~ba~~nda bulunanlar aras~ nda doldurulmaz bir uçurum yarat~r.
Yukar~da görülen ve Ankara'da an~ klamp Y. K. Tengir~enk'e kendi
imzasiyle Ahmet ~zzet Pa~a'ya verdirilen ~~Mart günlü mektup bu
yeni durumu saptamaktad~r.
Ayn~~yoldad~r, ona uygundur.
Bununla birlikte.
36 Bulu~ma.
40 Ö~renmi~.
47 -Ülkenin keskiline.
42 Tek elkoymu~.
43 T. B. M. M. tan~maktan kaç~nmakla bir manevi gücün k~r~lmas~.
44 Bu i~i yapmakta devam etmekteymi~ler.
46 Buna dayanarak.
46 Bütün yapt~klar~n~z~n.
47 Yararlar~.
48 Kar~~t.
37
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Bu olay~n bir etkisi de Y. K. Tengir~enk'in Avrupa gezisine
ç~kmakla güttü~ti amaçlardan birini, yani Londra ve Paris'te hem
Ankara, hem de ~stanbul hükümetleri ad~na konu~mak yetkisini
elde etmek umudunu yitirmi~~bulunur. Esasen gerçekle~mek olas~l~~~~pek az olan bu dü~'ün kayb~~çok önemli de~ildi ve o, yolculu~a
oldukça rahat bir gönülle koyuldu. Padi~ahla görü~mesi ve o s~radaki tutumunun Ankara'daki tepkilerini bilmedi~inden ayr~ca bir
kayg~s~~yoktu.
Yazar~n ~stanbul'daki Gözlernleri
Istanbul'da hükümet çevrelerine yak~n ve büyüklerle temasta
bulunan kimselerin tutum ve konu~malar~ndan edindi~imiz izlenim
bunlar~n içlerinden Kurtulu~~Sava~~n~n zaferle bitmesini istemekle birlikte buna inanamad~klar~, Sakarya vuru~mas~n~n Yunan sald~r~~gücünü tüketmi~~oldu~unu pek sanmad~klar~, Afyon-KütahyaEski~ehir demir yolunu ele geçirmi~~olan dü~man~n yeniden sald~ramasa bile bizden de onu Anadolu'dan atma gücü bulunmad~~~,
Ingiltere'nin behemehal galip gelmemizi önleyece~i, dolay~siyle olas~l~klar~n bizden yana bulunanlara göre bile sava~~n sürüp gidece~i
ve biz ku~at~lm~~~durumdayken Yunan için bütün acun kaynaklar~~
aç~k bulundu~undan ilk çökenin Anadolu olaca~~~inanc~nda olduklar~d~r.
Aç~kça söylediklerine göre Ingiltere, Yunan'~~korudukça bizler ne yaparsak yapal~m, hiç ku~kusuz o, sonda kazanacakt~r ve Ingilizlerin elinde bilmedi~imiz daha çok kozlar bulunmaktad~r.
Türk dostlu~u taslayan Papas Frew (Fru) gibi nice ~ngiliz
ajanlar~~da hep bu yolda binbir f~s~lt~da bulunmaktad~rlar.
Vahdettin'in Dü~leri
Bu yazar~n Istanbul'daki özel temaslariyle edindi~i izlenim,
~ngiliz Yüksek Komiserinin türlü raporlar~~yay~mlan~nca belli olaca~~~gibi Padi~ah~n dü~üncelerinin, daha do~rusu dü~lerinin sanki
bir aynada yank~s~~idi. Istanbul'daki bir k~s~m yüksek çevreler t~pat~p Vahidettin gibi dü~ünmekteydi; ve hiç olmazsa öyle görünmeyi
gerekli bulmaktayd~.
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Vahidettin'in kafas~nda art~k i~in sonu bir gün konusu oldu~u
s~rada büyük sald~r~m~z~n ba~lamas~~yakla~~rken bile, 7 A~ustos
1922'de Ingiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'Ia yapm~~~
oldu~u görü~mede hâlâ bu biçim inançlar~n ne ölçüde güçlü oldu~unu gösterir.
Yüksek Komiser uzun yaz~s~nda hükümetine ~unlar~~bildirmektedir 49 .
"Sultan, mülahazalar~~içinde garip bir ~ekilde M~s~r'la Mehmet Ali Pa~a'ya at~fta bulundu. Bugünkü durumun Mehmet Ali
(Pa~a) isyan~~ zaman~ndaki durumun t~pk~~bir paraleli oldu~unu
söyledi. Tek fark ~uydu ki o zaman Sultan olan dedesi bir tek ~n hs~n kar~~s~nda b~ulundu~u halde, ~imdiki kar~~~kuvvetler, yani milliyetçiler bir gruptu. O zaman Ingiltere (ayaklanmay~) durdurmu~~
ve güçlük giderilmi~ti. Ingiltere ~imdi de (onu) durdurursa ayn~~
sonuç al~nacakt~r".
Bu yazar Istanbul'da hükümet çevrelerine yak~n pek çok kimsenin buna benzer dü~ünceler ta~~d~'~~na tan~k olmu~tur. Yak~ndan
tan~d~klar~na bu gibi dü~üncelerin zaman d~~~~ ve çok kof oldu~u
yolundaki sözleri nazikâne, ancak atlat~c~~olmak isteyen bir gülümseme ile kar~~lan~yordu.
Bir Osmanl~~Meclisi Vükelâ Tutana~~~

A~a~~da, 4 Mart ~~338 ( 922) günlü "Hariciye Vekili Yusuf Kemal
Bey'in Avrupa seyahati münasebetiyle Meclisi Vükelâ zapt~"n~~oldu~u gibi veriyoruz.
Bu belge bir Meclisi Vükelâ tutana~~ndan çok Sadrazam Tevfik
ve Hariciye Naz~r~~A. ~zzet Pa~a'lar~n bu i~deki tutumlar~n~~önce
kendi meclislerine (Meclisi Vükelalarma) yani öbür Naz~rlara, sonra
da tarihe kar~~~yerinde göstermek için yaz~lm~~~bir layihaya benzemektedir.
"Zapt"~n gerçekle ilgisinin derecesi yukar~da an~lan olaylarla
yap~lacak bir kar~~la~t~rma ile anla~~l~r.
Anla~~lmas~~güç bir dille yaz~lm~~~oldu~u için not olarak da
bir özetini koyuyoruz.*
Bk. N. ~im~ir s. 402.
* Yunan Ba~bakan~~Gunaris uzun zamandan beri Avrupa'da dola~~p Hükümetinin isteklerini Büyük Devletlere kabul ettirmek için u~ra~~yordu. Bizim de
49
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Metin ~öyledir:
"Müddeti medidedenberi Avrupa'da bulunan Yunan Ba~vekili
Gunaris'in metalibi Yunaniyeyi tervic ettirmek için makamat~~
muhtelifeye mütevaliyen müracaat etmekte olmas~na kar~~~bizim
taraf~n da âmâl ve metalibi me~ruam~z~n izahiyle düveli müttefikamn
tamayülat~~haz~ras~ndan bilistifade ~ayam kabul bir sureti halliye
ihzari maksad~yla te~ebbüsat~~mümasile icras~~laz~m ve alelhusus
meselei ~ark~ye hakk~nda kariben kat'l bir karar verilece~ine dair
gelen haberler bu tedbirin tesriini müstelzim oldu~u cihetle Hariciye Naz~n Izzet Pa~a Hazretlerinin bu i~~için Avrupa'ya azimeti
bir iki ay evvel kararla~t~r~lm~~~ve ledelmuhabere Londra ve Paris
mümessillerimizden al~nan cevaplar dahi bunun lüzum ve faidesini
müeyyid olmakla beraber evvel emirde Ingiltere Hükümetinin bir
vas~tai hususiye ile istimzac olunaca~~~Paris mümessili Nabi Bey'in
cümlei i~'arat~ndan idi.
"~u s~rada ~araiti sulhiyenin esaslar~~hakk~nda Anadolu ile
ittihad~~efkâr husulüne sarf~~mesai olunmas~~ dahi icab~~halden görülmesiyle bunun için görü~mek üzere Ankara'ca intihap olunacak
zevat ile münasip bir mahalde birle~ilmesi pa~ay~~ mü~arünileyh
taraf~ndan Ankara'ya bilvas~ta teklif olunmas~~üzerine yak~nda
memuren Avrupa'ya gönderilecek bir Heyetin Istanbul'dan geçece~i cevab~~alnup müteakiben Ankara Hariciye Vekili Yusuf Kemal
Bey Istanbul tarilayle Avrupa'ya müteveccihen hareket ve buraya
muvesalat eylemi§ ve bir kaç defa Sadrazam ve Hariciye Naz~r~~
Pa~alar Hazerat~~ile mülâki olmu~tur.
"Mü~arünileyhüma hazerat~~taraf~ndan Mecliste tafsilen beyan
ve hikâye olundu~u üzere Yusuf Kemal Bey'e Hükümeti merkeziayn~~~eyi yapmam~z gerekli görüldü. hele ki Do~u sorunun çözümü yakla~maktayd~.
Bu yüzden bir iki ay önce ~zzet Pa~a'y~~Avrupa'ya gönderme'~e karar vermi~~idik.
Londra ve Paris'teki temsilcilerimizden gelen haberler de bizi bu yola itiyordu.
Bu i~de birlikte davranmak için Ankara'y~~yoklad~k. Ald~~~m~z kar~~l~kta
yak~nda Avrupa'ya gönderilecek bir kurulun Istanbul'dan geçece~i bildiriliyordu.
Gelen Yusuf Kemal Bey ise kendi yönergelerini bize bildirmeksizin bizden temsil
yetkisi istedi. O s~rada Lord Curzon'dan da A. ~zzet Pa.~a'y~~kabule haz~r oldu~u
haberi geldi. General
de ayn~~yoldan tebligatta bulundu. Yusuf Kemal Bey
bu i~leri be~enmedi ve aleyhinde bir tertip sayd~.
Bu s~rada Ankara ile kar~~t bir durumda olmay~~istememekle birlikte A. ~zzet
Pa~a'n~n hemen .A.rupa'ya: gitmesine ve kabil oldu~u ölçüde Ankara heyetiyle
birlikte çal~~mas~na karar vermeyi gerekli bulduk.
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yenin esasat~~sulhiye hakk~ ndaki mütalaas~~ izah edildikten sonra
Ankara'ca ne gibi ~eyler dü~ünülmekte oldu~una dair kendisinden
istizahatta bulunulmu~~idi. Mü~arünileyh bu hususta beyanat~~ muvazzaha ve sarihadan içtinap ederek yal~= esasat~~sulhiye (okunamam~~~bir sözcük) Istanbul'un fikir ve mütalaas~~umumiyet itibariyle Ankara'n~n noktai nazar~na tavefuk etmekte oldu~u ve Avrupa'ca vaki olacak te~ebbüsatta Istanbul'u dahi temsil edece~inden
kendisine Heyetimiz nam~na ~zzet Pa~a Hazretleri taraf~ndan vekalet verilmesi münasip olaca~~n~~beyan etmi~tir. Bu bapta bir ~ey
denebilmek için kendisinin ne gibi talimat~~haiz oldu~u sorulunca
bunu söyleme~e mezun olmad~~~n~~ ifade ile beraber pa~ay~~mü~arünileyhin ~stanbuPca her türlü te~ebbüsat~~siyasiyenin Ankara'ya
terk edildi~ini tazannum edecek tarzda bir varakay~~imza etmesi
lüzumunda dahi ~srar etmi~~ve fakat istenilen izahat~~vermemesine
nazaran teklifinin münaka~as~na imkân görülmemi~tir.
"Bu esnada ~ngiltere Fevkalade Komiseri Sir Horace Rumbold Hariciye Naz~r~~Pa~a Hazretleri nezdine azimetle Lord Curzon'un kendilerini kabule müheyya oldu~unu söyledi~i gibi Nabi
Bey'den gelen bir telgrafnamede pa~ay~~ mü~arünileyhin azimeti
hakk~ndaki karar Lord Curzon'a isma' edilerek kendileriyle maalmemnuniye görü~meye haz~r ve azimetlerine muntaz~r bulundu~u
cevab~~vurud etti~i bildirilip müteakiben Bab~allye gelen Frans~z
Fevkalade Komiseri General Pelle dahi karar~~vakii tasvip yolunda
idare-i kelam etmi~~olmas~yla Sadrazam Pa~a Hazretleriyle vuku
bulan bir mülakatta cereyan~~keyfiyetten Yusuf Kemal Bey'e malûmat verildikte mir-i mü~arünileyh ~zhan ademi memnuniyetle
kendisi memuren Avrupa'ya gitmekte iken ~zzet Pa~a Hazretlerinin
dahi azimeti maksad~~hafi ile mürettep bir tedbiri mahsus gibi telekki eyledi~ini beyan ve di~er bir mülakatta dahi Hariciye Naz~r~~
Pa~a Hazretlerinin müttefikin taraf~ndan davet edilip edilmedi~ini
anlamak için General Pelle'yi ziyaret ve davetin ademi vukuunu
mü~arülileyhten tahkik etti~inden bahisle baz~~itirazatta bulunarak
Naz~r~~mü~arünileyhin tehiri azimetini mus~rren talep etmi~~ve halbuki resen davet vukuuna dair kendisine bir gûna ifade sebk etmeyip
cereyan~~hal balada hikâye olunan tarzda oldu~undan mir-i mü~arün-ileyhe yeniden tavzihi hakikat edilmi~tir
"~zahat ve tafsilat~~mesrudeye nazaran meyanemizde taati-i
efkar olunarak gerek esasat~~sulhiyede gerek tarafeynce vaki olacak
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te~ebbüsat~n ~ eklinde Ankara ile tevhidi efkâr ve nazara en ziyade
ihtiyaç mes eden bir zamanda ihtilaf ve mübayenet hudusu asla
~ayan~~temenni olmamakla beraber karar~~vaki haddi zat~nda esbab~~kaviyyeye mübteni oldu~una ve Lord Curzon'dan o yolda
cevap geldikten sonra karar~~müttehaz~n tehiri icras~~mehaziri dai
olabilece~ine binaen pa~ay~~mü~arün-ileyhin hemen azimet ve maa'haza Ankara Heyetiyle temini ahenky ve vifaka ba~l~~makderet eylemleri muvaf~k~~hal ve maslahat görüldü."
Yola Ç~k~~~

Y. K. Tengir~ank'~n ~~Mart ~~922'de yukar~da an~lan mektubu
A. Izzet Pa~a'ya gönderilmesinden sonra bir Frans~z vapuriyle Marsilya'ya do~ru yola ç~kt~ k. Istanbul'dan, orada temsilcili~imizi yapan K~z~lay~n onursal sayman~~ve sonra ikinci Ba~kan~~Hamit Bey'i
(Hasancan) yan~m~za alm~~t~k.
Kurulumuz vapura girince dire~e Türk bayra~~~çekildi ve halk
bunu co~kunca alk~~lad~. Bunun üzerine Hariciye Vekili yerinde
olarak Istanbull'ular~ n da T. B. M. M. nin yan~nda oldu~unu orada
bulun anlara söyledi.
O devrede görenekte oldu~u gibi vapur Karaköy r~ht~m~ ndan
ayr~ld~ktan sonra K~zkulesi aç~~~ nda durdu ve orada Ingiliz denetleme kurulu yolcular~ n kimliklerini denetlemeye koyuldu. Bu i~~
güvertede yap~l~yordu. Bizler ise a~a~~ da salonda oturuyorduk. Ingiliz üniformas~~giymi~~yerli az~nl~ klardan biri, oldukça kaba ve
sert bir dille bizleri pasaport denetlemesi i~i için güverteye Ingiliz
subay~n~n yan~na gitmeye ça~~rd~. Y. K. Tengir~enk "O buraya
gelsin" dedi ve yerli az~nl~~~ n bir kaç kez güverteye gidip gelmesinden ve uzun tart~~ malardan sonra denetleme subay~~salona gelmek ve i~ini orada görmek zorunlulu~unu duydu. Böylelikle bir
"inat zaferi" kazanm~~~olduk. Olay bizlere vapur yolcular~~aras~nda büyük bir sayg~nl~ k kazand~rd~.
O s~ ralarda Ankara'da olan bitenlerden habersiz olarak gönül
sevinçli~i içinde yolculu~umuzu sürdürürdük.
A. Izzet Pa~a ise 4 Martta Orient-Ekspres treniyle, Yunanlar~ n elinde bulunan Trakya ve Edirne'den geçerek gitmi~~ve bu
yüzden ulusseverlerce çok k~nanm~~t~ . Ancak böyle yapmakla Lon-
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dra'ya bizden önce varm~~~ve vard~~~~gün olan 9 Martta yani Y. K.
Tengir~ enk'ten bir hafta önce Lord Curzon'la görü~mü~tü.
Mecliste k~ yamet 6 Martta kopacakt~ r. Ancak i~~kapal~~oturumda
geçmi~~oldu~undan Istanbul bas~n~ nda bu yolda bir haber görülmeyecek ve Y. K. Tengir~ enk'le kurulumuz 21 Marta de~in Avrupa'da kalm~~~olmakla birlikte bunu hiç duymayaca~~z. Ankara'dan
hiçbir saylav i~ i bizlerden birine yazmayacakur. Bu da azçok do~ald~r, hem de biteviye yer de~i~tirdi~imizden yaz~lmas~~gereken
yer de belli olamazd~.
E~er Paris'teki temsilcimiz Ferit Bey'e (Tek) bir yazan olmu~sa
o bizlerden kimseye bir ~ey söylememi~tir.
~u var ki Londra'da ç~ kan Tayms (The Times) gazetesi Hariciye Vekâleti Vekilli~i yapan Mahmut Celal Bey'in (Celal Bayar)
az a~a~~da görece~imiz T. B. M. M. nin gizli oturumundaki sözlerini imleyerek A. ~zzet Pa~a'ya gönderilmek üzere Y. K. Tengir~enk'e az önce ~ifre telle metnini bildirdi~i ~~Mart günlü mektubu
yay~nlar. Ancak bu yaz~ dan T. B. M. M. nde geçmi~~olanlar~~anlamak olanaks~zd~r.
Gezimiz S~ras~ nda T. B. M. M. nde Kopan F~rt~na:
Sorular ve Gensorular

T. B. M. M. nde konumuzla ilgili görü~me 6 Mart 1922 günü
gizli bir oturumda yap~lm~~t~r. Dönü~ de Kastamonu'da iken ö~renmi~~oldu~umuz gibi, verilen gensoru önergelerinde ve 6 Martta
yap~lan çetin sald~r~ lardaki amaç, yaln~z Y. K. Tengir~enk'i de~il,
onun Padi~ahla görü~mesini uygun bulmu~~olan Hükümetin tutumunu ele~tirmek ve onu dü~ürmek olmu~tur.
Ankara'ya vard~~~m~zda daha ayr~nt~l~~olarak ö~renmi~~oldu~umuza göre meclise üç gensoru önerisi verilmi~tir. Bunlar aras~nda ~~Mart tarihlisinin de bulundu~una göre olay hemen duyulmu~~ve Mecliste co~ kunluk hemen ba~lam~~t~r. Hükümetin A. Izzet
Pa~a'ya kar~~~hele onun Avrupa gezisine ç~ kmas~~dolay~s~yle gösterdi~i sert tepkinin ve ona Y. K. Tengir~enk'ce yazd~rtt~~~~ ~~Mart
günlü a~~ r mektubun nedenleri aras~ nda Meclis'teki bu durumun da
etkili oldu~u ku~kusuzdur.
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Baz~lar~~ ~~0-15 imzal~~olan gensoru takrirlerini verenler aras~nda
önde görülenlerin ba~l~calar~~Diyarbak~r mebusu Hac~~ ~ükrü 5°
Bey (Akda~), K~r~ehir mebusu Yahya Galip 5° Bey (Karg~), Bal~kesir mebusu Abdülgafur 52 Efendi (I~tan), Ayd~n mebusu Tahsin 53
Bey (San).
Takrirlere imza atanlar aras~ nda her meslekten gelmi~~olanlar
bulunuyordu; ço~u ün yapmam~~, kurumsuz ve gösteri~siz kimselerdi. Olay kar~~s~ndaki at~lgan ve Çetin davran~~lar~~davan~n ne
kez benimsenmi~~oldu~unu göstermesi bak~m~ndan önemliydi.
Birbirlerine çok benzeyen takrirlerin özetleri ~öyle toplanabilir.
t) Yusuf Kemal Bey Padi~ahla görü~ tü mü? Buna Hükümet
izin verdi mi? Verdiyse bunu T. B. M. M. nce güdülen siyasa ile
nas~l uygun bulmu~tur? E~er Hariciye Vekili bu i~i izinsiz yapm~~sa
Hükümet ne gibi bir ölçem alm~~t~r?
2) Yusuf Kemal Bey Istanbul'da yirmi güne de~in kal~p Padi~ahla görü~mü~tür. Bu gerçek mi? Meclisten bu yolda bir karar
almadan Hükümetçe kendisine böyle bir izin verilmi~~midir? Söylendi~ine göre O Tevfik ve Izzet Pa~alarla huzura ç~k~nca Padi~ah
"sizi bir teb'a (uyruk) gibi kabul ediyorum" demi~tir. Meclisin
ba~~ms~zl~k ve egemenli~ini hiçe sayan bu olay nas~l düzeltilecektir ? Böyle bir i~lemle kar~~la~an Yusuf Kemal Bey'in Avrupa'ya
gitmesine gerek kalm~~~m~d~r? Ahmet Izzet Pa~a'n~ n bu kurulla aym
zamanda Avrupa'ya gitmesinin anlam~~nedir?...
Hükümetin Genel Kar~~l~~~~

Bu takrirlerin 6 Martta görü~ ülmesine karar verilir. Tan~d~~~m
mebuslardan ve incelemelerimden ö~renmi~~olduklar~m ~öyle toplanabilir.
50 Alay Komutanl~~~~yapmakta olan bir binba~~~idi. Ankara'da Hükümet
Kurulmada.n önce subaylar ordudan resmen ayr~lmadan Küvayi Milliye'ye katilamad~klar~~için o da ordudan istifa edip Kuvayi Milliye Komutan~~olmu~tu.
Mebus olmadan önce Nazilli bölgesinde komutanl~k ediyordu.
51 Mustafa Kemal ile Heyeti Temsiliyenin Ankara'ya geli~inde vilayet defterdar~~ve vali vekili idi. Gelenlerin hizmetine ~evkle girmi~tir.
52 Sar~kh Hoca, Müderris. Dü~ünlerde a~~r~~giderlerde bulunulmasuu önleme kanununu önerip onaylatm~~t~r.
53 Emekli Mülkiye kaymakam~. En at~lgan ele~tiricilerdendi.
Bilirim C. XL,
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Y. K. Tengir~ enk'e Saruhan (Manisa) mebusu Mahmut Celal
Bey (Celal Bayar) vekalet etmektedir. Takrir sahiplerine verdi~i
kar~~l~kta gezi nedenlerini ~u yolda özetler:
) Amaç: "tenvir ve tenevvür" yani "ayd~nlatmak ve ayd~nlanmak" din Bizim durum, tutum ve karar~m~z' dü~ man Büyük
Devletleriyle Bat~~kamuoyuna bir kez daha anlatmak ve onlar~n bize
kar~~~ bu s~radaki dü~ ünce ve tasar~lar~n~~en yetkili a~~zlardan ö~renmek idi.
Ingiltere ile Fransa'n~ n aras~~aç~kt~~54. Bundan yararlanmak
olana~~n~ n olup olmad~~~ m anlamaya çal~~ mak.
Istanbul'da kendine hükümet dedirten kurul dü~man bask~s~~alt~nda bunalm~~~bir durumdad~ r. Yusuf Kemal Bey'in bunlar~~
uyarmas~m ve misak~~milllyi desteklemeleri yolunda kendilerinden
söz almas~n~~istedik. Bunlar ilkönce buna raz~~olmu~~göründülerse
de sonra böyle bir üstenmede bulunmaya yetkili olmad~klar~n~~ve
bunu ancak Padi~ahla yap~labilece~ini bildirdiler. Vahdettin ile
görü~me i~i bunun üzerine olmu~ tur.
Bundan sonra Mahmut Celal Bey, Y. K. Tengir~enk'in yuda
kar~ amlan telindeki bilgileri verir. Söylevinin bu k~sm~~gürültü
ve protestolarla kar~~lamr. Daha sonra Mahmut Celal (Bayar) Hükümetten ald~~~~yönerge üzerine Y. K. Tengir~enk'in A. Izzet Pa~ a'ya göndermi~~oldu~u yukar~da and~~~m~z I Mart 1922 günlü mektubu
kürsüden okur.
Takrir Verenlerin Çetin Ele~tirileri
Ele~ tiricilerin en çetinIeri ve en a~~r dil kullananlar~~Tahsin
(Ayd~n), Hac~~~ükrü (Karahisar-~~Sahip) ve Haf~z Mehmet (Trabzon)
Bey'lerdir. ~eref Bey (Edirne) daha yumu~ak konu~mu~tur. Ismail
Suphi Soysall~~(Burdur) ise D~~i~leri Bakan~ n' koruyan bir dil kullannu~t~r.
Ele~tirilerin ve ileri sürülen önerilerin özeti ~öyle toplanabilir:
"Kar~~m~zda Hilafet bayra~~n~~Yunanlara teslim edip bizleri
biribirimize k~rd~ran hain bir sultan var. Hükümet onunla anla~" Bunun ba~l~ca iki nedeni vard~. Biri Fransa'n~ n bizimle 20 Ekim 1921 günlü
anla~may~~imzalamakla Ingiltere, Fransa ve Rusya aras~nda 5 Eylül 1914'de imzalanm~~~olan ve ayr~~ bar~~~yapmasnak üstenmesini kapsayan Londra misak~n~~
bozdu~u say~: ikincisi Bat~~Avrupa'da kuvvetler denkli~ini korumak amac~yla Ingiltere'nin Frans~zlar'~n Almanya'y~~a~~r~~ezmesine kar~~~koymalar~~idi.

AVRUPA GEZISIYLE ILGILI ANILAR

643

maya, hatta görü~meye nas~l çah~abilirdi? Böyle bir i~~için T. B.
M. M. nden izin almak gerekmez miydi? Bu gibi olup bittilere boyuna sabredecekmiyiz ? ~zzet Pa~a Ankara'ya Ingilizler'in emriyle
gelmi~ti, amac~~Rusya ile yap~lan görü~meleri kar~~t~r~p ç~kmaza
sokmakt~~55. Onunla neden ve nas~l yeniden görü~üldü? Vahidettin esirdir, Efendisi Harington 56,dur Loyd Corc (Lloyd George)
57d~r. Hariciye Vekilimiz görevinin ne oldu~unu kavram~~~ de~ildir.
Daha Istanbul'da ~zzet Pa~a gibi bir adama aldanmaya ba~larsa
Avrupa'da ne yapmaz? O da Bekir Sami Bey gibi bir kaç olup bitti
getirir. Hem Yusuf Kemal Bey'i geri ça~~rahm, hem de tek suçlu
olan Hükümeti dü~ürelim 58, onu istiklal mahkemesine verelim.
"~stanbul'dakilerin alçakl~~~~bilinmekteyken Yusuf Kemal
Bey'i oradan geçirmek gerçek durumu kavramam~ya var~r. Böyle davranmakla milletin birlik ve güvenini sarsmak isteyenlere yard~ m
edilmi~tir. Bu i~de T. B. M. M. nden izin almam~~~olmak ayr~ca bir
suçtur. Bu tutum d~~ar~da ~öyle yorumlanmaktad~r: Türkler kendi
varhklarma güvenmiyorlar, kesin olarak Padi~ah~n esiridirler. Böylelikle içeride ve d~~ar~da bize olan güven k~r~lm~~t~r."
Yukar~da gördüklerimiz sert ele~tiricilerin sözleridir. Yumu~ak
ele~tiricilerin görü~leri ~öyle toplanabilir:
"Hükümet bu i~de T. B. M. M. nin oyunu önceden almam~~~
olmakta suçludur. Ancak Yusuf Kemal Bey'i aldat~p ona yanl~~~ad~m
att~rm~~~olanlar bir ~ey kazanm~~~m~d~rlar? Ha~a. Avrupa Istanbul'dakilere hiç önem vermiyor. Verseydi Padi~ ah~n onaylam~~~oldu~u
Sevr (Svres) antla~mas~~uygulamaya koyulurdu. Bunu yapm~yor.
Izzet Pa~a'n~ n Trakya'dan geçerek Avrupa'ya gitmesi bir rezalettir.
Ora halk~~ona lanet edecektir."
Bu sald~r~lar aras~nda Ismail Soysall~~Bey (Burdur) Y. K. Tengir~enk'i savunmay~~dener ve özetle ~unlar~~der:
"Hariciye Vekilimiz bir entrikan~ n içine dü~mü~, ancak görevini yapm~~t~r. Biz her kese kar~~~onu destekledi~imizi göstermeliyiz."
Onun Aral~k 1920 ba~lar~nda kalabal~k bir kurulla geli~i an~llyor.
Ingiliz Generali ve Istanbul'daki Ba~la~~ klar i~gal ordusunun komutan~.
57 Ingiltere Ba~bakan~.
58 Hükümeti dü~ ürmek konusunu hemen her ele~ tirici ele alm~~t~r.
55

58
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Ele~tiricilerin co~kunlu~unu yat~~t~rma denemeleri ba~ar~l~~olmaz. Örne~in Ba~kanl~ k eden Rauf Bey (Orbay), Tahsin Bey'in:
"Vahidettin esirdir Efendisi Harrington ve Loyd Corc'dur" deyince "sadede (konuya) gel" demesi üzerine Tahsin Bey "sadet budur"
kar~~l~~~n~~vererek ele~tirilerini sürdürür.
Yine örne~in ~eref Bey 59 Kaltakk~ran (Edirne). "Hilafet mukaddes, Halife alçak, genç bir kad~ nla yeni evlenmi~" deyince, Salahattin Bey" Köseo~lu (Mersin): "Bu çirkin perdeleri açmayal~m"
der.

Yusuf Kemal Tengir~ek'i savunmalar
Esas bak~m~ ndan hemen herkes Hariciye Vekilini suçlu görüyordu, ancak ok yaymdan ç~km~~ , olan olmu~tu. Onu Istanbul'dan
veya yoldan geri ça~~r~ p her kesce beklenen gezisini yapt~rmamak
çok a~~r ve anla~~lmaz bir durum yarat~rd~ :
Ortada üç türlü suçlama vard~r.
Hariciye Vekilini neden Istanbul yoluyla gönderdiniz?
Neden meclisle dan~~ madan onun Padi~ahla görü~mesine
izin verdiniz?
Yusuf Kemal Bey, Padi~ahca her hangi bir uyruk gibi kabul edildi~i yolunda söylenilen söze neden gereken kar~~l~~~~vermemi~tir?
O s~rada Fevzi Pa~a Çakmak hem Erkan~~Harbiyei Umumiye
Vekili" yani Genel Kurmay Ba~ kan~, hem de "Heyeti Vekile"
Reisi (Ba~kan~) idi. Bu nedenle ele~tirilere ilk olarak o kar~~l~k verir
ve daha çok Y. K. Tengir~enk'in neden Istanbul yoluyla Avrupa'ya
gitmi~~oldu~u sorusunu kar~~lar. Bu konuda ~unlar~~ileri sürer:
"Yusuf Kemal Bey'in Istanbul'a u~ramadan Avrupa'ya gitmesi
ora halk~n~n maneviyat~n~~ k~rard~. Biz halk~n bizimle oldu~unu
herkese göstermek istedik. Heyetimizin oradan geçmesi Istanbul
Hükümetinin bir yabanc~~bask~s~~ alt~nda bulundu~unu aç~kça
belirtti. Bunu yapmakla ayr~ca kuvvet kazanm~~~olduk."
59 Avukat, ~ngilizler'ce Malta'ya sürülmü~~olanlardan.
60 Emekli kolordu komutan~~albay, çolak Salahattin diye an~l~r.
61 Q evrede Genel Kurmay Ba~kan~~Bakanlar Kurulu üyesi oldu~u için "Vekil"
olarak aml~rd~. Bu T. B. M. M.'nin Erkan~~Harbiyei Umumiye Reisini kendi "vekili" olarak görevli kimse sayd~~~~anlam~nda idi.
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Son olarak T. B. M. M.'nin ve dolay~s~yle Devletin de ba~kan~~
olan Gazi Mustafa Kemal Pa~a konu~ur.
O, esasta ele~tiriciler gibi dü~ünmektedir. Ankara'ya vard~~~= gün Dr. Adnan Ad~var bu yazara "Vahidettin: "
riyaset
etmekle müftehir oldu~um milletin bir ferdi ile temastan mahzuz
oluyorum" dedi~i vakit neden senin Yusuf Kemal'in: "ben buraya
milletin bir ferdi olarak gelmedim, T. B. M. M. ince seçilmi~~bir
Hariciye Vekili olarak geldim" diyemedi." diye sorarak adeta bu
yazar~~ve onun yan~ndaki öbür arkada~lar~~da suçlar gibi bir tutum
ald~. Mustafa Kemal'in de bu sözün Yusuf Kemal'ce Padi~ah~n
önünde söylenmemi~~olmas~na çok k~zd~~~n~~ekledi. Onun anlatt~~~na göre Heyeti Vekile üyelerinin ço~u Kurulumuzun geri ça~r~lmasuu istedikleri ve bu konuda direnenler oldu~u halde Mustafa
Kemal'in bunun içeride ve d~~ar~da do~uraca~~~kötü etkileri dü~ünerek bu yolun tutulmas~n~~do~ru bulmam~~t~r.
O s~rada yapt~~~m incelemelere göre Mustafa Kemal Pa~a'n~n
verilmi~~gensorular üzerine T. B. M. M.'nde söykdiklerinin özeti
~udur:
"Hükümetin Yusuf Kemal Bey'e verdi~i Padi~ahla görü~mek görevi tamamiyle onun yetkisi içindedir, çünkü biz Hilâfet makam~n'
tan~yoruz ve bu makam her hangi bir ~ahs~n mal~~de~ildir. Halife
e~er Milletin ve T. B. M. M. nin iste~ine uyaca~~n~~söyler ve görü~me iste~inde bulunursa Yusuf Kemal Bey'e : "Onunla görü~ebilirsin" dedik. Buna yetkimiz vard~r. O da buna göre davrand~.
Onu davet edenler i~fal etmi~ler. O, ba~ka mesele.
"Keza Istanbul'dakileri yurt severli~e ve do~ru yola ça~~rmak
Hükümetin yetkisi içindedir.
"Istanbul'da herkesi i~fal etme~e u~ra~an bir tak~m kimseler
var. Onlar~n niteli~ini herkes bizim gibi bilmez. Onlar~n içyüzünü
millete aç~kça göstermek bizim görevimizdir, yap~lm~~t~r. Hükümetin tutumu bu yüzden de do~rudur.
"Meclise dü~en görev Istanbul'a ve oradan Londra'ya gönderilen heyetin me~ru ve makul giri~imlerini bozmak ve sonuçsuz
b~rakmak için yap~lacak u~ra~lar~n bir de~er ve önemi olmad~~~m
ve olamayaca~~n~~bu kürsüden cihana ilan etmektir."
Konu esas bak~m~ndan böylece bir karara ba~lanm~~~olur.
Ancak ertesi gün 7 Martta aç~k oturumda bir tak~m tart~~malar
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olur. ~leri sürülen yön kapal~~toplant~daki görü~meler sonunda hükümete verilmi~~olan güven oyunun mecliste ço~unluk kalmad~~~~
bir s~rada verildi~idir. Bu yoldaki tart~~malardan anla~~lmaktad~r ki
i~in kapanmas~m isteyenler baz~~ivedi davran~~larda bulunmu~lard~r.
Bu konuda Salahattin Bey (Köseo~lu) direnir ve der ki: "Bendeniz kifayeti müzakere (görü~me yeterlili~i) karar~n~n dün usul
dahilinde verilmedi~ini tekrar etmek istiyorum. Bu kifayeti müzakere karar~~mecliste ekseriyet (ço~unluk) olmad~~~~bir zamanda
ve bir takrirle (önerge ile) bu cihet teyit edilmi~ken (sa~lamla~t~r~lm~~ken) nazar~~ itibara al~nmam~~t~r. Binaenaleyh kifayeti müzakereye karar verilecekse pekala verilsin. Fakat bugün tekrar karar
verilmelidir. Yoksa böyle mesaili mühimmede (önemli sorunlarda)
oniki ki~iyle kifayeti müzakere olursa ne olaca~~~belli olur" 62 . Bu
sözler 6 Mart günlü kapal~~oturumun ne gibi ko~ullar alt~nda sona
ermi~~oldu~unu da azçok belirtir.
Bir ba~ka tart~~ma konusu da gensorunun Heyeti Vekile için
verildi~i halde onun yaln~z Yusuf Kemal Bey'e kar~~~verilmi~~gibi
gösterilmesi olmu~tur.
Sonunda Yunus Nadi Abal~o~lu (~zmir) ve iki arkada~~n~n
kifayet
takriri okunur:
~u
"Riyaseti Celileye:
"Müzakere kâfidir. Verilen izahata göre hâdise Yusuf Kemal
Bey'in istanburda bir entrikaya maruz kalmas~ndan ibaret olarak
bunu müteakip yap~lmas~~laz~m gelen vazifenin dahi hakk~yle ve
tamamiyle yap~lm~~~oldu~u anla~~lm~~t~r 63. Binaenaleyh gerek icra
Vekilleri Heyetine ve gerek Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal Bey'e
beyan~~itimat olunarak ruznameye 64 geçilir".
Bu takrir okunduktan sonra yeniden konu~mak isteyenler
olursa da bu istekler onaylanmaz. Bunun üzerine Salâhattin Köseo~lu: "Efendim mesele telhis edilsin 65 de cereyan~~müzakerenin han62 Salahattin Köseo~lu Hükümetin dü~ürülmesini isteyenlerden bulundu~u
için yeterlik karar~~verildi~i s~rada var olan mebuslar say~s~n~~pek a~~r~~olarak az
göstermektedir. Bunu orada bulunmu~~olan mebuslardan ö~rendik. Konu~mac~n~n
cümlesinin eksikli~i de bir ele~tiridir.
83 Yusuf Kemal Bey'ce Izzet Pa~a'ya yazd~rt~lan ve yukar~da görülmü~~olan
günlü mektup an~l~yor.
~~Mart 1922
" Gündeme.
83 Ozetleni~.
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gi noktas~~üzerinde rey verilece~i hususunda Heyeti Celile (Meclis)
bir kere tenevvür etsin." der.
Buna kar~~l~k Ba~kan (Hasan Fehmi Ataç-Gümü~hane) ~u özetlemeyi yapar:
"Mesele hat~r~mda kald~~~na göre, Yusuf Kemal Bey'in Avrupa seyahatinde Istanbul'dan geçmesi ve Istanbul'da baz~~zevat ve
makamatla görü~mesi meselesi idi. Yusuf Kemal Bey'e Heyeti Vekile
bu salâhiyeti vermi~~mi? vermemi~~mi? ve Meclisi Ali bundan haberdar de~ildir mevzuu (konusu) üzerinedir. Yine hat~r~mda kald~~~na
göre Yusuf Kemal Bey Meclisi Aliye veda ederken ve Meclisi Alt'den lâz~mgelen vecheyi (yönü) al~rken memleket menafii âliyesini
s~yanet (korumak) ve muhafaza için her türlü vesaite müracaat
edece~ini aç~ktan söylemi~~ve Meclisi Ali de ittifak~~ ârâ (oybirli~i)
ile kendisine beyan~~itimat eylemi~ti. I~te mesele telhis edildi (özetlendi). Mesele bundan ibarettir".
Haf~z Mehmet Bey (Trabzon) Ba~kan~n son sözünü bir özel
dü~ünce ve inanç saym~~~ve "beyan~~mütalaaya ne hakk~n~z var?"
demi~tir.
Oylamada büyük ço~unluk güven oyu vermi~tir (156 olumlu,
8 olumsuz, 27 çekimser)
Gensoru önerisi veren ve konu~anlardan Hac~~ ~ükrü Akda~~
ile Tahsin San güvenoyu vermi~, Abdülgafur ile Yahya Galip çekimser kalm~~lard~r..
Söze çok kar~~m~~~olanlardan Haf~z Mehmet güvensizlik oyu
vermi~, Salâhattin Köseo~lu çekimser kalm~~~ve öbürleri güven oyu
vermi~lerdir. Çekimser kalanlar aras~nda ileride önemli görevlerde
uzun süre kalacak olan Tevfik Rü~tü Aras'la Mahmut Esat Bozkurt'da vard~.
Bu konudaki tart~~ma ve çeki~melere uzun yer vermemizin
bir nedeni de Vekiller, Heyeti Vekile, T. B. M. M. ve onun ba~kan~~
aras~ndaki kar~~l~kl~~ ili~kileri ve Ankara'n~n o evrecleki havas~n~~
iyice belirtmesidir.
An~lan makam ve ki~ilerin aç~klad~klar~~görü~~ve dü~üncelerden
"Saltanatm" kalkaca~~~karar~n~n bilinç alt~nda olsun yerle~mi~~
oldu~u anla~~lmaktad~ r. "Hilafet"in de kalkaca~~m gösteren henüz
bir belirti yoktur.
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Tevfik Pa~a'ya Göre Y. K. Tengir~enk Vahidettin Görü~mesi
~imdiye de~in Y. K. Tengir~enk'in Padi~ahla görü~mesi konusuyla ilgili iki söylenti veya say~~gördük. Biri Vatan "Hizmetinde",
öbürü de Hariciye Vekilinin Ankara'ya çekti~i telde bulunan~d~r.
Bu tel ise yukar~da and~~~m~z uzun ve Çetin tart~~malara neden olmu~tur.
A~a~~da üçüncü bir söylenti veya say~~anaca~~z; o da sadrazam
Tevfik Pa~an~n Ingiliz Yüksek Komiseri Sir (sör) Horace (Horas)
Rumbold'a anlatt~klar~d~r.
Avrupa gezisinde bulunan Hariciye Naz~r~~Ahmet Izzet Pa~a'ya
da vekalet eden Sadrazam Tevfik Pa~a 6 Martta Ingiliz Y. Komiserini görmeye gider ve onunla uzun bir konu~ma yapar*. Komiser
raporunun dördüncü maddesinde ~öyle demektedir:
"4. Yusuf Kemal Bey'in Padi~ah~~görüp görmedi~i yolundaki
sorum üzerine Sadrazam bana gizli olarak bunun böyle oldu~u kar~~l~~~n~~verdi. Bunu itiraf etti~i tek kimse oldu~umu da ekledi. Dedi ki Yusuf Kemal Bey, ~zzet Pa~a ile birlikte bana gelerek** Sultanca kabul edilmesini istedi. Sadrazam her halde Sultan~n Yusuf Kemal Bey'i Ankara Hükümetinin Hariciye Vekili s~fatzyle kabul edemiyece~i kar~~l~~~n~~
verince O, Majeste'nin her hangi bir uyru~u gibi kabul edilmek istedi~ini
söyledi 66. Sadrazama göre Yusuf Kemal Bey, Ankara'da i~~ba~~nda bulunan* Bk. D. B. F. P., c. XVIII b. 551 (7 Mart 1922) madde 4. sir Horace Rumbold'dan Lord Curzon'a rapor. (imler bizimdir).
** Y. K. Tengir~enk an~lan eserinde (s. 256) ise bunun aksini yazarak ~öyle
demektedir. "Ertesi günü ~stanbul'un Sadrazam Tevfik Pa~a'n~n Ayazpa~a'daki
evine gittim. Hariciye Naz~r~~Ahmed ~zzet Pa~a da oradayd~". Bu biçim Y. K.
Tengir~enk'in Ankara'da Heyeti Vekileden Osmanl~~Naz~rlanyla temas etmemesi
yolunda ald~~~~yönergeye uygundur. Tevfik Pa~a'n~n anlat~s~~ise onun bu yönergeye
uymay~p do~rudan do~ruya Ahmet ~zzet Pa~a ile temas ederek onunla birlikte
Sadrazama gitti~ini göstermektedir. ~ki anlat~~~aras~ndaki ayr~l~k bu bak~mdan
önemlidir.
Yukar~da "Vatan Hizmetinde" adl~~ eserden ald~~~m~z cümlede bir bozukluk
vard~r" Istanbul'da Sadrazam..." olmal~. Çok hafif bir ihtimale göre yazar "~stanbul'un Sadrazam~ ..." demek istemi~tir.
68 Burada Y. K. Tengir~enk'in anlat~~~yla kesin bir ayr~l~k vard~r. Sadrazamm
bu anlat~~~biçimi Anlara'da ö~renilip onda inand~r~c~~bir nitelik görülseydi Hariciye Vekili ~stiklâ1 mahkemesine verilebilirdi.
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lar~n Majestenin Id~kimiyet ve ~ahs~na ba~l~l~k teminat~~vermi~tir". Tevfik
Pa~a Sultan~n, Yusuf Kemal'in göreviyle ilgili ~u veya bu yönde bir
dü~ünce ileri sürmü~~oldu~unu yokumlad~~(inkar etti)" 68
Y. K. Tengir~enk'le Tevfik Pa~a'n~n anlat~~lar~~aras~ndaki ba~kahl~klar üzerinde uzun uzad~ya dü~ünceler ileri sürülebilir ve tart~~malar yap~labilir. Bunlara giri~meyi yarars~z ve bir sonuca götüremeyecek nitelikte saymaktaym.
Yaln~z ~u var ki ~imdiye de~in ülkemizde yarmlanmami~~olan
Tevfik Pa~a'n~n Ingiliz Y. Komiserine yapt~~~~bu aç~klama her bak~mdan ilginç ve âdeta bir rapor verme niteli~indedir. Bu olay Istanbul Hükümetinin nas~l bir duruma dü~mü~~oldu~unu aç~kça
göstermektedir.
~stanbul'da Geli~en Olaylar
Istanbul'daki ~ngiliz Y. Komiseri Sir Horace Rumbold, do~al
olarak konumuzla yak~ndan ilgilenmektedir. Onun 27 ~ubatta Lord
Curzon'a çekti~i telde ~u bilgiler vard~r 69 : "Hariciye Naml~~(A.
Izzet Pa~a) bana ~imdi bildirdi ki gezisi Sultanca onaylanmas~~
üzerine 4 Martta Orient Expres'le Londra'ya gidecektir."
Bu i~de dikkate de~er bir yön de a~a~~daki notta görüldü~ü
gibi bir kaç telin Ingiliz ar~ivlerinde bulunamamas~~ve belge yay~n67 Burada da Y. K. Tenvir~enk'in anlat~~~yle ayr~l~k vard~r. O Vahidettin'in
Halife olarak tan~nd~~~ndan söz etmi~, Sadrazam ise verilen inanc~n~n hem Sultan,
hem de Halife Vahidettin'e verilmi~~oldu~unu söylemektedir.
68 Bu yönde Y. K. Tengir~enk'in Ankara'ya çekti~i telde verdi~i bilgilere
uymamaktad~r. Zira bu tele göre Vahidettin kendisine "itidal ile hareket edin"
demekle bir türlü ö~üt vermi~tir.
69 D.B.F.P., c. XVII, b. 543. Tel ~öyle ba~lamaktad~r. "18 ~ubat özel telim".
Belgeleri yarmlayanlar buraya ~u notu koymu~lard~r: "D~~i~leri ar~ivinde bu
telin izi bulunmam~~t~r." Üzerinde durdu~umuz 27 ~ubat günlü tel A. Izzet Pa~a'n~n Avrupa gezisiyle ilgili oldu~una göre, izi bulunmayan tel de Y. K. Tengir~enk'in
~stanbul'a var~~~ndan bir gün sonra çekildi~ine bak~l~rsa A. Izzet Pa~a'n~n Ingiltere'ce Avrupa'ya ça~r~lmas~yle ilgili olabilir, çünkü onun kendili~inden de~il ça~r~~
üzerine gitti~i a~a~~da belirecektir. Ayn~~ eserde 7 Mart gün ve 550 say~l~~belgede
de (not ~~) Ar~ivlerde muhafaza edilmemi~~(not preserved) olan yine konumuzla ilgili 28 ~ubat
günlü bir tel an~lmaktad~r. Bu 7 Mart günlü tel ise Horace Rumbold'ca Lord Curzon'a çekilmi~~olup ~öyle ba~lamaktad~r: "28 ~ubat özel ve gizli telimle Yusuf
Kemal Bey'in ve heyetinin ~~Martta ~stanburdan... ayr~laca~~n~~Lordlu~umuza
bildirmekle onurlanm~~t~m..."
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lay~alar~n bunu belirtmesidir. Bu gösterir ki baz~~tutum ve davran~~lar Ingiltere Hükümetince ~ifre çözenler d~~~ndaki i~yarlardan
da gizli tutulmak istenilmi~tir.
Bizce bu gizlili~in nedmi Istanbul Hükümetince onaylanabilecek bir bar~~~tasar~s~n~n onunla i~birli~i yaparak Ankara'ya kar~~n Anadolu'ya zorlanmak iste~inde olunmas~d~r ve bu yoldaki ayr~nt~lar~n sakh kalmas~mn istenilmesidir.
Sir H. Rumbold konumuz olan 27 ~ubat günlü telinde ~u ek
bilgileri de vermektedir. Yusuf Kemal Bey ~~Martta vapurla gidece~ine göre A. Izzet Pa~a ondan önce Londra'da bulunmay~~ummaktad~r. Yusuf Kemal Bey hem Ankara, hem Istanbul Hükümetleri
ad~na konu~abilmekten çok mutlu olaca~~n~~bildirdi~ini Izzet Pa~a'ya söylemem üzerine o bunun gerçekle~mesini ~ahsen istemi~~
oldu~unu söyler 7°. Ancak der: Merkez (Istanbul) hükümeti, sayg~nl~~~n~~korumak bak~m~ndan bu yola giremezdi. Böyle yap~lsayd~~
Yusuf Kemal Bey Kurulu ba~ar~s~zl~~a u~rayacak olursa kendisinin
(Istanbul Hükümetinin) her hangi bir giri~itte bulunabilmesi engellenmi~~olurdu.
Ingiliz Y. Komiserine göre A. Izzet Pa~a'n~n gezisindeki amaçlar halka merkez Hükümetinin Ankara Hükümetine ba~~ml~~olmad~~~n~~göstermek ve "rüzgar~~Yusuf Kemal Bey'in gemisinden kapmak" d~r. Yine Y. Komisere göre bu Izzet Pa~a'y~, gerekli görece~i
ölçüde Y. Kemal'i desteklemekten veya onu frenlemekten ahkoymayacakt~r.
Tevfik Pa~a'n~n Dilekleri
Sir H. Rumbold'un dördüncü maddesini az yukar~da ele alm~~~
oldu~umuz 7 Mart günü Lord Curzon'a gönderdi~i 71 Hariciye Nezaretine vekalet eden Sadrazam Tevfik Pa~a ile bir gün önceki görü~mesini anlatan raporunun konumuzu ilgilendiren öbür esasl~~
parçalar~n~~ a~a~~ya al~yoruz:
70 Burada Rumbold "bk. 120 say~l~~telime" der. Belgeleri yarmlayanlar bir
not ile "25 ~ubat günlü olan bu tel bas~lmam~~t~r. Orada Frans~z Yüksek Komiseri Izzet Pa~a'dan Y. Kemal Bey'e merkez (Istanbul) Hükümeti ad~na da konu~mak yetkisinin verilmesini istemi~, Izzet Pa~a ise Hükümet arkada~lar~n~n bunu
onaylamalar~~için çal~~aca~~na söz vermi~, ancak merkez Hükümeti bunu kesin
olarak red etmi~tir" yolunda bir aç~klama yapm~~lard~r.
71 D.B.F.P. c. XVII, b. 551 (imler bizimdir)
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"2. Altesleri 72 geçen y1173 Londra Konferans~na kat~l~nmas~~

konusuyla ilgili ça~r~y~~Ankara Hükümetine bildirdi~i s~rada bu hükümetin tutumunu gözden geçirmekle söze ba~land~. Ayn~~zamanda
kendi anlat~~~na göre Bekir Sami Bey" Kurulunun nas~l kendi siyle temasa
gelmi~~ve Londra Konferans~~boyunca kendi O~ütleriyle (advice) yönetilmi~~
oldu~unu (guided) imledi (alluded) . Tevfik Pa~a kendi anlad~~~na
göre, ~stanbul Hükümetinin Ba~la~~klarca tan~nm~~~tek hükümet
oldu~unu söyledi. Bu böyle olunca Lordlu~unuza (Your Lordship)
a~a~~daki öneri veya dü~ünceyi bildirip bildirmeyece~imi sordu.
Bu, Lordlu~unuzca Türklerden yana yap~lacak her hangi bir s~n~r düzeltmesi ve Skres Antla~mas~~de~i~ikli~iyle ilgili önerinin Türkiye'de kanunsal
surette kurulmu~~tek Hükümeti temsil eden A. ~zzet Pa~a'ya yap~lmas~~yönüdür. Sadrazam ~unu belirtti: Bu yolda davran~~~ ~stanbul Hükümetinin
etki ve sayg~nl~~~n~~artt~racakt~r. Oysa e~er bu müsaadekdrl~k (Concession)
Yusuf Kemal Bey Kuruluna yap~l~rsa Kemalistlerce yeni istekler ileri sürülmesi için bir i~aret olacakt~r."
Yukar~~koydu~umuz yaz~da iki önemli sorun ele al~nmaktad~r.
Birincisi Ocak 1921'de toplanm~~~olan, yine Sevres antla~mas~nda gereken de~i~ikliklerin yap~lmas~yle ilgili olup hiçbir sonuç vermeyen Londra Konferans~~sorunudur. Orada ~stanbul Hükümetinin
temsilcisi Sadrazam Tevfik Pa~ a sözü Ankara Hükümetini temsil eden
Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'e b~rakt~~~~için bütün Türk ulusunca
be~enilmi~~ve ö~ülmü~tü. Bu tutum onun dü~man i~gali alt~nda
kalan bir kentteki Hükümetin bir tutsak, bir kukla oldu~unu anlay~p bunu aç~~a vurmaktan çekinmedi~i anlam~nda yorumlanm~~t~. Ancak Tevfik Pa~a'n~n Sir Horace Rumbold'a anlat~~~na göre
iki Türk Ba~murahhas~~ aralar~nda anla~~p konferans ba~lay~nca
Sadrazam sözü Ankara temsilcisine b~rakm~~~ ~u ko~ulla ki bu temsilci
görü~meler s~ras~nda onun verece~i ö~ütlere uysun. Özet olarak bu Konferansda gerçekten dümen, dü~manlar~ n bir kuklas~~olan ~stanbul
Hükümetinin ba~murahhas~ n~n elinde bulunmu~tur. Buna göre
Bekir Sami Bey'in görü~meler s~ras~ndaki tutumu ve ayr~ca Frans~z
ve Italyanlar'la bu devletlerin Sevres Antla~mas~~ile aym günde
imzalanan "Üçlü Anla~ma" sayesinde 75 ka~~t üzerinde sa~lam~~~olTevfik Pa~a, Sadrazamlara böyle denirdi.
Ocak 292~ 'de Ayr~nt~lar~~için Bk. Nutuk C. II, S. 554 vd.
74 O s~rada (Ocak 1921) daki Hariciye Vekili.
75 Accord Tripartite.
72

73
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duklar~~kocaman ekonomik nüfuz belgelerini bunlara b~ rakan anla~malar~~yapmas~~Tevfik Pa~a'n~n ö~ütleri üzerine gerçekle~mi~~
demektir.
Atatürk, Fevzi Çakmak, Inönü ve o zamanlarda söz sahibi
olan kimselerin tümü bunlar~~bilmeden ölmü~lerdir. Öyle san~yoruz
ki bu olay dilimizde ilk olarak burada aç~klanmaktad~r.
Sir Horace Rumbold'un, üzerinde durdu~umuz raporunun
ikinci maddesinde ele al~nan öbür sorun ise çok acaip ve çirkindir
ve yukar~da gördü~ümüz gibi Ingiliz Y. Komiserinin "rüzgar~~Y.
Kemal'in gemisinden kapmak" sözünü tam uygulamak istenildi~inin
aç~klanmas~d~r.
Sadrazam~n söyledikleri özet olarak ~una varmaktad~r.
"Ankara Hükümetinin sava~taki ba~ar~lar~~dolay~s~yle Sevres
Antla~mas~nda bir tak~m hafifletmeler yapacaks~n~z. Bunlar~~Izzet
Pa~a'ya yap~n, ta ki sizin uydunuz olan bizler böylelikle onur ve etki
kazanal~m, biz bunlar~~hemen kabul ederiz. Y. Kemal'e yaparsan~z
Ankara Hükümeti onlarla yetinmez ve dahas~m ister."
Sömürgecilik kafasiyle çal~~an Ingiltere Hükümeti de, a~~r~~
saçma olmasa ihanet diye adland~raca~~m~z bu iste~e çok kez uyacakt~r. Ta ki Türk Ordusu Bo~azlar~n k~y~lar~na dayana.
Sir H. Rumbold'un raporunun üçüncü maddesi ~öyle ba~lar:
"3. Bellidir ki Sadrazam bu öneride bulunurken bana daha
önce aç~klam~~~oldu~u plana ba~l~~kalmaktad~r. Tani kabul edilebilecek bir anla~ma sa~lamak ve bu olunca bunun Anadolu'ca kabul edilebilmesi için çal~~makt~r".
Sadrazam burada Ingiltere'ye hizmet sunmakta, Sevres Anda~mann' tüm olarak kabul etmi~~olan Istanbul Hükümeti her hangi
bir de~i~ikli~i "nimet" sayaca~~ndan bunu "Anadolu'ya kabul
ettirmek için Ingilizlerle birlikte çal~~ maya ve kendi yönünden manevi bask~~yapmaya amk oldu~unu söylemektedir. Bu yolda çabalar~n~~da Ankara Hükümeti nezdinde oldu~u gibi Anadolu halk~~nezdinde de yap~laca~~~söz geli~inden anla~~lmaktad~r. Yani ulusun
onbir y~ld~r süren sava~tan b~km~~~ve ezilmi~~olmas~~sorusuna dayanarak ona gelece~ini güven alt~na almayan yar~m yamalak bir
bar~~~~kabul ettirmek için Padi~ahm nüfuz ve etkisi, dü~manlardan
yana olarak Ankara Hükümetini güç durumda b~rakmak için kullamlacakt~r.
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Tevfik Pa~a'n~n bu iste~i yerine getirilmek amac~yle olacak
Lord Curzon ayr~ca görülece~i gibi g Martta A. ~zzet Pa~a'y~~ilk
kabülünde ondan bar~~~ ko~ullartyle ilgili görü~lerini yaz~l~~olarak
bildirilmesini istemi~tir.
Ankara'daki Co~kunlu~un Istanbul'daki ~lerigelenler
Üzerindeki Etkiler
Bunu en iyi belirten belge A. Izzet Pa~a'n~n Londra'dan Tevfik
Pa~a'ya çekti~i Bab~alIce 14 Mart ~~922'de al~nan hem ac~~hem alayl~~
bir biçimde yaz~lm~~~teldir 76 . Orada ~öyle denilmektedir:
"Huzuru Samii fehametpenahilerine,
"Mahrem ve zatidir.
"Istanbul'da trene binerken Ankara'dan Mahmut Celal 77 imzas~yle mevrud 78 bir ~ifre telgrafnamede bendeleriyle vükelâyi fehamln 7° zati ~evketsimat~~Padi~ahl ile bilittihat 8° vatana ihanet etti~imize ~üphe kalmamakla beraber bir defa keyfiyetin âcizlerine
i~'ar~~81 ile al~nacak cevab~n bildirilmesi muhataptan talep olunuyordu 82 vaktin ademi müsaadesine mebni bu bapta müdavelei efkâra 83 imkân bulunamad~. I~'ar~~vakiin cidden a~~rl~~~na ra~men
mesaili vatanda feragati kamileme 84 ve bu hissime heyeti celilenizin
76 Telin tarihi belli olmamaktad~r. Ancak Tevfik Pa~a'n~n a~a~~da ayr~ca
görece~imiz kar~~l~~~nda : "Lord Curzon ile mülakat ve Ankara'n~n tavr~~ hareketi
hakk~ndaki iki k~t'a telgrafnamei samileri ~ehri halin (bu ay~n) 12 ve 14 ünde vas~l
oldu (ula~t~)" denilmesine ve A. ~zzet Pa~a'n~n Lord Curzon'u ilk kez Londra'ya
vard~~~~gün, yani 9 Martta görmü~~oldu~una göre birinci telin bu görü~me ile ve
ikincisinin ise üzerinde durdu~umuz olay ile ilgili oldu~u kabul olunabilir. ~lk konu~mada iki Bakan aras~nda ne konu~uldu~u belli de~ildir. Ingiliz Belge yay~nlar~~
(D.B.F.P.) nin c. XVII, b. 554 üntin 2 say~l~~notunda ~öyle denilmektedir: "D~~i~leri Bakanl~~~n~n ar~ivlerinde bu ilk bulu~ma ile ilgili bir yaz~~(record-hayt) yoktur."
Osmanl~~ ar~ivinde de bu teli göremedik.
" Hariciye Vekaleti Vekili Celal Bayar.
78 Gelen.
78 Ulu Bakanlar~n (Naz~rlar~n).
80 ~~birli~i yaparak.
87 Bildirilmesi.
82 Kendisine telgraf çekilenden, yani Y. T. Tengir~enk'ten isteniliyordu.
83 Dü~ünce de~i~~toku~una.
84 Tüm gönül toklu~una.
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dahi i~tirak-i tamm~na binaen muvacehei ecanipte 85 Ankara ile
beynimizde 86 âsar~~muhalefet göstermemeye karar vermi~tim. Ancak bugün Times gazetesi Ankara Hariciye Vekilinin B. M. M.
muvacehesinde Bâblâll aleyhinde vaki olan beyanat~~n.becas~n~ 87
dersaadet 88 Muhabirinden ald~~~~bir telgrafnameye atfen beyanat~~
vak~an~n bu suretle inti~ar~~Hindistan Hükümeti taraf~ndan hukuku
hümayunun s~yaneti 86 hakk~nda Ingiltere Hükümetine gönderilen
ve bimennihi Taalâ 8° hayli tela~~~ve Hindistan naz~r~n~n istifas~n~~
mucip olan telgrafnamenin ehemmiyetini kesr etmek 81 maksad~na
atfetmekteyim. Ecaniple mülakat~mda beynimizdeki muhalefetin
ketm ve ihfasma 62 gayret olunaca~~~tabii ise de hay~rl~~bir sulh
istihsaline çal~~~ld~~~~ s~rada Ankara âmali iftirakcuyanesinin 83 bu
suretle inki~af~~menafii hakikiyemizi ihlal edebilecek mahiyette oldu~undan tensibi fahimanelerine iktiran etti~i takdirde 95 keyfiyetin kendilerine baz~~erbab~~hamiyet vas~tas~yla ibla~~~ve bu bapta
âcizlerine de malümat itas~~müsterhamd~r ferman. ~imdiye kadar
ihtisasat~m pek ümitbah~d~r. Ancak Ankara'n~n Istanbul Hükümetine, Yani Hilafete kar~~~ bu~z ve nefret iraesi 96 Alemi Islam~n
hakk~m~zdaki muavenetin âsar~n~~imha edece~inden âdeta intihar
kabilinden oldu~undan bir defa daha kendilerine tefhimiyle konferans nihayetine kadar olsun sab~r ve teenniye davet edilmelerini
sevki vatanperveriyle arz~~niyaz eylerim."
Ahmet Izzet Pa~a'n~n bu teli birçok bak~mdan dikkate de~er.
Mahmut Celal Bey'in Istanbul'da Yusuf Kemal Bey'e çekti~i
telde Heyeti Vekile karariyle A. Izzet Pa~a'ya yazmas~~istenilen mektup, Yusuf Kemal imzas~yla ~~Martta Osmanl~~Hariciye Naz~r~na
Yabanc~lar kar~~s~nda.
Aram~zda.
87 Yersiz.
88 ~stanbul (esas anlam~~"mutluluk kap~s~" d~r).
89 Padi~ah~n haklar~n~n korunulmas~~(Devlet haklar~~ anlam~nda).
9° Tanr~n~n lütfiyle.
9 ° K~rmak.
92 Saklama ve gizleme.
93 Ayr~l~ k yaratan amaçlar~n~n.
94 Geli~mesi.
95 Sizce uygun görülürse (fahimane, sadrazamlar için kullan~lan bir sayg~~
sözct~~üdür).
96 Dü~manl~k ve nefret göstermesi.
85

86
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gönderilmi~ti. Y. K. Tengir~enk an~lan eserinde (s. 258) bunu böylece aç~klamakta ve A. Izzet Pa~a'n~n zarf üzerindeki ~~Mart günlü
imzas~m da eklemektedir.
Buna göre Osmanl~~Hariciye Naz~r~n~n 4 Martta yola ç~kt~~~~
s~rada: "Istanbul'da trene binerken Ankara'da Mahmut Celal imzas~yla mevcud bir ~ifre telgrafname . ..." demesi anla~~lamamaktad~r. Olsa olsa bu ikinci bir telin geldi~ine i~arettir. Yani Ankara
ilk telde gönderilmesini istedi~i mektup Y. K. Tengir~enk'in yola
gkriias~yle verilememi~~olas~l~~~~üzerinde durmu~~ve do~rudan do~ruya Bâblâtiye ayn~~metni yeniden tellemi~tir. ~u var ki Yusuf Kemal Tengir~enk'in mektubu kar~~s~nda bir tepki gösterememi~~olan
A. Izzet Pa~a bu metni Hariciye Vekili imzas~yla al~nca daha çok
etkilenmi~tir. Ahmet Izzet Pa~a'n~n yukar~da görülen telinde: "Ankara Hariciye Vekilinin B. M. M. nde Bâbl'all aleyhinde vaki olan
beyanat~~nâbecas~~.." yolundaki sözleri dü~ündürücüdür. Bundan
ç~kan sonuç T. B. M. M. üyeleri aras~nda bir kimsenin Mahmut Celal Bey'in 6 Mart gününde meclisin gizli bir oturumunda söylediklerini Istanbul'da birine yazm~~, veya bunu yapabilecek bir kimseye
söylemi~~oldu~udur, yani bir casusluk olay~d~r. I~in önemi de bizce
buradad~r.
Hindistan Kral Naibinin Ünlü Teli
Osmanh Hariciye Naz~r~n~n, Celal Bayar'~n bu demecinin Taymis (Times) gazetesince yay~nlanmas~yle Hindistan Genel Valisinin teli aras~nda bir ba~lant~~kurarak bundan ç~karmak istedi~i
sonuç üzerinde durmak gerekir.
Hindistan Kral Naibi (Viceroy) ve Genel Valisi Lord Riding
(Reading) bütün eyalet valileriyle dan~~t~ktan sonra 7 Mart günü
Londra'da kendisinin ba~l~~ bulundu~u Hindistan Bakan~~Montegu
(Montagu) ye ~u teli çekmi~tir 97:
"Grek-Türk konferans~n~n öngününde Sevr (Svres) antla~mas~n~n yeniden gözden geçirilmesi zorunlu~u konusunda Hindistan'daki duygunun ~iddetini bir kez daha Majeste Hükümetine
sunmay~~görevimizden say~yoruz.
97 C. J.

G. Street'in "Lord Reading" adl~~eserinden al~yoruz. s. 228 vd.
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"Hindistan Hükümeti sorunun karmakar~~~kl~~~n~~(complexity)
tüm olarak kavramaktad~r. Ancak müslüman askerlerin çok geni~~
ölçüde kat~ld~ klar~~sava~~s~ras~nda Hindistan'~n yararl~klar~~ve Hint
Müslümanlar~~davas~n~n bütün Hindistan'da gördü~ü destek 98
bu hükümeti 99 onlar~n hakl~~ve yerinde olan isteklerini kesin olarak
yerine getirilmesini dilemekte yetkili k~lar
"Hindistan Hükümeti Bo~azlar yans~zl~~~n~n ve müslüman
olmayan halk~n korunulmas~~ ko~uluyla a~a~~daki üç nokta üzerinde
direnir:
— Istanbul'un bo~alt~lmas~~
"2 - Kutsal yerlerde im Sultan~n egemenli~i
"3 — Osmanl~~ Trakya's~n~n (Edirne içinde olarak) ve Izmir'in
geri verilmesi.
"Bu üç noktan~n yerine getirilmesi Hindistan için en büyük
önemi ta~~r."
Bu teli 8 Martta alan Hindistan Bakan~~ onu yay~mlanmak üzere hemen bas~na verir ve 9 Martta tel bütün gazetelerde ç~kar.
Bu yay~m Ingiliz kamuoyunda adeta uykudan uyand~r~c~~ sert bir
tepki yapar ve Yunan dostlu~u u~runa Hindistan'~~kay~p m~~edece~iz? gibi bir duygu uyand~r~r.
Bu yay~m eskiden Hindistan Kral Naipli~i ve Genel Valili~i
yapm~~~olan D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'u ve Hükümetteki Yunan
yanatlar~m çok k~zd~r~r. Lord Curzon az sonra Lordlar kamaras~nda "Ingiltere Hükümetinin, alt~~bin mil uzakta bulunan kendisine
ba~~ml~~bir dal~~(a subordinate branch) ona Trakya'da ne yapmas~~
gerekti~ini emretti (had dictated)" demi~tir.
Loyd Corc (Lloyd George) da bu i~e çok k~zm~~t~r. Curzon'un:
"ya onlar, ya ben" demesi üzerine Genel Vali Lord Reuding çok
önemli bir kimse oldu~undan ve onun Londra'ya gelip muhalefete
koyulmas~ ndan çekinildi~inden Hindistan Bakan~~feda edilerek i~~
kapat~l~r.
A. Izzet Pa~a'n~n yazd~~~~gibi Mahmut Celal Bey'in B. M. M.
nin 6 Mart günlü gizli oturumda ~stanbul Hükümetine kar~~t olarak
söylemi~~oldu~u sözlerin Taymis gazetesinde ç~km~~~olmas~~HindisYani Hindular'~n bu konuda Müslümanlarla i~birli~i yapmalar~.
Lord Reading'in ba~~~oldu~u Hindistan Hükümeti an~liyor.
100 Mekke ve Medine'yi kapsayan Hicaz.
98

99
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tan Genel Valisinin hemen bütün gazetelerde yay~mlanm~~~olan
telinin etkisini azaltaca~~m sanmak yersizdir. Hele Hindistan'da
bunun hiç bir etkisi olamazd~~ve olmad~. Çünkü orada tüm Ingilizler'e ve onlar~n yay~nlar~na güven kalmam~~t~. Bundan ba~ka Hindistan Müslümanlar~~için "Hilafet" kavram~n~~T. B. M. M. ve Gazi
Mustafa Kemal Pa~a temsil etmekteydi. Onlar Vahidettin ile onun
Hükümetinin Ingilizlerin elinde birer kukla olduklar~n~~anlam~~lard~. Hindular ise s~rf Müslümanlar~~kendi yanlar~na çekmek ve
ba~~ms~zl~k davas~nda onlar~n deste~ini sa~lamak için bu i~te yard~mc~~idiler 101. A. ~zzet Pa~a'n~ n bu durumu bilmemesi olanaks~zd~.
Tevfik Pa~a'n~n ~zzet Pa~a'ya Kar~~l~~~~
Sadrazam ve Hariciye Naz~r~~Vekili Tevfik Pa~a'n~n Izzet Pa~~a'ya kar~~l~~~~ ~öyledir 102 :
"Lord Curzon ile vukubulan mülakat ve Ankara'n~n tavr~~
hakk~ndaki iki k~ta telgrafname-i samileri ~ehri halin 12 ve 14'ünde
vas~l oldu. Mütalaai fahimaneleri
venle Ankara'ya laz~m gelen
tebligat~n icras~~ icabedenlere tavsiye edilmi~~oldu~u gibi gayemize
vusul hususunda Istanbul ile Ankara beyninde ihtilaf mümkün olmayaca~~n~~mutazamm~n olarak taraf~~senaveriden 104 "Vakit" gazetesine vuku bulan beyanat Röyter ajans~~vas~tas~yle Londra'ya ke~ide ettirilmesine tevessül olunmakla bu mesele hakk~ ndaki Ingiliz
matbuat~run ne~riyat~ndan mütevellit "5 suy-i tesirin 106 bu suretle
izalesi 101 memul bulunmaktad~r 108."
101 Az~nl~kta olan Müslümanlar eskiden kendi buyruklar~~ alt~nda bulunmu~~
olan Hindular'~n egemenli~ine girmektense genel olarak Ingiliz yönetiminin sürmesinden yana idiler. Hilafet konusu onlar~~Ingilizler'e kar~~~ k~zd~rd~~~~ölçüde
Hindular'a yakla~t~rmaktayd~.
"2 Bize o s~rada ~stanbul Has iciye i~yar~nca verilen metinde tarih yoktur.
103 "Sami" ve "fehamet" gibi deyimler sadrazamlar için kullan~l~rd~. A.
Izzet Pa~a da eski bir sadrazamd~.
"Ovücü" anlam~nda olup büyükten küçü~e yaz~l~r ve söylenirken kullan~l~r.
105 Do~mu~~olan.
"8 Kötü etkinin.
107 Yok edilmesi.
108
Umulmaktad~r.
Bel!~ C. XL,
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Özet olarak Tevfik ve ~zzet Pa~a'lar~ n bir yandan Ankara Hükümetine kendileri ad~na da konu~ mak yetkisini vermiyorlar, öbür
yandan da ona hiç bir bak~ mdan kar~~t bir tutumda olmay~~ dü~ünmediklerini söylüyorlar. Ancak buna kar~~larmdakilerin hele Ingiliz sorumlu kimselerin pek inanmad~klan bütün tutumlar~ndan
anla~~lmaktad~r. Örne~in yukar~da gördü~ümüz Sir Horace Rumbold'un Lord Curzon'a çekti~i 27 ~ubat günlü telinde A. ~zzet Pa~a'n~n Y. K. Tengir~ enk'ten önce Londra'ya varmak istemesindeki
amaçlar~ndan birinin "rüzglir~~Yusuf Kemal Be'yin gemisinden kapmak"
oldu~unu yazmas~, istanbul'dakilerin Ankara'ya kar~~~dostça davranmak istediklerine Ingiliz'lerin inanmad~klar~n~~göstermesi bak~m~ndan dikkate de~er.
Bat~da Yap~lan Temaslar (~~in muammal~~yönü)
Y. K. Tengir~enk'in Paris ve Londra'daki görü~meleri kendisinin
an~lan eserinde yay~nlanm~~t~ r. Onun Lord Curzon'la olan iki bulu~mas~ nda söylenenlerini daha ayr~nt~ l~~olarak Ingilizler yay~nlam~~lard~r 1°9. ~zzet Pa~a'n~n ayn~~kimse ile olan üç görü~ mesinin ise
yaln~z son ikisi ~ngiliz Belgelerini yayan eserde ç~km~~t~r n°.
Bunlar üzerinde az duraca~~z.
A. Izzet Pa~a ile Y. K. Tengir~ enk'in Lord Curzon'la görü~meleri ~u günlere rastlar:
~ ) Curzon - Izzet Ilk görü~ me g Mart 1922
Curzon - Izzet ikinci görü~ me 16 Mart 1922
Curzon - Yusuf Kemal ~lk görü~me 16 Mart 1922
Curzon - Yusuf Kemal ikinci görü~ me 111 18 Mart 1922
Curzon - Izzet üçüncü görü~ me ~~g Mart 1922
Lord Curzon'la Izzet Pa~a aras~ nda g Martta yap~lm~~~olan
ilk görü~ menin bir özel durumu vard~r. Yay~ mlanan Ingiliz belgeleri aras~nda o yay~ mlanmam~~t~r. Böyle bir görü~ menin yap~lm~~~
oldu~u ikinci görü~me s~ras~nda onun an~lmas~ndan anla~~lmaktad~ r. Orada; "Altes (His Highness) yani Izzet Pa~a'dan antla~mada
D.B.F.P. c. XVII, b. 555 ve 556.
b. 554 ve 557.
In Vatan Hizmetinde adl~~eserinde Y. K. Tengir~enk bu iki göru~meyi bir
arada anlatmakla tek görü~me izlenimi b~rakmaktad~r.
109

110
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(Sevres Antla~mas~) yap~lacak de~i~iklikler hakk~ nda hükümetinin
görü~ lerini bildiren bir and~ ç (aide memoire) istenilmi~" oldu~u
bildirilmekte ve a~a~~ya konulan bir notta (not 2) ~öyle denilmektedir:
"Mart ~~~ 'de, bas~lmam~~t~r. ~zzet Pa~a 9 Martta Londra'ya
vard~~~~günde Lord Curzon taraf~ndan görülmü~tür. D~~i~ leri (Foreign Office) ar~ ivlerinde bu birinci görü~medeki konu~malar~~anan
bir kayd (record) yoktur."
Notun ba~~ nda bulunan "Mart ~~~ 'de, bas~lmam~~t~r" sözü ~zzet
Pa~a'n~ n istenilen and~ç~~ ~ l Martta verdi~ini ve bunun bas~lmam~~~oldu~unu belirtmektedir.
Üzerinde durmak istedi~imiz önemli yön ~udur. Ilk CurzonIzzet bulu~mas~n~n özetlenmi~~tutana~~n~ n ~ngiltere D~~i~ leri ar~ivinde bulunamam~~~olmas~~veya hiç tutanak olmay~~~d~ r. Yani bu
bulu~mada konu~ulanlar~n i~ yarlardan da gizli kalmas~n~n istenilmi~~olmas~d~ r. Böyle bir durumda hemen akla gelen, bu yaz~n~n
den geri" bir
ba~lar~nda an~lm~~~olan "Sevr' den iyi ancak rnisak~~
bar~~~~Ankara reddcderse ona bu i~i zo~ lamak için Padi~ ah Hükümetiyle aralar~ nda s~k~~bir dayan~~ ma kurmu~~olacak olan büyük
devletlerin tutacaklar~~yolun Lord Curzon'la A. Izzet Pa~a aras~nda
görü~ülmü~~olmas~d~ r. Esasen bu son kimsenin Sadrazam Tevfik Pa~a vermi~~oldu~u yukar~da an~lm~~~olan ~~~~Ocak 1922 günlü lay~ha
da bu yolda bir istekten do~mu~tur.
Bu ilk görü~ me hakk~nda aç~ klanan tek yön Lord Curzon'un
A. ~zzet Pa~ a'dan Padi~ ah Hükümetinin nas~ l bir bar~~~~destekleyebilece~idir.
Ingilizlerce korunan bu gizlili~i Osmanl~~belgeleriyle ayd~ nlatmak olana~~~da bulunamam~~t~ r. Istanbul'daki Hariciye Nezareti ar~ ivlerinde kay~ tlara göre, A. ~zzet Pa~a'n~ n Mart 1922 gezisiyle ilgili iki dosya vard~r.
Biri "M. Ü., Karton 71, dosya 23" dür. Ancak bunda yaln~z
gidi~-geli~~tarih ve araçlar~n~~anan kay~ tlar bulunmakta olup A.
Izzet Pa~ a'n~ n Ingiliz Devlet adamlanyle yapt~~~~görü~melerle
belgeler yoktur.
~ kincisi "M. Ü. Karton 73, Dosya 7" olup "1922 Paris'te bar~~~için toplant~" ya aittir. Bunda da and~~~m~z belgeler bulunmamaktad~ r ve bu dosya, Paris'te Büyük Devletlerce var~ lan kararlarla,
onlarla ilgili geli~ meleri anan belgeleri kapsamaktad~ r.
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Buna kar~~l~k elde o zaman Istanbul'da çal~~an yurtsever hariciye i~ yarlarnun gizlice bizler Ankara Hariciyecilerine ula~t~rd~klar~~ bir kaç belge vard~r 112 .
Bu kaçak belgelerin tarihsiz olan birinde Tevfik Pa~a A. ~zzet
Pa~a'ya çekti~i bir telde "gayet mahremane" iminden sonra:
"Lord Kürzon ile vuku bulan mülakat .... (eksik) ve Ankara'n~n tavr~~ hakk~ndaki iki k~ta talgrafname-i sâmileri ~ehri halin
12 ve 14 ünde vas~l oldu"
Burada ilk an~lan ve 12 Martta al~nd~~~~bildirilen tel daha önce
de denilmi~~oldu~u gibi ~zzet Pa~a'n~n Lord Curzon ile 9 Mart günlü
görü~mesine ait oldu~u besbellidir.
Ikincisi ise Ankara'dan gelmi~~olan a~~r mektupla ilgili olup
yukar~da g5rülmü~tür.
Ancak 16 Mart günlü ikinci görü~ meye ait telin bir sureti gönderildi~i halde bu 9 Mart görü~mesini anlatan telin sureti ~stanbul
i~yarlar~nca bize gönderilmemi~tir. Bundan ~ngiliz D~~i~leri gibi
Osmanl~~Hariciye Nezareti de bu telde konu~ulanlar~ n en güvenilir
~ifrecilerden ba~ka i~yarlarca görülmesini istememi~~ve onu dosyaya
koydurtmam~~~oldu~u san~s~~do~maktad~ r.
Curzon - ~zzet ~kinci Görü~mesi 113

Ingiltere Hariciye Naz~r' 16 Martta, önce A. Izzet Pa~a'y~~ve
bundan sonra Y. K. Tengir~enk'i kabul etmi~~ve her ikisiyle de
uzun konu~mu~tur.
Lord Curzon ilk görü~ mesinde (9 Mart) A. Izzet Pa~a'dan Hükümetinin istediklerini sormu~, ii Martta bunlar~~ s~ralayan and~ç'~~
"a~de memoire" i alm~~t~~114 . 16 Mart bulu~mas~ nda bu istekleri kapi" Bunlar~n as~llar~, yani Istanbul'dan gönderilmi~~olan eski harflerle yaz~l~~
suretle Ankara'da D~~i~leri Bakanl~~~ndad~r. Ancak ~ g5o'lerde Genel Evrak Müdüür
Hamit Aral'ca yap~ lan düzenlemede nereye konulduklar~~ kestirilemez, çünkü
bunlar numaras~z ve bazen de tarihsiz ele geçmi~~kaçak evrak suretlerinden ibarettir. Ink~lap Tarihi Dersleri verdi~imiz s~rada, daha H. Aral düzenlemesi yap~lmadan gerekli gördüklerimizin suretlerini ald~rm~~d~k onlardan yararlamyoruz.
113 Bu yoldaki görü~melerin geni~~özetini kapsayan belgelerin bütün bakanlara duyurulmu~~oldu~u ~ngiliz belgelerini yay~mlayanlarca belirtilmektedir.
114 Istanbul Hükümetinin Paris temsilcisi Nabi Bey, Yusuf Kemal Bey'e bu
belgenin metnini vermi~tir. Bunu Ankara ar~ivlerinde bulamad~k. Y. K. Tengir~enk
an~lan eseri de (s. 269) ~öyle der: "Bu Muht~ rada Istanbul Hükümeti tadil edilmi~~
bir kapitülasyon sisteminin devamma raz~~ oluyordu..."
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sayan and~ç~~en büyük bir ümit k~r~kl~~~~ile (With the greatest disappointment) okudu~unu ve bunun Büyük Devletlerle bir anla~maya var~lmas~n~~sa~layacak yönleri kapsamad~~~ n~~söyler. Bundan
önce Lord Curzon ~slama sayg~~ve s~cak bir e~ilim (Warm sympathy)
duydu~unu, Türkiye'nin sava~a kat~lmakla onu üç y~l olmasa bile
iki y~l uzat~p milyonlarca lira (alt~ n) ve yüzbinlerce can~n kayb~na
neden oldu~unu, yenilmi~ lerin güya yenmi~~gibi bar~~~ko~ullar~n~~
zorlayamayacaklar~m, ba~la~~ klarm böyle bir durumu yeniden
ortaya ç~kmas~n~~önleyecek ölçemleri almakta hakl~~olduklar~n~ ...
söyleyerek âdeta Izzet Pa~a'y~~azarlam~~t~.
Ingiltere D~~i~leri Bakan~~ ba~l~ca iki konunun önemi üzerinde
durur. H~ristiyan ve öbür az~nl~ klar~n korunulmas~~ve Bo~azlar sorunu. Bu son konuda ~unlar~~der:
"Ikinci temel ilke Bo~azlar~n yans~zla~t~r~lmas~d~r. Büyük Devletler Türkler'in Çanakkale Bo~az~n~~yeniden kapayabilmelerine
müsaade edecek duruma gelme~e raz~~olamazlar. Lord Curzon
emindir ki 115 e~er Türk Hükümeti Bo~azlar'~n giri~iyle Marmara
Denizinin iki k~y~s~ na sahip kalaca~~n~~saruyorsa büyük ölçüde yan~lmaktad~r".
Lord Curzon sava~~öncesi borçlar~n~ n ve sava~~dolay~siyle
ileri sürülecek ödeme isteklerinin kabulü üzerinde direnir, ekonomik
kapitlasyonlar~ n az hafifletilmesinin olanakh oldu~unu söyler, ancak Türkiye'nin yeniden zorunlu askerlikle ordu kurmas~na kar~~~
Büyük Devletlerin Çetin bir tutumda olacaklar~n~~ekler.
Yunanlar'~n Izmir'den ç~kmalar~n~~iki ko~ula ba~lar: ~~(Bunun
genel bir anla~man~ n (bar~~~n) bir parças~~olmas~, 2) Yunan çekildikten sonra oralarda kurulacak düzenin kendilerince uygun görülmesi.
Lord Curzon ayr~ ca da b~rak~~ man~n zorunlu oldu~unda direnir.
Izzet Pa~a kar~~l~~~nda ~~~~ Martta verdi~i and~çla Ingiltere'yi
k~rmay~~ dü~ünmemi~~oldu~unu, onda de~i~iklik yap~labilece~ini
söyler, ancak bu de~i~iklikler çok a~~r~~olursa "~stanbul Hükümeti bir ~ey
yapamaz" der 116.
1"
1"

~izetlemede söz bu biçimi alm~~t~r.
Imler bizimdir.

662

HIKMET BAYUR

Böylelikle "biz Ankara'ya kar~~~bask~~ i~inde size yard~ m edemeyecek
duruma dü~mü~~oluruz" demi~~olur.
Askerlik i~inde ~zzet Pa~ a Türkiye'nin paral~~asker kullanabilecek ölçüde zengin olmad~~~n~~ve ~imdiki durumu hiç olmazsa
bir kaç ay daha sürmesini ister. Bo~azlar konusunda da Türkiye'nin
onlar~~ yans~zla~t~rmaya an~k oldu~unu ancak Yunanlar Marmara
Denizinde olurlarsa Türkiye hiçbir vakit kendini Istanbul'da güven
içinde göremeyecektir, der.
Curzon - Y. K. Tengir~enk ~lk Görü~mesi
Yine 16 Mart günü Lord Curzon T. B. M. M. Hükümetinin
Hariciye Vekili ile görü~ mesinde, ona ~zzet Pa~a'dan görü~lerini
sordu~unu ~imdi de daha önemli olarak kendisininkileri bilmek
istedi~ini söyler. Ancak ~zzet Pa~a'dan bunlar~~yedi gün önce isteyip
yaz~l~~olarak alm~~~oldu~unu eklemez
Y. K. Tengir~ enk, Türkler'in istedi~i misak~~ millide yaz~l~~ bulundu~unu ve ~ngiltere Ba~bakan~~Loyd Corc (Lloyd George) un 5
Ocak ~~g ~~ 8'de söyledi~i '17 ve u~urlar~nda genel sava~~boyunca çarp~~~ld~~~~ilkeler oldu~unu, yani Hükümetinin ço~unluk bak~m~ndan
ahalisi Türk olan ba~~ms~z bir Türkiye istedi~ini bildirir; Türk ve
~ ngiliz ç~karlar~~ aras~nda kar~~ tl~k de~il uygunluk oldu~unu da söyler.
Lord Curzon bir y~ l önceki 16 Mart 1921 günlü Türk-Rus Antla~mas~n~ , Ruslar'dan para ve silah alarak ~rak s~n~r~nda y~~nak
yapt~~~ m~z~~söyleyerek Y. K. Tengir~ enk'ten inanca ister, o da ~ ngiltere'den kar~~l~kl~~ bir inanca iste~inde bulunur ve ~ngiliz D~~i~leri
bakan~ ndan Türkiye'den ne istenildi~ini sorar. O da az önce ~zzet
Pa~a'dan istemi~~olduklar~n~~s~ralar.
Curzon - Y. K. Tengir~ enk ikinci Görü~mesi 118
~ ki gün sonra 18 Martta yeniden bulu~ an iki D~~i~leri Bakan~~
aras~nda önce az~nl~ klar konusu ele al~n~ r, Lord Curzon Do~u A117 "Biz Türkiye'yi ba~kentinden veya ~rk bak~m~ ndan üstün olarak Türk
bulunan Küçük Asya ve Trakya'n~ n zengin ve ünlü topraklar~ ndan mahrum etmek
için sava~m~ yoruz." O andaki durum ve ayr~ nt~lar için Bk. Türk ~nk~lab~~ Tarihi"
adl~~ eserimizin c. III, K. 4, s. 620 vd.na.
ns Bu iki görü~me birle~tirilmi~~olarak "Vatan Hizmetinde" adl~~eserde özetlenerek yaz~lm~~t~ r (s. 263-268).
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nadolu'da, Kars-Ardahan bölgesinin bir k~sm~n~n Erivan Ermeni
Devletine verilmesini ileri sürer 119. Y. K. Tengir~enk bunun olamayaca~~m anlat~r. Konuyu de~i~tirerek Bo~azlar sorununu imleyerek Türk Hükümetinin ba~kentinde bir çarp~ya (coup de main)
kar~~~güvence içinde bulunmas~~gerekti~ini söyleyip Türkler'in Loyt
Corc'un Trakya' Istanbul ve Anadolu hakk~ndaki vaadinin yerine
getirilmesi bekledikleri hat~rlat~r.
Lord Curzon ~ngiltere Ba~bakan~n~n böyle bir vaatte bulunmad~~~n~, bunlar e~er o s~rada Türkler kendi istekleriyle sava~~~ b~rakmalar~~ko~uluna ba~l~~olduklar~~sav~nda bulunur 120.
Bar~~~ ve b~rak~~ma konusunda Y. K. Tengir~enk, Hükümetiyle
dan~~madan bir ~ey diyemiyece~ini söyler ve Paris'te toplanacak
Ba~la~~klar konferans~n~n ilk karar olarak Anadolu'nun Yunanlar'
ca bo~alt~lmas~~karar~m almas~n~~ileri sürer.
Bu yolda tart~~malar olur ve Lord Curzon b~rak~~ma ko~ulu
üzerinde direnir.
Böylece bir karara var~lamaz.
Curzon - ~zzet Üçüncü Görü~mesi

19 Martta yap~lan bu görü~mede A. Izzet Pa~a geçen gün söyekleyecek az ~eyi oldu~unu bildirdikten sonra e~er
ulusal isteklere azçok uygun ko~ ullar elde edemezlerse hükümeti bir
~ey imzalasa bile sonuç almak olanaks~z olur der ve Damat Ferit
Hükümeti örne~ini hat~rlat~r.
Lord Curzon ~öyle konu~ur: "Izzet program~n~n" baz~~maddeleri kabul edilebilir (~zzet Pa~a bunu duymakla minnettar olur).
Ba~ka maddeler üzerinde tart~~~labilir (Izzet Pa~a: Türk Hükümeti
buna haz~rd~r der), Ba~kalar~~ise kabul edemez. (Izzet: biz anla~maya daima haz~r~z, der).
Ancak, der ~zzet Pa~a: E~er Ingiltere Hükümeti Türk isteklerinden a~~r~~uzakla~~rsa sonuç almak olanaks~zd~r. Durumun çözümü ~ngiliz ellerindedir.
lediklerine

119 Lord'un bu yap~l~rsa sonucun buralar~n~~Rusya'ya katmak olaca~~n~~ o
s~rada bilip bilinmedi~ini anlayamad~k.
120 O s~rada Ankara'da bu konular~~ gerekti~i gibi incelemek olana~~~bulunamam~~t~. Gerçektense Loyt Corc'un sözlerinde öyle bir ko~ul yoktu. Bol~evik Rusya
bizim yanla bar~~~yapmak üzereydi ve Rus cephesindeki Alman ordular~~ Frans~z
cephesine ta~~nmaktayd~. Bu korkulu durumda bu türlü sözler söylenilmi~ti.
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~zzet Pa~a Bo~azlar konusunda çok direnir, e~er Yunanlar'~n
Marmara'da bir limanlar~~olursa Türkler'in Istanbul'da ya~amalar~~
olanaks~z olur. Bo~azlarda bir komisyon bulunmas~na raz~~olabiliriz ancak Yunan'~~oran~n bekçisi olarak kabul edemeyiz, der. ve
Türk bütçesinin paral~~asker beslemeye dayanamayaca~~n~~da ekler.
A. Izzet Pa~a sonda ~unlar~~der:
"Istanbul'un zorlanacak bir ~eyi red edecek gücü yoktur, ancak, e~er
ko~ullar fok a~~r olursa onun onaylamas~~bile yarars~z olur. E~er ko~ullar
~l~ml~~olursa ~stanbul Hükümeti do~uda bar~~~~sa~lamak konusunda bir etken
olabilir. Kar~~t tutumda ne büyük Devletlere, ne de milliyetfilere kar~~~gücü
vard~r."
Böylelikle A. ~zzet Pa~a: "Size yard~m veya hizmet etmemizi
istiyorsan~z ~l~ml~~tutumda olun" demi~~olur.
Lord Curzon bu görü~ meleri Paris ve Roma'ya bildirirken
do~u bar~~~n~~sa~layabilmek için üç Devletin çok s~k~~ bir i~birli~i
yapmalar~~gerekti~ini ekler '21.
Dönü~~Yolculu~u

Mart 21-22 gecesi Londra'dan ayr~ ld~k ve 22 sabah~~Paris'e
vard~k. Orada bir iki gün kalmay~~ dü~ünmekteydik.
22 Mart gününde ise Paris'te Ingiltere, Fransa ve Italya D~~i~leri Bakanlar~nca Lord Curzon'un yukar~da görülen dü~üncelerinin
kesin olarak saptamp ilgililere bildirilmelerine karar verilir. Bunlar
Hükümetimiz ve meclisimizce onaylanabilecek nitelikte de~ildi.
Y. K. Tengir~enk kendisinin bulundu~u bir kentte böyle bir olay~n
olu~mas~n~n ba~ar~s~zl~~~na verilmesi kayg~s~ na kap~l~p ve bunu bir
onur sorunu yap~p bir an önce ve öneriler kendisine tebli~~edilmeden
Paris'ten ayr~lmay~~gerekli bulur ve öyle yapar. Bu yazar Paris'te
bir gün sonraya kal~ p önerilerin resmi metnini alarak Sofya'da bekleyen Hariciye Vekili ile kurulun öbür üyelerine kat~l~r. Orada Bulgar Meclisi (Sobranya) üyesi olan Zümrezade ~akir Bey'in evinde
bulu~ tuk. Sofya'da da T. B. M. M. nde olan bitenleri ö~renmi~~
kimse ile kar~~la~mad~ k ve bir gün sonra bir Frans~z torpidosu bizleri Burgaz'dan Inebulu'ya götürdü.
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Orada bizim için bir otomobil bulundurulmam~~~olmas~~birinci
k~zg~ nl~k nedeni olmu~tur. Yayl~~araba ile iki günde Kastamonu'ya vard~~~m~zda Y. K. Tengir~enk'in karde~i onun ve tüm Hükümetin 6 Mart 1922 gününde T. B. M. M. nin gizli oturumunda
u~ram~~~oldu~u a~~r ele~tirileri kendisine bildirir. Bunlar~~ ö~renen
Hariciye Vekili hem k~zg~ n, hem de karamsar bir durumda Münir
Ertegün'le bu yazara anlat~ r ve Ankara'ya vannca çekilece~ini söyler.
Bu ruh durumu içinde K~z~lay~ n sakat bir otomobiliyle Kastamonu'dan Ankara'ya do~ru yola ç~kt~ k ve bir tak~m kaza ve aksilikler sonunda sabaha kar~~~Ankara'ya vard~k.
Türkiye'ye Önerilen B~rak~~ma ve Bar~~~Ko~ullar~~
22 Mart 1922'de bize ve Yunan'a b~rak~~ ma ve bar~~~ko~ullar~~

bildirilir: Amac~ n Anadolu'nun Yunan ordusunca bo~alt~lmas~~
oldu~u da aç~klan~r.
~leri sürülen ko~ ullara göre iki ordu aras~ nda ~~o Klm. geni~li~inde askerlikten ar~nm~~~ bir ~eridin bulundurulmas~, b~rak~~ma
süresi boyunca hiç bir ordunun berkitilmemesi ve y~~~nak de~i~tirmemesi, bu ko~ullara sayg~~gösterilmesini sa~lamak için üç Büyük
Devlete denetleme hakk~~tan~nmas~~istenilmektedir.
B~rak~~man~n süresi üç ay olacakt~r ve bar~~~ko~ullar~h~n esaslar~~saptan~ncaya de~in üçer ay uzat~lacakt~r. B~rak~~may~~bozmak
isteyen yan 15 gün önce haber verecektir.
Ba~la~~ klar 26 Mart günü bar~~~ ko~ullar~n~~bildirirler. Bunlar~n özeti ~udur:
~ ) Türkiye ve Yunanistan'da az~ nl~k haklar~n~~saptayacak
kurallar~n uygulanmas~ na Cemiyeti Akvam (Uluslar Kurulu) kat~lacakt~r 122
Do~'u'da bir Ermeni yurdu kurulacakt~r.
Her iki Bo~az'da askerlikten ar~nm~~~bölgeler saptanacakt~r.
Trakya'da Tekirda~' bizde, Babaeski, Edirne ve K~ rklareli
Yunan'da kalacakt~r.
Türkiye'de kalacak ~ zmir Rumlanyla Yunan'da kalacak
Edirne Türkler'ine bu kentlerin yönetimine adalete uygun biçimde
kat~labilmeleri sa~lanacakt~r.
122 T , 2, 3
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Bar~~~olunca Istanbul bo~alt~lacakt~r.
Svres tasar~s~yle 50.000 ki~iden olu~acak olan Türk silahh
kuvvetlerinin say~s~~85.000'e ç~kar~lacak. Askerler hep ücretli olacakt~r.
&vres tasar~s~ndaki ezici mali hükümler pek ufak ölçüde
hafifletilmektedir.
Adli ve Iktisadi kapitülasyonlarda de~i~iklik yap~lmas~~için
birer komisyon kurulacakt~r.
Bu bar~~~ ko~ullar~ndan anla~~lan en esasl~~sorunlar~n bizimle
Büyük Devletler aras~nda oldu~udur. Bu böyle iken bu devletlerin
b~rak~~ma boyunca Türk ordusunun durum ve tutumunu denetlemeye kalk~~malar~~onlar~n görü~~ve anlay~~larm~n hâlâ de~i~memi~~
oldu~unu göstermektedir.
Biz b~rak~~ma önerisine 5 Nisan günü kar~~l~k verdik. Esas bak~m~ndan b~rak~~may~~ kabul ettik ~u ko~ulla ki Anadolu'nun bo~alt~lmas~~ i~i onunla birlikte ba~las~n ve dört ayda sona ersin.
Bu ko~ulumuz Büyük Devletlerce kabul edilmez ve durumu
A~ustos-Eylül aylar~nda Büyük sald~r~~ve zaferimiz çözümler.
Yusuf Kemal Tengir~enk'in Yeni Durumu
Y. K. Tengir~enk 4 Nisan 1922'de T. B. M. M.'nin kapal~~bir
oturumunda gezisi üzerinde bilgi verir. Toplant~ya girmeden bu
yazara "Misal(' Milli'yi alabildi~ine Bat~l~~Devlet adamlanyle kamu
oyunun kafalar~na sokmak için çal~~t~~~m~~anlataca~~m" der. Sonra
duydu~umuza göre bunu yapm~~t~r.
Hariciye Vekili bu toplant~da genel olarak pek a~~r ele~tirilere u~ramaz. Meclis k~zg~nl~~nu 6 Mart günkü birle~imde aç~~a vurmak olana~~n~~ bulmu~~oldu~u ve Mustafa Kemal ile Hükümetin
aç~klamalanyle bir ölçüde yat~~m~~~bulundu~u için bu yolu tutmu~tur.
Ancak Meclis ufak tefek aksilikleri de Y. K. Tengir~enk'ten
esirgemez. Yukar~da an~lm~~~oldu~u gibi Istanbul'daki Ingiliz yönetimi, görünürde bizi a~~rlamak, gerçektense halk~n bindi~i trenle
gitti~imizde trende ve her istasyonda, do~al olarak, pek çok halk
gösterileriyle kar~~la~aca~~m~z için bunu önlemek amac~yle kurulumuz için bir özel tren düzenleyip bizi Izmieten Haydarpa~a'ya
bir ç~rp~da götürmü~tü.
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Gezi bitip Ankara'ya dönmemizden sonra Anadolu Demiryolu
Ingiliz Yönetimi bu özel tren için Hükümetimizden yüksek bir para
ister. Bunda hakk~~yoktu çünkü biz böyle bir istekte bulunmam~~t~k.
Ancak tart~~malar ba~lar, bir k~s~ m mebuslar; "nice paralar
ald~lar, ne i~~gördüler ki bir de özel trenleri için para verelim" demeye koyulurlar. Y. K. Tengir~ enk bu yüzden çok üzülür ve bir gün
Münir Ertegün'le bu yazara "bütün bu i~lerden ve sözlerden b~kt~m, paray~~bizler verelim, en büyük k~sm~n~~ben verece~im ve çekilece~im" der. Bizler de zü~ürtlü~ümüze bakmadan "peki" deriz. Bu
para i~i uzay~p gidecektir. Hat~r~mda kald~~~na göre Demir Yollar~~
Yönetimine bir ~ey verilmeyecektir.
Esash konuya gelince bu gezi Y. K. Tengir~ enk'in Hariciye
Vekili ve müzakereci olarak durumunu çok sarsm~~t~r. Mustafa
Kemal görene~i oldu~u gibi i~i tathya ba~lam~~~ise de çok kere çok
kimseye yapt~~~~gibi görüntüyü korumakla birlikte art~ k o kimseye
ayn~~nitelik ve önemde görev vermemi~ tir. Y. K. Tengir~enk için
de öyle olmu~tur. O bir süre daha Hariciye Vekili kalm~~t~r, ancak
rahats~zl~~~~vesilesiyle çekilmi~~ve bundan daha sonralar~~mesle~ine
en uygun olan Adliye Vekâletine getirilmi~tir.
Gerçi Lozan bar~~~konferans~na gidilece~i s~rada Y. K. Tengir~enk henüz geçirdi~i bir ameliyat~n gerektirdi~i tedavi henüz
tüm olarak bitmemi~ ti, ancak bizce bu hastal~k i~i abart~lm~~t~r.
Ba~~murahhas olarak da, o ana de~in d~~~ve ekonomik sorunlarla
hiç me~gul olmam~~~olan bir generalin gönderilmesi göstermi~tir
ki önceden verilmi~~bir karar vard~r. Bizce bu yoldaki plan ~öyle
geli~mi~tir.
Önce Lozan'da "özel ictihatta" pek bulunmadan kar~~~yan~n
isteklerini ve kendi dan~~manlar~n~n görü~lerini Hükümete yans~t~p merkezden alaca~~~yönergelere harfiyen uyacak zeki, çal~~kan
ve görevine içten sar~lan bir general, yani Ismet ~nönü seçilmi~tir.
1921 yaz~ndaki Kütahya-Eski~ehir vuru~malar~~ üzerine T.
B. M. M.nin gözünden dü~mü~~olan ~smet Pa~a'n~n seçilmesinin
güçlü~ü bilindi~inden Mustafa Kemal, hastal~~~n~~anan Y. K. Tengir~enk'ten kendisinin meclise onu önermesini istemi~~ve o da bunu
yapm~~t~r. Böylelikle ~smet Inönü'nün Hariciye Vekili ve Ba~murahhas seçilmesi kolayla~m~~t~r.

\

