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I~GAL GÜCÜNÜN TÜRKIYE'DE SON GÜNLERI
VE CUMHURIYETIN KURULU~U
Dr. SALAH~~R. SONYEL
Lozan Antla~mas~~ ~mzalanmadan Önce Türkiye'deki
Durum:
Türk ulusu, e~siz Mustafa Kemal'in önderli~i alt~nda yapt~~~~
hamasi kurtulu~~sava~~~sonunda elde etti~i askeri zaferin nimetlerine
kavu~mak amac~yla, Lozan'da konferans masas~~ ba~~nda ikinci bir
kurtulu~~mücadelesine giri~irken, hâlâ Istanbul ve Bo~azlar, Birinci
Dünya Sava~~nda bize kar~~~cephe alan ~ngiliz, Frans~z ve Italyan
askerlerinin i~galinde bulunuyor; i~gal alt~ndaki Türk ülkelerinin
ufkunda müstevli devletlerin bayraklar~~ s~r~t~p duruyordu.
Lozan Antla~mas~~imzalanmadan alt~~ gün önce (18 Temmuz
1923'de), Istanbul'daki ~ngiliz i~gal gücü Ba~komutan~~Tümgeneral
Sir Charles Harington'u görmeye giden Büyük Millet Meclisi yönetimi askeri temsilcisi ve Istanbul mevki komutan~~General Selâhettin Adil Pa~a, ~ehirde olay ç~kmas~n~~önlemek için elinden geleni
yapaca~~na söz veriyor; Harington'un da bu yönde üstün çaba
göstermesini dileyordu. Bu görü~me hakk~nda ayn~~gün ~ngiliz Savunma Bakanl~~~na bilgi veren Harington, Istanbul ve dolaylar~nda
olay ç~kmas~na f~rsat vermemek için tedbir ald~~~n~ ; Selâhattin Pa~an~n son iki aydan beri kendisiyle görü~mekten kaçmd~~~n~, çünkü
baz~~ olaylar yüzünden aralar~nda birçok anla~mazl~klar ç~kt~~~n~,
ama bunlar~n ~imdi ortadan kalkt~~~n~~bildiriyor, ~öyle diyordu:
"Buray~~ i~gal edi~imizi ve Ba~la~~k erlerine kar~~~ i~lenen
suçlardan sorumlu olanlar~ n askeri mahkemelerimizce
yarg~lanmalar~n~~ Ankara'n~n kabul etmedi~i göz önünde
tutulursa, daha birçok olaylar~n ç~kmam~~~olmas~~gerçekten ~a~~rt~c~d~r. Selâhettin Pa~a'ya da belirtti~im gibi,
sözünü tutarsa ben de sözümde duraca~~ m; ama h~zmetimizde çal~~anlar~~ h~rpalamay~~sürdürürlerse olaylar ç~kabilir,"
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Harington, Selâhattin Pa~a'n~ n, Türk Ordusunun Istanbul'a
bir zafer havas~~içinde girmiyece~ini, ancak küçük ölçüde gösteriler
yap~laca~~n~~ ve bu konuda önceden Harington'a bilgi verece~ini
söyledi~ini kaydediyor; Istanbul'daki Türklerle bas~n~n pek do~al
olarak co~ku içinde olduklar~n~~telyaz~s~nda ekliyordui.
Ingilizlerin Istanbul ve Bo~azlar~~ B~rakm~yacaklar~na
Inan~l~yor:

Lozan Antla~mas~~imzalanmadan bir hafta önce, (17 Temmuz
1923'de), Istanbul'daki Ingiliz Maslahatgüzar~~ve Yüksek Komiser
Vekili Nevile Henderson'un D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a gönderdi~i gizli yaz~ya göre, Istanbul'daki Italyan Ata~emiliteri Albay
Vitelli; Ba~la~~ klar, yans~zlar, Türkler ve öteki unsurlar aras~nda,
Ingiltere'nin Gelibolu yar~madas~n~~süresiz olarak kendi i~galinde
bulundurmak dile~inde oldu~u izleniminin yarat~lm~~~ oldu~unu
Ingiliz meslekta~~~Albay Baird'a bildiriyordu. Verdi~i bilginin kesinlikle gizli tutulmas~ m dileyen Italyan Ata~emiliteri, Frans~z i~gal
gücü Ba~komutan~~General Charpy'nin son günlerde Gelibolu'ya
yapm~~~oldu~u geziden amac~n, Ingilizlerin bu "sözde gizli ya~amlar~"
konusunda inceleme yaparak Frans~z yönetimine bir rapor göndermek
oldu~unu; Gelibolu yar~madas~ndaki Ingiliz askeri kurulu~lar~n~~
tefti~ten sonra kaleme ald~~~~raporda, Ingilizlerin bu bölgeyi süresiz
i~gallerinde bulundurmak ya~am~nda olmad~klar~n~~bildirdi~ini söylüyordu.
Nevile Henderson yaz~s~na ~öyle son veriyordu:
"29 May~s 1923'de size gönderdi~im 321 say~l~~yaz~mda,
bu konuda Türklerin bize güvenmedi~ine ve son Ingiliz
sava~~gemisi ve eri Bo~azlardan ayr~lmad~ kça, bu güvensizlik ve endi~elerinin giderilemiyece~ine dikkatinizi çekmi~tim. Iki ay kadar önce Isveç'li meslekta~~mla görü~ürken, Ingilizlerin bu konudaki iyi niyetinden ku~kusu oldu~unu beyan etmi~ti. Herhalde Frans~z ba~la~~klar~m~z da
Ingiliz Devlet Ar~ivi (Public Record Office), D~~i~leri Bakanl~~~~(Foreign
Office), dosya No. 9122, belge No. E 7523; bundan böyle k~saca F0/... olarak
an~lacakt~r. F0/9122/E 7523, Türkiye'deki I~gal Gücü Ba~komutan~~Tümgeneral
Sir Charles Harington'dan Ingiliz Savunma Bakanl~~~na kapal~~telyaz~s~~No. 42 ~~3 ,
Istanbul, ~~8.7.1923.
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bize inanm~yor ve gerçek niyetimizi ö~renmek için Türklerle birlikte her türlü ölçeme ba~vuruyor, ajanlar~n' seferber ediyorlar".
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda büyük ilgiyle izlenen bu yaz~ya
Do~u Masas~~yetkililerinden D. G. Osborne, 24 Temmuz 1923'de
~u derkenar~~kaydediyordu:
"Verdi~imiz sözü ne kadar az de~erlendirdiklerini görmek
do~rusu teessüfe ~ayan. Antla~may~~bugün imzalam~~~olmam~z, ~üphe edenleri bilmem inand~racak m~ ?" (Lozan
Antla~mas~~24 Temmuz 1923'de imzalanm~~t~).
D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon ise ~u derkenar~~ekliyordu:
"Hiç ~üphesiz, bizi, ayn~~ko~ullar içinde kendilerinin davranacaklar~~biçime göre yarg~llyorlar 2." (Belge No. ~~ ve
~~A)
Ingilizlerin Bo~azlardan çekilmek dile~inde olmad~klar~na Frans~zlar da inan~yorlard~ . 24 Temmuz 1923 tarihli Echo National adl~~
Frans~z gazetesinde yay~nlad~~~~ba~yaz~da M. Andre Tardieu, Türk
Bo~azlar~n~~ikinci bir Cebelütar~ k durumuna getiren Ingiltere'nin,
birkaç hafta içinde bu üstün durumdan vazgeçece~ine inanm~yor;
Çanakkale'de kalarak, Akdeniz'in tüm kap~ lar~n~~ele geçirece~ini;
Frans~zlar~n uygulad~~~~Türk dostu siyasan~n Do~u'da Ingilizlerin
ününü artt~rarak, onlar~~Bo~azlar~ n "efendisi" biçimine getirdi~ini
öne sürüyordu 3.
Büyük Millet Meclisi yönetiminin ~çi~leri Bakan~~Ali Fethi (Okyar) ve di~er Türk ileri gelenleri de, Ingilizlerin Bo~azlar~~ikinci bir
Cebelütar~k biçimine getirerek, Türkiye üzerinde sürekli bask~~kullanmak ya~am~nda olduklar~na inan~yorlard~. Hatta bu konuda,
25.9.1922 tarihli ingilizce Daily Telegraph gazetesinde bir de yaz~~
yay~nlanm~~t~~4 .
2 F0/9122/E 7599, Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiser vekili Nevile Henderson'dan D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a kapal~~ yaz~~No. 422 (2135/5/23), Istanbul, 17.7.1923 ve D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~.
3 Echo National, Paris, 24.7.1923; ayr. bkz. F0/9122/E 7661, Paris'deki
Ingiliz diplomatik temsilcisi M. Phipps'den Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~na telyaz~s~~
No. 703, 24.7.1923.
4 Daily Telegraph, Londra, 25.9.1922.
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Lozan Antla~mas~mn imzalanmas~~ve Yaratt~~~~Yank~lar:

24 Temmuz 1923'de Lozan Antla~mas~~imzalan~ yor, dünyan~n
her yan~nda büyük bir Türk zaferi olarak kar~~ lamyordu. Bu Antla~maya, görünürde yenilgiye u~rat~ larak büsbütün y~k~lan, ama
kendi y~k~nt~lar~~ aras~ndan dirilerek dünyan~n en güçlü devletlerine
kar~~~meydan okuyan ve sert görü~ meler sonunda onlardan hemen
hemen tüm haklar~n~~ele geçiren bir ulusun "son sözü" olarak bak~l~yor; bu Antla~mayla Türkiye'nin "her türlü yabanc~~ müdahalesinden uzakta", kendi ulusal s~n~rlar~~içinde ba~~ms~z ve egemen yeni
bir devlet biçimine geldi~i kabul ediliyordu. Dahas~, Türk ulusunun
en az~l~~ dü~manlar~ndan ve Yunanl~lar~~Anadolu'ya sald~rtmada
ba~l~ca rolü oyn~yanlardan biri olan Ingiliz eski Ba~bakan~~Lloyd
George bile, daha sonra yay~mlad~~~~an~lar~nda, Mondros B~rak~~mas~ndan Mudanya B~rak~~mas~na dek olan evreyi, "Ba~la~~ klar için
bir yenilgi"; Mudanya B~rak~~mas~ ndan Lozan Antla~mas~na dek
olan devreyi ise "bozgun" olarak nitelendirir 6.
Lloyd George'un kabinesinde bakanl~k etmi~~bulunan Lord
Birkenhead de, Londra'da yay~mlanan Evening Standard gazetesinin
14 A~ustos 1923 tarihli say~s~nda ç~kan bir aç~k mektubunda, Lozan
Antla~mas~yla Ingiliz ç~karlarnun bütün bütün teslim edildiklerini
kaydediyor, ~öyle diyordu:
"Bu ülkenin [Ingiltere'nin] tarihinde, yenilgiye u~rat~lm~~~
bir dü~man, fatihten hiçbir zaman bu denli ko~ullar sa~lamam~~t~r. Türkleri her sava~ta yendik. Sava~~~büyük
zaferle sona erdirdik; ama ~imdi her~ey yitirildi. U~runda
sava~t~~~m~z her~ey teslim edildi... Türkiye bizi fethetmi~~
olsa, Lozan Antla~mas~~bize zorla kabul ettirilecekti. Bu
antla~ ma, gerçekte gereksiz, çirkin bir komediden ba~ka
bir~ey de~ildir 6." (Belge No. 2).
Bar~~~Antla~mas~mn Lozan'da imzaland~~~~24 Temmuz günü,
Istanbul'daki Ingiliz i~gal gücü Ba~komutan~~ Tümgeneral Harington, görmeye gitti~i Türk mevki komutan~~General Selâhettin
Pa~a'ya ~u demeçte bulunuyordu:
5 David Lloyd George, Memoirs of the Peace Conference, C. II, New Haven, Yale
Üniversitesi yay~m~, 1939, s. 879
° Evening Standard, Londra, ~~4.8.1923 ; ayr. bkz. FO /9 ~~71 /E 85 ~~o.
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"Ingiliz ve Türk Ordular~~ aras~ndaki büyük geleneklerin
tazelenmek üzere olduklar~n~~ dü~ünmekle seviniyorum.
Önümüzdeki bar~~ç~~evrede size bir asker olarak ba~ar~~
dileme~e geldim. Geleneklerimiz, Sivastopol, Alma ve
di~er yerlerin büyük isimlerini akla getiriyor. Birçok Ingiliz alaylar~, bu yerlerin renklerini hâlâ bayraklar~nda
ta~~yorlar. Ingiliz ve Türk Ordular~mn, gerek dü~man
gerekse dost olarak birbirlerine sayg~lar~n~~sürdürdüklerini
iyi biliyoruz. Görevimizin son bulmak üzere olmas~ndan
ve güç bir evreyi kar~~l~kl~~ i~birli~iyle ba~ar~yla geçirdi~imizden ötürü memnunum. Size bir ba~~olarak elimi
uzatmakla sevinç duyar~m. Yar~n Ordular~m~za yay~lacak
olan bu ba~~n uzun ve sürekli olmas~n~~dilerim. Ingiltere
ve Dominyonlar~n~n askeri gücüne mensup olarak adilâne
bir sava~ta hayatlar~n~~ veren birçok erlerin na~lar~n~~Türk
topraklar~nda b~rak~yor; kendi geleneklerimize göre amlarma sayg~~ gösterece~inizden emin olarak size emanet
ediyoruz. Türkiye'den birçok mes'ut an~larla ayr~l~yoruz.
Türk ulusunun sayg~s~n~~beraberimizde götürece~imizi
ümit ederiz."
Bu görü~me hakk~nda Ingiliz Savunma Bakanl~~~na ayn~~ gün
bilgi gönderen Harington, bar~~~n imzalanmas~~dolay~s~yle Istanbul'da
alt~~gün sürecek kutlama törenlerine ba~land~~~n~ ; askerlerin hareketlerini k~s~tlamamakla birlikte, gösteri ve yürüyü~lerden kaç~narak,
a~~ rba~l~l~kla davranacaklar~na güvendi~ini; durum güç olmakla
birlikte, görevlerini esasl~~biçimde yerine getireceklerinden emin
bulundu~unu ve olaylardan sak~mlmas~~için Selâhettin Pa~a taraf~ndan da benzer emirler ç~kar~ld~~~n~~bildiriyordu.
Harington'un bu yaz~s~~ ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda iyi kar~~lanm~yor; yetkililerden Lancelot Oliphant ~u derkenar~~kaleme al~yordu: "Bir a~amaya dek iyimser". Di~er yetkililerden R. C. Lindsay:
"Biraz a~~r~~gitti~ini san~yorum"; Hariciye Müste~ar~~(Yunan dostu)
Sir Eyre Crowe ise: "Çok a~~r~~gitti" derkenarlar~m kaydediyorlard~~7.
(Belge No. 3).
7 F0/9122/E 7674, General Harington'dan Ingiliz Savunma Bakanl~~~na
kapal~~telyaz~s~~No. 4225, Istanbul, 24.7.1923 ve D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~.
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Türk ülkelerinin Bo~alt~lmalar~~Sorunu:

Tümgeneral Harington, 28 Temmuz ~~923'de Ingiliz Savunma
Bakanl~~~na gönderdi~i kapal~~telyaz~smda, her~eyin sessizlik içinde
yerine getirilmekte oldu~unu; ~ngiliz Yüksek Komiserli~inin, Lozan
Antla~masm~n Büyük Millet Meclisince onayland~~~n~~resmen bildirece~i günden ba~lamak üzere, 40 gün içinde tüm i~gal gücünün
Türk topraklar~n~~ bo~altabilece~ini bildiriyor, ~unlar~~ ekliyordu:
"Görevimiz sona erince, erzak ve mühimmat elden ç~kar~ld~ktan sonra, bo~altman~n son günü, Ba~la~~k meslekta~lar~mla birlikte buradan hareket etmeyi öneriyorum."
Harington, bo~altmaya yard~ m etmek için "Poland" gemisine ek
olarak dört gemi daha istiyor, bu arada Sussex Alay~m Ingiltere'ye
gönderebilece~ini bildiriyor, ama D~~i~leri Bakanl~~~, bunu onur
konusu yaparak bu aday~n, Antla~man~n onaylanaca~~~güne dek
Istanbul'da b~ rak~lmas~n~~Savunma Bakanl~~~~arac~l~~~yla Harington'a
bildiriyordu 8.
Öte yandan Ingiliz Akdeniz Filosu Ba~komutan~~Amiral O. de
Brock da 29 Temmuzda Henderson'a gönderdi~i kapal~~telyaz~smda,
o gün toplanan Ba~la~~k Amirallerinin, Izmir'deki sava~~gemilerinin,
Lozan Antla~mas~n~ n onaylanmas~ndan sonra 24 saat içinde Izmir'den
çekilmelerini kendi hükümetlerine önermek karar~n~~ ald~ klar~n~~
bildiriyordu. Bunu ertesi günü Lord Curzon'a duyuran Henderson,
Ba~la~~ k Amirallerinin görü~lerine kat~ld~~~n~~ ve bunun do~ru bir
davran~~~olaca~~n~~belirtiyor; buna kar~~l~k veren D~~i~leri Bakanl~~~,
bu görü~ü benimsedi~ini ve bunu meslekta~lanyla birlikte sözlü
olarak Türklere duyurmas~ m 8 A~ustosta Henderson'a öneriyordu 8.
Bu arada Ismet Pa~a'n~n Istanbul'a giderek orada birkaç gün
incelemelerde bulunaca~~n~~ ö~renen General Harington, Ingiliz
Savunma Bakanl~~~na gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~nda, Dr. Adnan
(Ad~var) arac~l~~~yla ona bo~altma protokolünün müsveddesini gönderdi~ini; bo~altma sorununun Ba~la~~k generallerince görü~ülece~ini
bildiriyor, ~unlar~~ekliyordu
F0/9164/E 7885, General Harington'dan Ingiliz Savunma Bakanl~~~na
kapal~~ telyaz~s~~No. 4242, Istanbul, 28.7.1923 ve Savunma Bakanl~~~ndan General Harington'a kapal~~telyaz~s~~No. 91956, Londra, 3 I .7.1923.
9 F0/9164/E 7999, Ingiliz Akdeniz Filosu Ba~komutan~~ Amiral O de Brock'dan Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiser vekili Nevile Henderson'a kapal~~telyaz~s~,
29.7.1923. Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~ yaz~~No. 450, Istanbul, 30.7.
1923 ve D~~i~leri Bakanl~~~ndan Henderson'a kapal~~ telyaz~s~, Londra, 8.8.1923.
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"Bütün planlar~m~z tamamd~r. Türk bas~n~, bo~altma
komisyonunun çal~~malar~na çok önem veriyor, ama Türklerin bizi ülkelerini bo~altmaya zorlad~klar~~ izlenimini
yarat~yorlar. Ne vakit ve nas~l bo~altaca~~m~z konusunda
karar~~biz verece~iz. Bu konuda Ba~la~~k generallerince
desteklenece~ime inan~yorum. Bo~altma= alt~~hafta içinde
tamamlanmas~~gerekiyor. Her~ey sessizce yerine getiriliyor.
Türkler her türlü hak iddias~nda bulunuyorlar. Onlar~~
memnun etmek için elden geleni yapmaya çal~~aca~~z,
ama bo~altmay~~kendi karar~m~zla ve Antla~ma ko~ullar~na
göre yerine getirece~iz. Idareyi devredece~imiz son'ana
kadar, burada statümüzü devam ettirmeliyiz. Türk ve
Ba~la~~k silahl~~kuvvetlerine mensup olanlar, 13 A~ustosta
ba~lamak üzere birbirlerini selâmhyacaklard~r "."
~~o A~ustos sabah~~Istanbul'a varan General Ismet Pa~a, ö~leden
sonra saat 2'de tüm Ba~la~~k generallerini bir arada ve daha sonra
üç Ba~la~~k Yüksek Komiseri vekillerini ayr~~ayr~~kabul ediyordu.
ii A~ustos sabah~~Tümgeneral Sir Charles Harington'la özel olarak
görü~üyor; B~rak~~man~n Antla~ma ko~ullar~na göre yerine getirilece~i
yolunda Harington'un verdi~i güvenceyi Türk Hükümetinin kabule
haz~r oldu~unu bildiriyordu. Bunu Ingiliz Savunma Bakanl~~~na
duyuran Harington, sava~~gereçlerinin, bina ve sairenin ola~an biçimde devredilece~ini; bunlara zarar yap~lmas~n~~önlemek için tedbir
al~naca~~n~~belirtiyor, ~unlar~~ekliyordu:
"Dostane ili~kiler kurdu~umuza göre, kanaatimce bo~altma hiç bir olay ç~ kmadan yerine getirilecektir."
General Harington'un anlatt~~~na göre, Ismet Pa~a'n~n dostça
davran~~~~ve içtenli~i, üç generalin kendisiyle Mudanya'da ba~latt~~~~
iyi ili~kileri tekrar canland~r~yordu. Harington ayr~ca ~unlar~~ekliyordu :
"Buradan ayr~laca~~= güne dek Türklerin bize kar~~~
iyi niyet göstermek ve bizimle içten ili~kiler kurmak dilediklerini gösterecek belirtiler vard~r 11."
1° F0/9164/E 8137, General Harington'dan Ingiliz Savunma Bakanl~~~na
kapal~~telyaz~s~~No. 4284, Istanbul, 7.8.1923
11 F0/9164/E 8251 ve E 8270, General Harington'dan ~ngiliz Savunma Bakanl~~~na kapal~~telyaz~lar~~ No. 4290 ve 4293, Istanbul, ~ o/~~~.8.1923.
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~smet Pa~a, Ingiliz Yüksek Komiseri vekili Nevile Henderson'la
yapt~~~~görü~mede, herkes üzerinde iyi izlenim b~rakmak amac~yla
bo~altma program~n~n hiçbir aksakl~k ve olay ç~kmadan aynen yerine
getirilmesi dile~inde bulunuyor; ona kar~~l~k veren Henderson, kayg~= sempatiyle kar~~l~yor; bu konuda yarat~lacak iyi izlenimin
gelecekteki ili~kilere büyük etkisi olaca~~n~~kabul ediyor; bir i~gal
ordusunun i~gali sürdürmesinin ayr~lmas~ndan daha kolay oldu~unu
öne sürüyor; Türk Hükümeti, uzun süren i~gal evresinin tatmin edici
biçimde sona ermesini dileyorsa, bu konuda "a~~r~~ve dü~üncesiz"
dileklerden vazgeçmesi gerekti~ini bildiriyordu 12 . (Belge No. 4).
Lozan Antla~mas~n~ n

lanmas~ :

Büyük Millet Meclisince Onay-

Büyük Millet Meclisi yönetiminin Istanbul'daki resmi temsilcisi
Dr. Adnan, Ismet Pa~a taraf~ndan gönderilen iki notay~~23 A~ustos
ak~am~~Yüksek Komiserlere tevdi ediyordu. Bu notalarda, Büyük
Millet Meclisinin 23 A~ustos 1923'de Lozan Antla~masuu onaylad~~~~
bildiriliyor; Bo~altma Protokolünün birinci maddesine de~inilerek,
Antla~man~n onayland~~~~Ba~la~~klara bildirildi~'i andan itibaren,
bo~altman~n ba~lamas~~gerekti~i hat~rlat~llyordu. Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri vekili Henderson, Lozan Antla~mas~n~n 23.
8.1923'de Büyük Millet Meclisince onayland~~~n~~ayn~~gün D~~i~leri
Bakanl~~~na duyuruyordu 12 .
Bo~altma Ba~l~yor:
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~, 24 A~ustosta Henderson'a gönderdi~i
kapal~~telyaz~s~nda, Türkiye Antla~may~~onaylad~~ma göre, meslekta~lar~n~n benzer yönerge almalar~n~~beklemeden, Izmir'deki ~ngiliz
sava~~gemilerinin çekilece~ini Ankara yönetimi temsilcisine gayri
resmi bir biçimde söylemesini buyuruyor, böylelikle Türklerin iyi
niyetini kazanmay~~ümid ediyordu. Be~~gün sonra, D~~i~leri Bakanl~~~~
yetkililerinden Lancelot Oliphant, Ingiliz Donanma ve Savunma
Bakanl~klarma gönderdi~i yaz~larda, Antla~manm onayland~~~n~~bildirerek, Istanbul'un bo~alt~lmas~na ba~lanmas~n~~ve bo~altma hak12 F0/9131/E 8390, Ingiliz Yüksek Komiser vekili Nevile Henderson'dan
Lord Curzon'a kapal~~yaz~~No. 469, Istanbul, ~~~~ .8.1923.
12 F0/9131 /E 8569, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~~
No. 427(R), Istanbul, 24.8 . 923.
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k~nda D~~i~leri Bakanl~~~na sürekli bilgi iletilmesini dileyordu. Bakanl~~~n Do~u Masas~~yetkililerinden D. G. Osborne'un belgeye ekledi~i
derkenardan an.la~~ld~~~na göre, bo~altmayla ilgili tüm haz~ rl~klar
tamamlanm~~~olup, i~gal gücünün ilk grubu 24 A~ustosta muhtemelen
Istanbul'dan ayr~lacakt~~". (Belge No. 5).
Eylül içinde bo~altma devam ediyordu. Ingiliz Royal Fusiliers
Alay~, "Montreal" adl~~Ingiliz gemisiyle 26 Eylülde Istanbul'dan
hareket ediyor; Çanakkale bütün bütün bo~alt~llyordu. Bu arada
birkaç güne dek Wellington Dükü Alay~n~n "Somali" gemisiyle hareket etmesiyle Üsküdar, yabanc~~askeri kuvvetlerden kurtulmu~~
olacakt~. Anadolu Demiryolunu 25 Eylülde ilgili kata devreden General Harington, Alman hastahanesini ~sveçlilere teslim ediyor; 26
Eylül günü vedala~ mak üzere Halifeyi ziyarete gidiyordu. Harington'a
göre "her~ey t~k~r~nda gidiyordu". "Arabic" gemisi 26 Eylül gecesi
Istanbul'a vas~l olacak; ~ ehri Türklere teslim edecek askeri birlikler
ayral (müstesna), tüm askeri kuvvetler Pazar ak~am~na dek Türk
ülkelerinden ayr~lacak; geride kalan kuvvetler "Arabic" gemisiyle
hareket ederek 12 Ekime do~ru ~ngiltere'nin Southampton liman~na
vas~l olacaklard~ ".
Ayn~~gün Henderson'a gönderdi~i bir mektupta, Harington,
kendisine göstermi~~oldu~u yard~mdan ötürü te~ekkür ediyor: "Burada birlikte geçirdi~imiz evreyi daima sevinçle anaca~~m" diyordu.
Buna üç gün sonra kar~~l~k veren Henderson., birlikte yapt~klar~~çal~~malardan ötürü ona te~ ekkür ediyor; Istanbul'un i~gali s~ras~nda
geçirmi~~olduklar~~"yorucu evredeki uysal davran~~ lar~ndan" ötürü
~ngiliz erlerini överek ~öyle diyordu.:
"~ ngiliz Ordusunun bu evredeki terbiyeli davran~~lar~,
eminim ki, Türkiye'de daha uzun süre an~lacakt~r. Birçok
kimselerin, bu ordunun Türkiye'yi bo~altmas~na üzüntü
ile bakacaklar~~ve Ingiliz erlerine özlem duyacaklar~~görü~ ündeyim. Bu erlerin disiplinli davran~~lar~, dünyan~n
bu kesiminde ulusal saygml~~~m~z~~artt~rm~~t~r "."
F0/9164/E 8378, D~~i~leri Bakanl~~~ndan Nevile Henderson'a kapal~~telNo.
257, Londra, 24.8. '923.
yaz~s~~
15 F0/9164/E 9639, General Harington'dan ~ngiliz Savunma Bakanl~~~na
kapal~~telyaz~s~~No. 44 ~~2, Istanbul, 26.9. ~~923.
15 F0/9164/E 9950, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a yaz~~ No. 6o8,
Istanbul, 30.9.1923, ili~ ikte General Harington'un kendisine yazd~~~~ve ona verdi~i
kar~~l~lda ilgili yaz~lar~n suretleri.
14
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Ekim ba~lar~ nda bo~ altmaya devam ediliyordu. ~~ Ekimde Savunma Bakanl~~~na gönderdi~i gizli telyaz~s~ nda, Harington, Türk
sava~~gereci ve di~er malzemenin olay ç~ kmadan normal biçimde
Türklere devredildi~ini; bu i~ lemle ilgili belgelerin üç Ba~la~~k generali ve Selâhettin Pa~a taraf~ndan "Arabic" sava~~gemisi üzerinde
imzalanm~~~bulunduklar~n~ , Türk generalinin ve K~z~lay Derne~i
ba~kan~n~n bo~altman~n yap~l~~~biçiminden ötürü ~ükran duygular~~
beyan ettiklerini bildiriyordu.
44 hasta ta~~yan "Suntemple" ve Ingiliz koruyuculu~una s~~~narak
Selanik'e gönderilmekte olan 400 yolcu ta~~yan "Victoria' adl~~gemiler,
~~Ekimde Istanbul'dan hareket ediyordu. Bir gün önce, ~~ii Ermeni,
M~s~r'a gönderilmi~ ti. Harington'un ba~kanl~~~ndaki bo~altma komisyonu, Türkiye'den ayr~lmak hakk~na sahip herkesin bo~ alt~ld~~~n~,
ancak bo~altmayla ilgili emirlere itaat etmiyenlerin bo~alt~lmad~klar~m
aç~kl~ yor; Harington, zoo'e yakla~~k ki~inin, ~~Ekimde Ingiliz I~gal
Gücü karargah~n~n kap~lar~ na dayanarak Türkiye'den ayr~lmak istediklerini, ama bu hakka sahip olmad~klar~n~ ; esasen kendilerine
hiçbir zarar gelmiyece~ine inand~~~n~~Savunma Bakanl~~~na bildiriyor; ayr~ca ~ u bilgiyi veriyordu:
"Yar~n (2 . ~~o . ~~923) saat ~~ .3o'da Ba~la~~k ve Türk ihtiram k~talar~run kat~laca~~~son bir tören yap~ lacak; ö~leyin
gemilere binilerek ö. s. saat 3'te, Istanbul'dan hareket
edilecektir. Üç Ba~la~~k generalini ta~~yacak olan gemiler,
onlar~~daha sonra izleyecek olan Ba~la~~k sava~~gemilerinin
aras~ndan geçecektir. "Arabic" gemisi, daha önce bildirdi~im gibi 12 Ekimde de~il, ~~~~Ekimde Southampton
liman~na varacakt~ r. Istanbul'dan ayr~ laca~~= gün, Mudanya'ya gitmek üzere buradan hareket etti~imiz günün
y~ ldönümüdür. ii Ekim ise Mudanya B~rak~~masnun imzaland~~~~günün y~ ldönümüdür. Bana gösterilen her türlü
kolayl~ktan ötürü ~ükran duygular~m~~belirtmek isterim.
Bo~altmay~~bu yard~ m sayesinde ba~ anyle yerine getirmi~~
bulunuyoruz 1°."

17 F0/9164/E 9796, General Harington'dan Ingiliz Savunma Bakanl
~~~na
kapal~~ telyaz~s~~ No. 4.416, Istanbul, ~~ '0.1923.
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~ngiliz ~stihbarat Servisinin Türkiye'deki Davran~~lar~ :
I~gal Gücünün Türkiye'de son günleri ya~an~rken, ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~n~n zihnini çok önemli bir konu kurcallyordu: ~ngiliz
askeri gücü Istanbul'u bo~altt~ ktan sonra, Türkiye'de olup bitenler
konusunda gizli bilgi nas~l sa~lanacakt~? Di~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar
yard~mc~s~~Lancelot Oliphant, 27 Eylül 1923'de kaleme ald~~~~gizli
bir yaz~da (Belge No. 6 ve 6A), bu konunun son günlerde ilgililerce
görü~üldü~ü tahminini yürütüyor, ama D~~i~leri Bakanl~~~na hiçbir
bilgi iletilmedi~inden s~zlan~yor; arada s~ rada elde edilecek gizli
bilginin özellikle Irak'taki ~ ngiliz yetkililerince çok ilginç kar~~lanaca~~na de~inerek, bunun Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiserli~ince
sa~lanmas~~görü~ünü Müste~ar Sir Eyre Crowe'un kabul etmedi~ini
kaydediyordu.
Bunun üzerine, 3 Ekim 1923'de Henderson'a gönderilen gizli
da
yaz~ (Belge No. 7) aynen ~öyle deniyordu:
"Hava Bakanl~~~, ~ ngiliz Genel Karargâhnun Istanbul'dan
ayr~lmas~ndan sonra, Irak'taki askeri ö~elerin önemli
bir bilgi kayna~~ ndan yoksun b~rak~lmalar~ndan kayg~lamyor. Dolay~s~yla, bütün acele, gizli ve di~er askeri bilgiyi
do~rudan do~ruya kapal~~telyaz~s~yla Ba~dat'taki ~ngiliz
Yüksek Komiserine göndermenizi dileyor. Acele olm~yan
di~er gizli bilgiler de diplomatik çanta içinde Kahire
yoluyla Ba~dat'a gönderilebilir. Bu öneriler uygulanabilir mi?"
Henderson, buna 9 Ekimde ~u gizli yaz~yla kar~~l~k veriyordu:
"Ola~anüstü bilgi kaynaklar~ m~z ~imdi kurumu~~durumdad~ r. Esasen Irak'taki hava gücü için önemli bir bilgimiz
olaca~~n~~sanm~yorum. Buradaki adam~m~z [kimli~i belli
de~il; ~ngiliz Ata~emiliteri olabilir], ilginç haberleri zaten
Ba~dat'a iletiyor. Kendisine, esash askeri bilgi elde ederse
do~rudan Ba~dat'a göndermesini bildiriyorum. Bu konuda
benim de elime gizli bilgi geçerse, do~rudan Yüksek Komisere iletirim"." (Belge No. 8 ve 8A).
Lan18 F0/9174/E 9805, Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar yard~mc~s~~
celot Oliphant'm 27.9.1923'de kaleme ald~~~~gizli and~ç; D~~i~leri Bakanl~~~ndan
Nevile Henderson'a gizli yaz~ , Londra, 3. 10.1923 ve Nevile Henderson'dan Lancelot Oliphant'a oldukça gizli yaz~, Istanbul, 9. '0.1923.
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Henderson, 2 Ekim ~~923'de D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i
kapal~~telyaz~s~nda, General Haringtor~~ve son ~ngiliz askeri birliklerinin o gün ö. s. saat 3'de "Arabic" ve Amiral Watson.'un komutas~ndaki "Marlborough" adl~~sava~~gemileriyle Türkiye'den ayr~ld~klarm~ ; Frans~z ve Italyan generallerinir~~ de ayn~~ vakitte hareket
ettiklerini bildiriyor, ~öyle diyordu:
"Istanbul'un bo~alt~lmas~, düzen içinde ve olay ç~kmadan
yerine getirilmi~~bulunuyor. Bunda General Harington'un
ve emrindeki subay ve erlerin büyük pay~~vard~r. Lütfen
Savunma Bakanl~~~ na bilgi veriniz."
Bu haberi üç gün sonra Savunma Bakanl~~~ na duyuran D~~i~leri
Bakanl~~~~Müste~ar yard~mc~s~~Lancelot Oliphant, Istanbul ve Bo~azlar~n Ba~la~~k i~gali alt~nda bulundu~u "uzun ve güç evrede"
görevlerini takdir edilir biçimde yerine getirdiklerinden ötürü Tümgeneral Sir Charles Harington'a ve komutas~ndaki erlere D~~i~leri
Bakan~n~n içten tebrik ve te~ ekkürlerini bildirmesini Ordu Konseyinden dileyordu.
~ ngiliz Yüksek Komiseri vekili Henderson, I~ gal Gücünün Istanbul'daki son gününü ayr~nt~l~~olarak ~öyle anlat~yordu: "Tümgeneral Harington'la kurmay~~mensuplar~~ve Türkiye'deki Ingiliz
askeri gücünün son kontenjan~, 2 Ekim günü ö. s. Arabic sava~~gemisiyle Istanbul'dan ayr~lm~~t~r. Arabic gemisini, General Mombelli'yi
ta~~yan Graz ve General Charpy'yi ta~~yan Medie II gemileri izlemi~lerdir. Son Italyan ve Frans~z kontenjanlar~n~n da, Viz-Amiral
Watson'un bayra~~n~~ ta~~yan Marlborough gemisinin refakatindeki
Frans~z ve Italyan gemileriyle birlikte ayr~lmalar~, Türkiye'deki
Ba~la~~k gücünün bo~alt~lmas~~ i~leminin son evresini olu~turmu~tur.
Hiçbir aksama olmadan ve olay ç~ kmadan tümüyle yap~lan bo~altma,
Harington'la subay ve erlerinin takdire de~er çabalar~~sayesinde
yap~lm~~t~ r.
"Askeri birlikler ayr~lmadan önce, karada k~sa ama etken bir
geçit resmi düzenlenmi~tir. Geçit resmine kat~lan Türk, ~ngiliz, Frans~z ve Italyan askeri birliklerinin bayraklar~~s~ras~yla selâmlanm~~t~r.
Ba~la~~ k generalleriyle Yüksek Komiserleri, Istanbul'daki Türk sivil
ve askeri önderleri, yans~z devletlerin diplomatik temsilcileri ve kesif
bir Türk kalabal~~~, geçit resminde haz~r bulunmu~tur. Piyade Mu-
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haf~z Alay~~(Grenadier Guards) ikinci taburu, Coldstream üçüncü
taburu ve irlânda Muhaf~z alay~na mensup ~~ oo kadar erden olu~an
~ngiliz ihtiram k~tas~n~n ihti~aml~~gösterisinin etkisi alt~nda kalan
Türkler, geçit resminin yap~ld~~~~sahadan ba~l~yarak, sokaklardan
geçen ve r~ht~ ma dek yürüyerek gemilere binen bu Ingiliz k~tas~n~~
co~kun gösteriyle kar~~lam~~lard~ r. Türklerin üzerinde yarat~lan bu
son izlenimin kolayca unutulm~yaca~~ n~~ san~yorum.
"Dolmabahçe r~ht~m~na yak~n bir yerde yap~lan geçit resminin
sonunda, Sir Charles Harington ve di~er Ba~la~~k generalleri, kendilerini hedeflerine götürecek gemilere do~ru yürüdüler. Bir saat kadar
sonra, Harington'la resmen vedala~ mak ve buradaki Ingiliz Yüksek
Komiserli~ine vekâlet etti~im süre içinde bana göstermi~~oldu~u her
türlü yard~mdan ötürü kendisine ~ahsi takdir duygular~m~~bildirmek
üzere Arabic gemisine gittim." Bundan sonra Harington'un Türkiye'de
yapm~~~oldu~u "iyi i~ lerden" söz eden Henderson, Ingiliz donanmas~ndan da, "Yak~n Do~u'da Ingilizlerin sayg~nl~~~n~~ artt~rma çabalar~na büyük ölçüde kat~lm~~~olmas~ndan ötürü" övgüyle bahsediyordu.
Henderson, Ingiliz Hariciyesine gönderdi~i yaz~ya, Istanbul'da
i~galin son günü yap~ lan askeri törenin program~n~~ da ili~tiriyordu.
Bu program (Belge No. 9 ve 9A) aynen ~öyle idi:
Askeri Törenin Program~~:
Konu: Ba~la~~ k Generallerinin 2 Ekim 1923'de Istanbul'dan ayr~l~~lar~~
dolay~s~yla düzenlenecek tören:
~~ Ba~la~~ k Generallerinin 2 Ekim 1923'de Istanbul'dan ayr~l~~lar~~
münasebetiyle, Dolmabahçe'de son bir askeri tören düzenlenmesi konusunda Ba~la~~ k Generalleri ve Istanbul'daki Türk
Askeri Makamlar~~aras~nda bir anla~maya var~ld~.
2. Törene ~u askerler kat~lacakt~r:
~ngiliz: Birinci Muhaf~z Tugay~ndar~~Birinci Irlânda Muhaf~z
taburunun bayra~~ ; Birinci Muhaf~z Tugay~n~n bandosu ve ~~oo erden
olu~an birlik.
Frans~z: Bayrak, bando ve 100 erlik birlik.
~talyan: Bayrak ve ~~ oo erlik birlik.
Türk: Bayrak, bando ve 100 erlik birlik.
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Askeri tören, Birinci Muhaf~z Tugay~~komutan~~Albay J. Steele'in
komutas~nda yap~lacakt~ r.
a) Bütün erler sabah saat ~~~~. ~~5'te yerlerini alacaklar;
Ba~la~~k Generalleri (General Harington, Mombelli ve Charpy) saat ~~~~.3o'da yaya olarak tören sahas~na gelecekler;
Generaller gelmeden önce, verilecek emir üzerine askerler
süngü takarak haz~r ol vaziyetinde bekleyecekler;
Tören sahas~na var~~lar~nda Ba~la~~k Generallerini Ekselâns
Selahettin Adil Pa~a kar~~layacak; Muhaf~z Tugay~~trampetleri genel selam mar~~n~~çalacaklar ve tören komutan~n~n
genel emri üzerine birlikler silahlar~yla selam duru~unda
bulunacaklar; Ingiliz, Frans~z ve Italyan birliklerinin komutanlar~~kendi birliklerine selam duru~unda bulunmak emrini
verecekler;
Birliklerin selam duru~u s~ras~nda dört general onlar~~tefti~~
edecek;
Tefti~~sonunda, tören komutan~n~n genel emri üzerine birlikler silahlar~n~~yere indirecekler ve dört general, törenin
yap~ld~~~~sahan~n solunda, Do~uya bakan bir yerde mevkilerini alacaklar;
Üç ba~la~~k bayra~~~generallerin önüne getirilecek;
Generaller bayraklar~~selamlayacaklar, birlikler selam duru~unda bulunacaklar ve Frans~z Bandosu ayr~~ayr~~Ingiliz,
Italyan ve Frans~z milli mar~lar~n~~çalacak;
Frans~z milli mar~~mn sonunda birlikler silahlar~n~~yere
indirecekler ve bayraklar daha önceki yerlerine götürülecekler ;
Bundan sonra Türk sanca~~~dört generalin önüne getirilecek;
Generaller sanca~~~selâmhyacaklar, birlikler selam duru~unda bulunacaklar ve Türk Bandosu Türk Milli Mar~~n~~
çalacak;
1) Türk sanca~~~daha önceki yerine götürülecek ve birlikler
silahlar~n~~yere indirecekler;
m) Dört general, tören sahas~n~n sa~~kim-Ima yürüyerek, Kuzeye
bakan Türk birli~inin önünde yer alacaklar;
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Bundan sonra Ba~la~~k askerleri a~a~~da gösterildi~i gibi dört
generalin ve Türk birli~inin önünden geçeceklerdir:
~ . Frans~z Bandosu, 2. Frans~z birli~i, 3. Italyan birli~i,
4. Birinci Muhaf~z Tugay~~bandosu, 5. Ingiliz birli~i.
Albay Komutan Steele, Ingiliz birli~iyle birlikte yürüyecek.
Ba~la~~ k Generalleri, Yüksek Komiserlerle ve Türk sivil
makamlanyla vedala~t~ktan sonra, Türk sanca~~n~n önünden
geçerek sanca~~~selâmliyacaklar ve hep birlikte tören sahas~ndan ayr~lacaklar;
Ba~la~~k Generalleri, Dolmabahçe r~ht~m~nda gemilere binecekler;
Ba~la~~k Generallere iki~er kurmay subay~~refakat edecek;
Ba~la~~ k Yüksek Komiserleri, Türk ileri gelenleri ve törene kat~lan subaylar, tören sahas~n~n Do~uya bakan sol k~sm~nda yer
alacaklar;
Tören sahas~n~n güvenli~i ve tören s~ras~nda tramvaylar da dahil
bütün trafi~in durdurulmas~~için özel tedbirler al~nacak;
Tören sonunda Ingiliz askerleri "Arabic" gemisine gitmek üzere
ö~le üzeri saat ~ 2'de Kabata~'ta sandallara binecekler;
29 Eylül 1923 günü sabah saat 8'de, tören sahas~nda prova
yap~lacak;
o.
Törenle
ilgili mesafe ve pozisyonlar prova s~ras~nda saptanacak.
~~
Genel Karargâh "A"
Istanbul,
17 Eylül 1923

Binba~~i". D. Woodall,
Türkiye'deki Ingiliz Kuvvetleri
mensubu.

Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda ilgiyle okunan bu belgeye Do~u
masas~~yetkililerinden D. G. Osbome 9 Ekimde ~u derkenar~~ekliyordu :
"Türklerin Ingilizlere kar~~~nefret duygular~~beslemekte
olduklar~na dair duydu~-~ umuz bütün haberlere ra~men,
Türk halk~n~n yaln~z ve yaln~z Ingiliz askerlerini co~kun
bir gösteriyle kar~~lam~~~olmas~, do~rusu ola~anüstü bir
olayd~r 19 ."
19 F0/9164./E 9961, Nevile Ilenderson'dan Lord Curzon'a yaz~~No. 622,
Istanbul, 2. IO. 1923, ili~ikte, Ba~la~~k generallerinin 2 Ekim 1923'de Istanbul'dan

ayr~l~~lar~~dolay~s~yla düzenlenen askeri törenin program~.
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General Harington da i~galin son gününde yap~ lan "parlak geçit
resminden" ~öyle söz ediyordu: "Ba~la~~klar~n ve Türklerin sa~lad~klar~~ ~~oo'er erlik ihtiram k~talar~, bayraklanyla birlikte geçit resmine kat~ld~ lar. Geçit resmi, Ingiliz Birinci Muhaf~z Tugay~na komuta eden Albay J. Mc. G. Steele'nin komutas~nda düzenlenmi~ti.
1.7ç Ba~la~~ k generali, askeri törenin yap~ld~~~~sahada ihtiram k~talar~~
taraf~ndan kar~~lan~yor, bu k~talar tefti~~edildikten sonra Ingiliz,
Frans~z ve Italyan birliklerinin bayraklar~~ r~ht~ma götürülüyor ve
Ba~la~~klar~n milli mar~lar~~ayr~~ayr~~çal~n~rken, bayraklar Ba~la~~k
generalleri tarafindan selâmlan~yordu. Ayn~~biçimde Türk sanca~~~
da öne getirilerek selâmlan~ yordu.
"Askeri tören, Ba~la~~ k bayraklar~mn direklerinden onurla indirilerek yerlerine Türk sanca~~n~n çekilmesi için düzenlenmi~ti.
Ingiliz, Italyan ve Frans~z ihtiram k~talar~, Ba~la~~ k generallerinin
önünden geçerek gemilere biniyorlard~. Bu anda asla unutam~yaca~~m
bir manzarayla kar~~ la~~ yordum. Askeri töreni izleyen kesif Türk halk
kalabal~~~, Ba~la~~ k generalleri ve askerlerini büyük bir gösteri ve
sayg~yla alk~~l~ yor, &ni olarak yerinden koparak, Ba~la~~k generallerinin etraf~n~~sar~yordu. Bu, Türk halk~n~n geçmi~~y~llardaki çabalar~m~za kar~~~gösterdi~i iyi niyet ve takdir belirtisi idi ve daima
an~lacakt~r. Ba~ ta Albay Steele olmak üzere ilerliyen Ingiliz ihtiram
k~tas~, gemiye bilece~i yere de~in bütün yol boyunca halk taraf~ndan
co~kunea alk~~lanm~~t~r.
"Ba~la~~ k generalleri, Yüksek Komiserlere, diplomatik temsilcilere, törende haz~ r bulunan çe~itli unsurlar~ n temsilcilerine, Türk
askeri valisi General Selâhettin Adil Pa~a, Dr. Adnan ve di~er Türk
yetkililerine veda ettikten sonra, kendi gemilerine biniyorlard~. Ben
de, Piyade Muhaf~z Tugay~n~ n ikinci taburu ve Coldstream Muhaf~z
Alay~~~~ n üçüncü taburuyla birlikte (Arabic) gemisine biniyordum.
Bundan sonra, Ba~la~~ k generallerini ta~~ yan gemiler Istanbul'dan
hareketle, Ba~la~~k sava~~gemilerinin aras~ndan geçiyor, bu gemilerin
ihtiram k~talar~~ve bandolar~~taraf~ndan selâmlan~yorlard~ . Böylece,
Ba~la~~klar~ n Istanbul'u i~gali sona eriyordu 2°".
Ingiliz Hariciyesini~~, Türkiye'nin 1923 y~l~ ndaki durumuyla
ili~kin olarak yay~nlad~~~~y~ll~k gizli raporda aynen ~öyle deniliyordu:
2° F0/9175/E ~~~ , Tümgeneral Sir Charles Harington'un gizli raporu
(20 . ~~o . 923'de Ingiliz Savunma Bakanl~~~na verildi).
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"Ba~la~~k gücünü ta~~yan gemiler limandan ç~k~nca, Tophane üzerindeki büyük Türk bayra~~~rüzgâr taraf~ndan
ikiye bölünüyordu. ~ayet bu hayra belirti de~ilse, uzak
bir gelecek için hayra belirti de~ildi. Istanbul'da Türkler
de dahil birçok ki~iler, Ba~la~~ k ordular~n~n ayr~l~~~na
üzülmekte hakl~~idiler(!) 21."
Harington, Ingiliz ~~gal Gücünün Istanbul'dan ayr~l~~~ndan
sonraki seyahatini ~öyle anlatmakta idi: "Gece yar~s~, Arabic' gemisiyle Bo~azlardan geçerken, Ingiliz donanmas~~ taraf~ndan ~erefimize
bir gösteri yap~l~yordu. Kilya ve Çanakkale'deki Ingiliz sava~~gemileri, projektörleriyle bir kemer yap~yor, ben, eski komutamla birlikte, bu kemerin alt~ndan geçiyorduk."
Istanbul'dan ayr~lmadan önce yap~lan törenlerle ili~kin olarak
~u bilgiyi verir: "Istanbul'dan ayr~lmadan önce, Haydar Pa~a mezarl~~~nda bir veda töreni düzenlenmi~ti. I~gal günlerinde hayatlar~n~~
kaybedenler, K~r~m Sava~~~ve Çanakkale çarp~~malar~ nda ölenlerle
birlikte orada gömülü bulunuyorlar. Gelibolu sava~~nda ölenler için
son bir anma töreni düzenleniyor; K~r~m mezarl~~~~kilisesinde de
Pazar günü dini bir tören yap~l~yor; Ingiliz Karargah~n~n bayra~~~
bu kiliseye emanet ediliyordu 22 ."
Son Ba~la~~k Sava~~Gemileri de Çekiliyor
Nevile Henderson, 13 Kas~ m 1923'de Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar yard~mc~s~~Lancelot Oliphant'a gönderdi~i özel yaz~da,
Lozan Antla~mas~ndaki Bo~altma Protokolünün ikinci maddesi gere~ince hala Istanbul'da bulunan Ba~la~~ k sava~~gemilerinin orda
kalmalar~mn art~k gerekli olmad~~~n~~— yararl~~ve belki gerekli bir
ölçem olarak — Istanbul'da kalm~~~olmalar~na kar~~n hiçbir zaman
onlara ihtiyaç duyulmad~~~n~ ; nas~l olsa, 31 Aral~~a dek Türk kara
sular~ndan çekilmeleri gerekece~ini; ~ngiliz Hükümetinin esasen o
tarihe de~in Lozan Antla~mas~n~~ onaylam~~~olaca~~n~~ bildiriyor;
Donanma Bakanl~~~~kar~~~ç~kmazsa, Antla~ma Ingilizlerce onaylan~r
onaylanmaz, ilk olarak destroyerlerin, sonra da hafif kruvazörlerin
21 FOR o224/E 4095, Türkiye y~ll~k gizli raporu, ~~923 (6.5 . I 924'de Istanbul'daki ~ ngiliz diplomatik temsilcisi Lindsay'dan MacDonald'a gönderildi). Bu
rapor, Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiserli~ince haz~rland~.
22 F0/9175/E ~~~~194, General Harington'un yukar~da an~lan gizli raporu.
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ivedilikle çekilmelerini öneriyor; bu konuda Ba~la~~klara dan~~mak
gerekip gerekmiyece~ini soruyor; zaten Italyanlar~n kendi gemilerini
Noelden önce Italya'ya götürmek niyetinde olduklar~n~~bildiriyor;
"Bence bu gemiler gerekirse yar~n bile çekilebilirler" diyordu 23.
Ingiliz Akdeniz Filosu Ba~komutan~~ da, Istanbul'daki sava~~
gemilerinin 20 Aral~kta Istanbul'dan ayr~lmalar~~görü~ünü destekliyor,
bu konuda Donanma Bakanl~~~na öneride bulunaca~~n~~Henderson'a
bildirerek deste~ini dileyordu. Bunu zo Kas~mda Lancelot Oliphant'a
duyuran Henderson, bu konuda kendisine göndermi~~oldu~u özel
yaz~ya dikkatini çekerek, sava~~gemilerinin 20 Aral~kta çekilmeleri
görü~ünü tekrarl~yor, ~öyle diyordu:
"Istanbul süki~n içindedir. Bu gemiler, çekilmek zorunda
kalacaklar~~son günden önce vekarl~~bir ~ekilde buradan
ayr~l~rlarsa daha iyi olur. Bu konuda niyetimizi Ba~la~~klara bildirmekten ba~ka bir~ey yapmam~z gerekli de~il
görü~ündeyim. Italyanlar~n bunu kabul edeceklerine ~üphem yoktur. Frans~zlar son dakikaya kadar kalmay~~tercih
edebilirler, ama onlara kat~lma= için herhangi bir neden
görmüyorum 24." (Belge No. ~~o ve ~~oA).
Bu konuyla yak~ ndan ilgilenen Ingiliz Donanma Bakanl~~~,
daha önce görü~ünü soran Hariciye Müste~ar yard~mc~s~~Oliphant'a
5. ~~2 .1923'de verdi~i kar~~l~kta, sava~~gemilerinin 31 Aral~ktan önce
çekilmeleri görü~ünü destekliyor; Akdeniz Filosu Ba~komutan~na,
Ingiliz gemilerinin "uygun en erken vakitte" çekilmeleri için tedbir
almas~~emrinin verildi~ini bildiriyordu. Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~
da bu haberi Henderson'a duyuruyor; Frans~z ve Italyan hükümetlerine bu konuda bilgi verildi~ini ekliyordu 25. (Belge No. ~ )
23 F0/9165/E Ii ~ 8o,
Nevile Henderson'dan D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar
yard~mc~s~~Lancelot Oliphant'a yaz~, Istanbul, 13. ~~~~.1923.
24 F0/9165/E 11335, Nevile Henderson'dan Lancelot Oliphant'a yaz~, Istanbul, 20.11.1923.
24 F0/9165/E 11581, Ingiliz Donanma Bakanl~~~ndan D~~i~leri Bakanl~~~na
yaz~~No. M. 3106, Londra, 5.12.1923 (ivedilikle); Donanma Bakanl~~~ndan Akdeniz Filosu Ba~komutan~na kapal~~telyaz~s~, Londra, 5.12.1923; D~~i~leri Bakanl~~~ndan Nevile Henderson'a kapal~~ telyaz~s~~No. 340, Londra, 8. 12 .1923; Lancelot Oliphant'dan Paris'deki Ingiliz Büyükelçisi Lord Crewe'e ve Roma'daki
Ingiliz büyükelçisi Sir R. Graham'a kapal~~yaz~lar No. 3841 ve 1555, Londra,
10.12.1923.
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Bunun üzerine, Akdeniz Filosu Ba~ komutan~, o güne dek Istanbul'da bulunan Ingiliz sava~~gemilerinin 13 Aral~ kta Istanbul'dan
ayr~lmalar~~için gereken emri veriyordu. Bu haberi Istanbul'daki
Ingiliz deniz gücü komutan~ndar~~ ö~renen Nevile Henderson, oradaki
sava~~gemilerinin uygun bir tarihte Malta'ya döneceklerini; bu gemilerin 31 Aral~ ktan önce Türk kara sular~ ndan çekilmelerini D~~i~leri
Bakan~~onaylad~~~na göre, ~ngiliz destroyerlerinin 13 Aral~ kta, hafif
kruvazörlerin ise 15 Aral~ kta Istanbul'dan ayr~lacaklar~~yolunda Türk
makamlar~na, Frans~z, Italyan ve Amerikan Yüksek Komiserlerine
bilgi verece~ini Hariciyeye bildiriyordu 26.
Bu arada Frans~z ve Italyan Hükümetleri, Ingiliz önerisini kabul
ederek, kendi sava~~gemilerinin de Ingiliz gemileriyle birlikte Türk
kara sular~ndan ayr~lmalar~~için gereken buyru~u veriyorlard~ ".
General Harington'un Çal~ nan Gizli Raporu:
Türkiye'deki Ingiliz I~ gal Gücü Ba~komutan~~Tümgeneral Sir
Charles Harington taraf~ndan 20 Ekim 1923'de ~ngiliz Savunma
Bakanl~~~ na gönderilen, ama generalin iddia etti~i gibi, Istanbul'da
"bili~~ miyen kimseler taraf~ndan çalmarak" baz~~k~s~mlar~~Istanbul'da
ç~kan Rumca Tahidromos gazetesinin ~~ 0.1923 say~s~nda ve iktibasen 17. 10.1923 tarihli Orient News gazetesinde yay~nlanan gizli
raporda, Ingiliz ordusunun ~~92o'den beri Türkiye'deki çal~~ malar~~
hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi veriliyordu. Haringtorl'un bu raporda anlatt~~~na göre, Lozan Antla~mas~n~ n Büyük Millet Meclisinee onayland~~~~23 A~ustos ak~am~~kendisine resmen bildirilince, ertesi günü,
~ ngiliz askeri kuvvetlerinin Türkiye'den bo~alt~lmas~~ i~lemine ba~l~yor, bu i~lem hiç aksamadan 2 . ~~o. 1923'de sona eriyor; son gün,
Ba~la~~ k generalleri Istanbul'dan ayr~ larak, Ba~la~~k i~gali resmen
sona eriyordu.
Harington, Ingiliz askerlerinin bo~ altma evresinde "çok terbiyeli
ve yak~~~r bir ~ekilde davrand~klar~n~, bunu daima anaca~~n~" kaydediyor, ~öyle diyordu:
22 F0/9165/E 11669, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~~
No. 534 (ivedilikle), Istanbul, 8.22.1923.
27 F0/9165/E 11780 ve E 12218, Paris'deki ~ngiliz büyükelçisi Lord Crewe'den Lord Curzon'a aç~k telyaz~s~, No. 1075, Il .12.1923 ve Italyan yönetiminden
al~nan 253617/328 say~~ ve 24.12.1923 tarihli nota.
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"Ingiliz askerlerini, vekarla davranarak bütün k~~la ve
kamplar~~Türklere iyi bir durumda devretmeye davet
ettim. Bu dile~imi aynen yerine getirdiklerini söylemekten
haz duyar~ m. Her birlik, tam düzen içinde buradan ayr~ld~. Bütün bo~altma evresinde tek bir olay bile ç~kmad~~~n~~
söylemekten gurur duyar~m."
Raporuna devam eden Harington, Ingilizlerin ek malzemelerinin,
kulübe ve sairenin Türk K~z~lay Derne~ine sat~ld~~~n~~ve iyi durumda
devredildi~ini; Ba~la~~k yede~inde bulunan Türk sava~~malzemesinin,
Lozan'da yap~lan anla~ma gere~ince Türklere iade edildi~ini; daha
önce istimlâk edilen bütün binalar~n devredildi~ini kaydediyor;
i~gal günlerinde kendisine her türlü yard~m~~ geçen yak~n kurmay
subaylar~ndan; bo~altma günlerinde kendisine her bak~mdan yard~m
eden Albay M. H. E. Welch'le emrindeki subaylardan övgüyle söz
ediyor; oldukça ehliyetli bir istihbarat servisine sahip olmaktan
kendini çok talihli say~ yor; bu istihbarat servisi sayesinde yaln~z
askeri durumla de~il, Yak~n Do~uda faaliyet gösteren çe~itli örgütlerin
çal~~malar~~ hakk~nda da bilgi edinebildi~ini; bu konularda elde
edilen bilginin ~ngiliz Hükümetine çok yararl~~oldu~una inand~~~n~~
bildiriyor; istihbarat sahas~nda kendisine çok yard~m~~geçen Albay
W. H. Gribbon, Yarbay J. H. M. Cornwall ve kurmay~ndan övgüyle
söz ediyordu 28.
~~gal ingilizlere Kaça Mal Oldu:
~ngiliz milletvekillerinden Binba~~~Sir Frederick Kelley, Ingiltere'nin 1918 Mondros B~rak~~mas~ ndan bu yana Istanbul ve Bo~azlar~~ i~galinin kaça mal oldu~u ve bu miktar~n k~smen olsun Türkiye'den al~n~p almm~yaca~~~yolunda ii .7.1923 günü ~ngiliz Avam
Kamaras~nda Ba~ bakana bir soru soruyor, ~u kar~~l~~~~ al~yordu:
"Istanbul'la dolaylar~n~n i~gali takriben £29.1 ~ 5.000 sterline mal olmu~tur. Yekün rakam ~u ayr~~masraflar~~kaps~yor:
Ordu
Donanma
Hava Gücü
28

£22 . 500 . 000 sterlin
6 . 000 . 000 sterlin
6 5 . 000 sterlin".

F0/9175/E ~~ 1194, General Harington'un yukar~da an~lan gizli raporu.
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Bu rakam, Ingiliz vergi ödeyenleri için ek bir yük say~lm~yordu,
çünkü ~~gal Gücü Türkiye'de görevlendirilmi~~olmasa, büyük bir
k~sm~~ ba~ ka yerlere sevkedilecekti. Bununla birlikte ek olarak Ordu
£13 .5oo . 000 sterlin, Hava Gücü £ ~~6o . 000 sterlin ve Donanma takriben £2 .5oo . 000 sterlin masrafta bulunmu~, geriye kalan £3 .5oo . 000
sterlin, sava~~gemilerinin korunmas~~için harcanm~~t~. Ba~la~~klar,
i~galle ili~kin olarak Türkiye'den tazminat istemek görü~ünden 1923
Ocak ay~nda vazgeçtiklerinden, bu masraflar~n kar~~lanmas~n~~Lozan
Ar~tla~mas~~gere~ince dileyemezlerdi
Ayn~~ gün, ~ngiliz milletvekillerinden D. G. Somerville de, Ingiliz askeri gücünün hâlâ Istanbul'u i~gal alt~nda bulundurmas~n~n
~ngiltere'nin mali durumuna hangi bak~ mlardan etki yapt~~~n~, bu
maksatla bütçe aç~s~ndan ne denli tedbirler al~nd~~~n~~ve Türkiye'den
çekilmekle tasarruf yap~l~p yap~lm~yaca~~n~~Ba~bakana soruyor, öteki
buna verdi~i kar~~l~kta, Türkiye'deki ~ngiliz askeri gücünün her ay
ek olarak £142 . 000 sterlin harcad~~~n~, ~ngiliz erleri Türkiye'den
çekilir çekilmez, bu masraf~n duraca~~n~~ ama bo~altma s~ras~nda
£485 .000 sterline yak~n masrafa girilece~inden bütçede tasarruf yap~lam~yaca~~n~~bildiriyordu 30.
Avam Kamaras~n~ n 30. 7.1923 günkü oturumunda, milletvekillerinden Sir Edwin Stockton ise Ba~bakan~, Türkiye ile 1918'de
imzalanan B~rak~~ madan bu yana Ingiltere'nin Türkiye'deki askeri
ve diplomatik çal~~malar~n~ n kaça mal oldu~unu aç~klam~ ya ça~~r~yor;
Ba~bakan, bo~ altma büsbütün yerine getirilinceye dek bu konuda
do~ru ve tam rakam vermenin olanaks~z oldu~una de~iniyordu.
Bununla birlikte, Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinin bu belgeye
ekledikleri derkenardan anla~~ld~~ma göre, Istanbul'daki Ingiliz
Yüksek Komiserli~indeki özel ~ubeler için 31 Mart 1923 tarihine dek
D~~i~leri Bakanl~~~~bütçesinden £85.436 sterlin; Lozan Konferans~n~n
birinci evresi için £9.800 sterlin; ikinci evresi için takriben £6 . 000
sterlin harcanm~~t~. Türkiye'deki durum yüzünden ~ngiltere D~~i~leri

29 F0/9149/E 7403, ~ngiliz Parlamentosu, Avam Kamaras~~ görü~meleri,
Londra, ~~~~.7.1923.
3° FO/9 49/E 7404, Avam Kamaras~~görü~meleri, ~~ . 7.1923.
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Bakanl~~~~ayr~ca ~u masraflarda bulunmu~tu:
Göçmenlerin Anadolu'dan ta~~nmas~,
£3 ~~.935 sterlin
Göçmenlere verilen ödenek
19.208 "
Göçmenler için sat~n al~nan g~da vs
~~o . 000 "
Istanbul'daki ~ngiliz kolonisinin bo~alt~lmas~~
için bekletilen gemi
34.545
Malta'da tutuklu Türklerin bak~m~~
17.717 "
Yemen'deki Türklerin bo~alt~lmas~~
15.501
Toplam: £128.906 "31
Türkiye'ye Geri Verilen Gemiler:
Lozan'da imzalanan Bo~altma Protokolü gere~ince, Ba~la~~klar~n
B~rak~~ma gününden beri kontrollerinde bulundurduklar~~ bütün
Türk gemilerinin Türkiye'ye geri verilmeleri gerekiyordu. Böylelikle
Ankara Hükümeti ilk kez a~a~~daki gemilerden olu~an bir filoya
kavu~uyordu:
Kruvazör Yavuz Sultan Selim (eskiden Goeben), 1911 yap~l~.
1891 yap~h sahil savunma gemisi Turgut Reis.
Koruyucu kruvazörler : Hamidiye ( ~~9o3), Mecidiye ( 9o3).
Torpito ganbotu Berk-i Satvet (1906) ve Peyk-i ~evket (1906).
Torpito-bot destroyer Muavenet-i Millet (1909), Nümune-i- Hamiyet (1909) Basra (19437), Ta~oz (1907), Samsun (1907), radigâr-~~
Milliye (hurda).
Torpito-botlar Yunus (1902), Drach (1907), Musul (1905), Akhisar (1904), Berk-i Efsan, Sultanhisar, Sivrihisar.
Ganbotlar Necmi ~evket, Muin Safer, Iclüliye, Burak Reis, Sak~z.
Karadenizde: Preveze, Ayd~n Reis, Kemal Reis, H~z~r Reis, ~sa Reis.
Hidrografik maksatlar için: Zahaf.
May~n gemileri: Nusret ve ~ntibah.
Ayr~ca Selanik adl~~ mavna ve 9 motorbot. Bunlara Imparatorluk
yat~~Ertu~rul, devlet gemisi Sliyiidlü ve eski yat Izzettin de ekleniyordu 32 .
F0/9 ~~49/E 793 , Avam Karnaras~~görü~meleri, 30 . 7 . 1923.
32 FOR o224 /E 4095, Türkiye y~ll~k gizli raporu, 1923.
31
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i~galden Kurtulan Istanbul:

~~gal Gücü Istanbul'dan ayr~l~r ayr~lmaz, Türk makamlar~~harekete geçerek, ~ngiliz Yüksek Komiseri vekili Nevile Henderson'un
ho~una gitmiyen baz~~ davran~~larda bulunuyorlard~. Henderson'un
9 Ekimde Curzon'a bildirdi~ine göre, Türk makamlar~, Patrikhaneyi
bir Türk Ortodoks kurulu~u biçimine getiriyor; Galata köprüsünün
vergilerine el koyuyor; gemi tezgahlar~~ve tophaneyi Armstrong ve
Vickers adl~~ Ingiliz firmas~~temsilcilerinden, Haydarpa~a-Gebze
demiryolunu Anadolu Demiryolu firmas~ndan al~yorlard~. "Her
yanda ~övenizm göze çarp~yor; amac~, her~eyi Türkle~tirmektir"
diyen Henderson., ~unlar~~ekliyordu:
"~ kinci ad~mda, Genel Borç Idaresini (Düyun-u Umumiye)
ele geçirerek yönetmeleri ihtimali beni ~a~~rtm~yacak,
çünkü bu kurulu~, son günlerde Türk bas~n~nda epeyi
ele~tirilmi~~bulunuyor. Dün sabahtan itibaren Istanbul'a
'kuru' bir rejim empoze edilmi~~bulunuyor. Türkler, be~~
y~ll~k Bagla~~k i~galinden sonra kendi evlerinin efendileri
olduklar~n~, Islam'~n H~ristiyanl~~a kar~~~büyük bir zafer
kazand~~~n~~ve Istanbul'un yabanc~lara de~il, Türklere
ait oldu~unu dünyaya göstermek azmindedirler".
Henderson'un anlatt~~~na göre, birkaç gün önceki Tanin gazetesi,
o güne dek ask~da b~rak~lan ama Istanbul'da uygulanmas~na ba~lanacak baz~~ölçemler konusunda bilgi veriyordu. Ona göre, birak~~ma günlerinde yabanc~larla ili~kileri olan Türk kad~nlar~n~n Anadolu içerilerine sürülmeleri; siyasi suç i~liyenlerin yarg~lanmalar~~
dü~ünülüyordu. Di~er tedbirler ~öyle idi: I. Yabanc~~dilde reklam,
afi~~ve tabelalar polis taraf~ndan. kald~r~lacak; 2. Bütün reklam, yaz~,
program, afi~~ve sairede Türkçe kullan~lacak; 3. Özel ki~i ve kurulu~lar~n yabanc~~bayraklar~~çekmeleriyle ilgili nizamlar sert biçimde
uygulanacak; 4. Ikamet izni alm~yan bütün yabanc~lar yarg~lanacak;
5. Türkiye'de ayr~cal~k hakk~na sahip bütün firmalar~n Türk olm~yan
memurlar~n~n i~lerine son verilerek yerlerine Türkler al~nacak; bu
nizamlara uyrruyan firmalar, ~iddetle cezaland~r~lacak; 6. B~rak~~ma
evresinde Türk ulusçular~na kar~~~yay~n yapan gazeteler bast~r~lacak;
7. Islam olm~yan bütün okullar~n kontrolüyle ilgili nizamlar sert biçimde uygulanacak; 8. Bat~~Trakya'daki Türklere yap~lan ezgi sona
ermezse, Istanbul'daki Rumlar da ayn~~ i~leme tabi tutulacak; 9.
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Yeni yönetimden do~an bütün nizamlar Istanbul'da da derhal uygulanacak.
Tanin gazetesinde ç~kan listede olmad~~~~halde, Cuma tatilinin
kabul edilece~ini ö~renen Henderson, Türk dilinin her yerde kullan~lmas~yla ilgili davran~~lar~n, Türkleri oyalayan yeni bir oyun
oldu~una i~aret ediyor; Türklerin daha birçok benzer tedbirler icat
edeceklerini; bu tedbirlerden baz~lar~n~n di~er ülkelerde makul bir
~ekilde uyguland~~~n~, ama baz~~tedbirlerin akla hayale s~~ mad~~~n~ ;
Istanbul'daki durumu dayan~l~ r bir kerteye getirmek için çok geçmeden bu tedbirlerin ya de~i~ tirilmesi veya kald~r~lmas~~gerekece~ini;
bütün tedbirler polis ve memurlara "rü~vet verilmesini" gerektirece~ine göre, bu iki s~n~fa mensup olanlar~n bunlar~~çok iyi kar~~lad~klar~n~~öne sürüyordu.
Kehanetine devam eden Henderson, Türkiye'de her~eyin bir
süre kar~~~kl~k içinde olaca~~n~~ama sonuçta, yüzy~llar boyunca meydana gelmi~~usullerin tekrar ba~~kald~racaklar~n~, o zaman her~eyin
kendi düzeyini bulaca~~n~, Türk "önemsiz olan ~eylerle ne kadar
u~ra~~ rsa, bu yeni oyundan o kadar erken usanacakt~r" diyerek, o
s~ralarda durumun "tapas~~ ç~kar~lm~~~ bir ~ampanya ~i~esine" benzedi~ini; ~ampar~ya köpürerek ~i~eden d~~ar~~ f~rlamakla birlikte, bir
süre sonra köpükler oturarak ~ampanyamn yeniden durgun bir hale
gelece~ini öne sürüyordu
D~~i~leri Bakanl~~~nda ilgiyle izlenen bu belgeye, yetkililerden
D. G. Osborne 16. ~~o. 1923'de ~u derkenar~~ekliyordu:
"Istanbul'un kur tulu~ uyla meydana gelen Türk ~övenizmi
anla~~labilir ve tamamen ola~and~r. Mr. Henderson'un
da önerdi~i gibi, küçük i~lerle u~ra~ mada Türklere ne
kadar az engel olunursa, yabanc~~ i~galinin kal~nt~lar~n~~
ortadan kald~rarak Ankara'n~ n yetkisini kurmak yönündeki
gayretlere hasredecek pek az güçleri kalacak. Istanbul'da
Adnan ve Ankara'da ismet'le u~ra~aca~~m~za göre, kendimizi çok talihli saymally~z. Gelecek üç ay zarf~nda ne
kadar az s~zlan~ r, az protestoda bulunursak, o kadar iyi
olacak. Ankara'dan Istanbul'a giden heyet mensuplar~na
yap~ lan muamele, yeni ve eski ba~kent aras~nda sürüp
gitmekte olan k~skançl~ k' belirtiyor. Padi~ah~n egemenli~ini ve Türk Imparatorlu~unun geleneklerini sembolize
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eden Istanbul, Ankara'daki cumhuriyetçi, Kemalist rejime kar~~~olan Ittihat ve Terakki muhalefetinin muhtemelen merkezi ve karargâh~~haline gelecek. Ankara rejiminin uzun süre ayakta kalaca~~n~~sanm~yorum 33." (Belge
No. 12).
Türk Ordusu Istanbul'a Giriyor:
Henderson'un 7 Ekimde D~~i~leri Bakanl~~~na bildirdi~ine göre,
Türk Ordusunun Istanbul'a girdi~i 6 Ekim günü hiçbir olay ç~kmam~~, düzen ve asayi~~devam etmi~ti. Esasen hiçbir olay ç~karmamalar~~için Türklere s~ k~~emir verilmi~ ti. Gene Henderson'un anlatt~~~na göre, bir gece önce, K~r~m sava~~nda ölenlerin gömülü bulunduklar~~mezarl~~a giren kimseler, mermer mezar ba~l~klar~ndan baz~lar~n~~k~rm~~lard~. Bu olay~~haber alan Büyük Millet Meclisi temsilcisi Dr. Adnan, üzüntü beyan etmi~~ve mezarl~~~n korunmas~~için
etken tedbirler almaya söz vermi~ti. Henderson, suçlular~n ve görevlerini yerine getirememi~lerse sorumlu polis mensuplar~n~n cezaland~r~lmalarnu istiyor, yap~ lan ziyan' saptamak amac~yla 8 Ekimde
mezarl~~~~ziyaret etmek karar~n~~ al~yordu.
Durumu Hariciyeye duyuran Henderson, yaz~s~na ~öyle devam
ediyordu:
"Türk Ordusunun Istanbul'a girmesinden sonra ciddi bir
olay ç~kaca~~n~~tahmin etmiyorum, ama Türk makamlar~,
cesaret verici olm~yan bir biçimde davran~yorlar. Belediye,
köprü vergilerine el koymu~~bulunuyor. Bununla ilgili
olarak Dr. Adnan'a sert bir protesto yaz~s~~gönderdim.
Armstrong Vickers firmas~~mensuplar~na [Ingiliz firmas~]
tophaneyi terketmeleri için 3 Ekimde 24 saatlik mühlet
verildi. Türklerin görü~ ünce bu firma, Ba~la~~k Yüksek
Komiserleri ve Amiralleri taraf~ndan Istanbul'da üslendirilmi~~oldu~una göre, i~galin sona ermesiyle onun süresi
de sona ermi~~bulunuyor."
Bu arada Henderson'un müdahalesiyle Ingiliz firmas~na 5 Ekimden itibaren 15 günlük mühlet veriliyorsa da, firma temsilcileri Istanbul'dan derhal ayr~lmak karar~n~~ al~yorlard~~ ".
~~No. 639,
33 F0/9174/E 10148, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a yaz
Istanbul, 9.10.1923 ve D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~.
~~telyaz~s~~
34 F0/9174/E 9922, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal
No. 49o(R), Istanbul, 7.10.1923.
&ad~n C. ICH, 9
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6 Ekimde III. Ordu resmen Istanbul'a giriyor; ayn~~ gün, bu
ordunun komutan~~General ~ükrü Naili Pa~ a, yerel Türk ileri gelenleri, bas~ n mensuplar~~ve birçok resmi kurulu~lar~ n temsilcileri, Rum,
Ermeni ve Musevi ruhani önderleri tarafindan resmen tebrik ediliyor;
o güne dek Selâhettin Pa~a'n~n yede~inde bulunan askeri yetkileri
üzerine al~yordu. III. Ordu ( ~~ ve 6~ 'inci olmak üzere) iki piyade
tümeninden. olu~ uyordu. Bu tümenlerin karargâhlar~, s~ras~yla Istanbul ve Çorlu'da (Trakya) kurulacakt~.
Bu konuda 8 Ekim günü Henderson'a resmi bir rapor veren
Ingiliz Ata~ emiliteri Albay A. Baird, ordunun tüm gücünü henüz
saptayamad~~~n~ ; 6 Ekim günü ö~leden sonra Istanbul'dan Pera'ya
kadar "zafer yürüyü~ ü yapan" küçük birli~e bakarak ordu erlerinin
tam say~s~n~~kestiremiyece~ini bildiriyordu. Ingiliz Ata~emiliterine
göre, bu yürüyü~ e kat~ lan III. Ordu, iki süvari bölü~ü, üç taburdan
olu~ an bir piyade alay~, 4 toplu bir sahra tak~m~, portatif telsiz ekipli
bir askeri mühendis birli~i, bir t~p birli~i; ayr~ca Ordu Okuluna
mensup baz~~ö~renci ve yedek subaylar~n kat~ld~~~~bir birlikten olu~uyordu.
"Askeri bak~ mdan dikkatimi çeken önemli bir~ey göremedim",
diyen Albay Baird, ~unlar~~ekliyordu:
"Sahra malzemelerini ta~~yan subaylarla erler intizamla
yürüyor, fakat silâhlar~, elbise, çizme ve malzemeleri
bana hiç de iyi bir durumda görünmüyordu. Aralar~nda
çok say~da genç erler göze çarp~ yordu. Onlar~~seyretti~im
noktadan, muzaffer olmaktan fazla yorgun olduklar~n~~
görüyordum. Tespit edebildi~ime göre, sokaklar~n iki
yan~na dizilen ve say~lar~~hiç de kabar~k olm~yan seyircilerin müzahereti içten de~ildi; fakat bu kadar fesli aras~ nda kimin halis Türk oldu~unu söylemek güçtü, çünkü
birçok yabanc~ lar da, ~ahsi sald~r~~ve hakarete maruz
kalmamak amac~ yla fes giymeye ba~ lam~~lard~r 35."
Albay Baird'~ n bu raporunu Ingiliz Hariciyesine gönderen
Nevile Henderson, I~gal Gücünün Istanbul'dan ayr~lmas~ndan bir
hafta sonra Lord Curzon'a gönderdi~i yaz~da, "Ba~la~~klar~n ayr~l" F0/9174/E 10151, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a yaz~~No. 644,
Istanbul, 9. to.1923, ili~ ikde, Ingiliz Ata~emiliteri Albay A. Baird'~n Henderson'a
verdi~i 8.10.1923 gün ve 1 say~l~~raporun sureti.
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mas~ndan hemen sonra, Istanbul'da âni karga~al~klar ç~karak yabanc~~
unsurlar~n takibata u~rayacaklar~~kehanetinde bulunanlar~n ön sezileri, bereket versin ~imdiye dek gerçekle~medi" diyor; düzen ve
bar~~~n devam~~için yukar~dan s~k~~emir verildi~ini; öteyandan Ba~la~~k Bas~n Sansürünün bir y~l önce kald~r~lmas~~üzerine i~gal gücünün
sayg~nl~~~n~~sarsacak herhangi bir yay~n yap~lm~yaca~~~yolunda
Refet Pa~a (Bele) taraf~ ndan Henderson'a verilmi~~olan sözün tutuldu~unu, ama bu sözün süresinin bir gün sonra sona erece~ini sezen
Türk basmuun, 2 Ekim 1923 tarihini, bas~n~n özgürlü~e kavu~ma
günü olarak selâmlad~~~n~ ; Ba~la~~k i~gal gücüne, özellikle ~ngiliz
askeri kuvvetlerine kar~~~sald~r~ya geçerek ~ngilizleri, i~gal günlerinde
binbir kötülük i~ lemekle suçland~rd~klarau bildiriyordu.
Istanbul'da yay~ mlanan Rumca gazeteler de, Ba~la~~ klara sald~rmada Türklerle yar~~~ediyorlard~. Ba~la~~ k Polis Komisyonu sert
sald~r~lara hedef oluyor; adlar~~aç~klanan baz~~ ~ngiliz subaylar~, kendi
koruyuculuklar~~alt~ndaki H~ristiyan halktan ald~klar~~paralarla cep
ve kasalar~m doldurarak zengin olmakla itham ediliyorlard~. Henderson, bu Rumca gazetelerin sahiplerinin "Türk efendilerini" memnun etmek niyetiyle davrand~klar~n~, ama "bu mürâili~in" kendilerine çok kâr getirmiyece~i görü~ünü öne sürüyordu.
Bu denli sald~r~lara iki-üç gün devam eden bas~n, daha sonra
bütün dikkatini, Anadolu Ordusunun Istanbul'a giri~ine veriyordu.
Dükkân ve ev sahiplerine, binalarma Türk bayraklar~~çekmeleri
bildiriliyor, caddeler donat~llyor; yollarda yer yer "zafer taklar~"
kuruluyor; her yanda Türk ay-y~ld~z~~göze çarp~yor; Ordunun geçece~i yollar ye~illik ve çiçeklerle bezeniyordu.
H~ristiyan unsur aras~ndaki büyük kayg~ya kar~~n, Türk Ordusunun Istanbul'a giri~i olays~z geç~n ~ti. Kaza olmas~~muhtemel geceleyin bile düzen en iyi biçimde korunmu~, ama baz~~Avrupahlarm
~apkalar~~ ba~lar~ndan zorla ç~kart~lm~~t~. ~apkas~~ba~~ndan at~lanlar
aras~nda Frans~z Yüksek Komiserli~i ba~~çevirgeni de bulunuyordu.
Bu arada, H~ ristiyan erkeklerin ço~unlu~u, ya önceden fes sa~lad~klar~~veya evlerinden ç~kmad~klar~~için, bu gibi olaylar pek az
olmu~ ; polis, görevini esasl~~olarak yerine getirmi~ti. Hiçbir ~ngiliz
uyru~una kötü i~lem yap~lmam~~t~.
Yerel bas~ n, Türk Ordusunu övmede birbiriyle âdeta yar~~~ediyor; Ordunun ~ehre giri~ini, Istanbul'un Türkler taraf~ndan ikinci
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kez fethedildi~i biçiminde göstererek, bu fethin, ~ 453'tekinden daha
önemli oldu~unu, çünkü bu kez II. Mehmet'in kar~~la~t~~~~güçten
daha üstün bir erke kar~~~ ba~ar~lm~~~oldu~unu belirtiyordu. Vatan
gazetesi, bir yaz~s~nda ~öyle diyordu:
"Türk Ordusu, hem Padi~ahm, hem Sadrazam~n, hem Bakanlar Kurulunun, hem de di~er birçok Devletlerin dü~manl~~~yla kar~~~kar~~ya bulunuyordu."
Henderson'un "Pan-~slamc~~ve yabanc~~dü~man~" olarak niteledi~i Tevhid-i Efkdr gazetesi, Istanbul'un yeniden fethini "Hilâlin Haça
kar~~~kazand~~~~zafer" olarak selâmhyor ve Türkiye'deki H~ristiyanlar~n dünkü sözde koruyucular~na küfürler savurduklar~n~~ öne sürerek ~u soruyu soruyordu:
"Avrupa'n~n H~ristiyan unsuru kendi elimize b~rakmas~,
Haç~n Hilal önünde ba~~ i~di~ine bir kan~t de~il mi?"
Bu arada Istanbul ileri gelenleri, Türk Ordusunun muzaffer
olarak ~ehre girmesiyle, idari ve di~er ölçemlerle, nüfus de~i~~toku~u
sorunlar~yla u~ra~mak üzere Selanik'e gidecek olan Türk kurulunun
Istanbul'dan geçi~iyle ve 1898-1902 do~umlularnun Orduya al~nmas~~
sorunlar~yla ilgilenirken büyük bir hata i~liyor, Istanbul'da yap~lacak
kutlama törenlerinde Ankara'y~~temsil edecek olan 14 ki~ilik milletvekilleri grubunu Istanbul'a var~~lar~nda kar~~layacak bir hey'et
göndermeyi unutuyorlard~. Milletvekilleri Haydar Pa~a gar~na vard~klar~~zaman kendilerini kar~~layacak kimseyi bulam~yorlard~. Oysa
Müdafaa-i Hukuk Derne~inin Istanbul ~ubesi taraf~ndan davet edilmi~lerdi.
Onlar~n garda kar~~lanmamalar~~Ankara'da ~a~k~nl~k yarat~yor;
bu davran~~~, Büyük Millet Meclisinin bünyesinde toplanan ulusal
egemenli'~e kar~~~bir sald~r~~olarak nitelendiren 40 kadar milletvekili,
8 Ekimde Meclise bir önerge sunarak, ilgili yetkililerin cezaland~r~lmalarnu istiyorlard~. Meclis ba~kan~~önergeye kar~~~ ç~k~yor, ama
bunun daha sonra 8o milletvekili taraf~ndan desteklenmesi üzerine
Mecliste gürültülü görü~meler oluyordu. Bütün sald~r~lar özellikle
Istanbul Valisi Haydar Bey'e yöneltiliyordu, ama Meclis ba~kan~n~n
bu konuda soru~turma yap~laca~~~yolunda verdi~i güvence üzerine
görü~meler erteleniyordu 36 .
3 6 FO/9174/E 10152, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a yaz~~ No. 645,
Istanbul, ~ o. ~ o. ~ 923.
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~~gal Gücünün Türkiye'den ayr~l~~~ ndan üç hafta kadar sonra,
Istanbul'daki ~ngiliz sava~~gemilerinden "Comus"un komutan~,
~ngiliz Akdeniz Filosu Ba~komutan~na gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda,
bo~altmadan bu yana Istanbul'un sükun içinde oldu~unu, Türk
makamlar~n~n herhangi bir anla~mazl~~a neden olmad~~~~gibi onlara
kar~~t herhangi bir s~zlanma da olmad~~~n~~bildiriyor, 4 Ekim (Per~ embe) günü, Istanbul askeri komutan~~Selâhettin. Adil Pa~a, Istanbul
Valisi Haydar Bey ve Donanma Komutan~~Nazmi Bey'i ziyaret etti~ini; ilk iki ~ahsiyetin ayn~~gün bu ziyaretini iade ettiklerini ve
ayr~l~rken 15 top at~~~yla selâmland~klarm~ ; Nazmi Bey'in ziyareti
ertesi günü iade etti~ini ve ~~~~ top at~~~yla selâmland~~~n~ ; Frans~z
ve Italyan deniz komutanlar~na da ayn~~ziyaretlerde bulunduklar~n~ ;
Frans~z deniz komutan~~Dr. Adnan'~~ziyaret etti~i halde ötekinin bu
ziyareti iade etmedi~ini yaz~s~na ekliyordu.
~ngiliz deniz komutan~na göre, 5 Ekimde Üsküdar'a varan Türk
askerleri, 6 Ekimde Istanbul'a geçiyorlard~. Istanbul'daki yabanc~~
gemilerin tayfalar~na Cuma ve Cumartesi günleri karaya ç~kma izni
verilmemi~ ; bu iki günde herhangi bir olay kaydedilmemi~ti. Pazartesi günü tayfalara ak~ama dek karaya ç~ kma izni verilmi~se de,
içkili yerlere girmeleri yasaklanm~~t~. Deniz devriye koluyla Türk
polisi aras~ndaki ili~ kiler çok iyi gidiyor; Türkler herhangi bir anla~mazl~~a neden olmamaya çal~~~ yorlard~ ".
Türkiye'de Cumhuriyete Do~ru Gidiliyor :
~ ngiliz gizli belgelerine göre, son Ba~la~~ k gücünün Türkiye'den
tamamen ayr~laca~~~gün yana~~ rken, Ankara'daki siyasi durum bir
çok olas~l~ klara "gebe bulunuyordu". Istanbul gazetelerinin ço~unlu~u, 23 Eylül günkü say~lar~nda, Ankara muhabirlerinin telyaz~larnu yay~mhyorlar; bu yaz~larda, Bakanlar Kurulunda anla~mazl~k
ç~kt~~~~ve baz~~bakanlar~n çekilmek üzere oldu~u bildiriliyordu. Biri
Türkçe, öteki Frans~zca, iki gazetede, Mustafa Kemal'in "Neue Freie
Presse"in Ankara muhabirine verdi~i söylenen bir demeç yay~mlamyordu. Bu demece göre, Mustafa Kemal, tüm yürütme ve yasama
gücünü Ankara'da tek bir Mecliste toplayan yönetim sistemini sözlü~ün ancak "Cumhuriyet" olarak nitelendirebilece~ini; Türkiye'nin
ndan Akdeniz
37 F0/9174/E 11221, Ingiliz "Comus" sava~~gemisinin komutan~
filosu Ba~komutan~na yaz~~No. D. 27/12, 20 . 10 . 1923.
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gelecekteki yönetiminin demokratik bir cumhuriyet olaca~~n~~ ve
"Ankara'n~n, Türk Cumhuriyetinin ba~ kenti olarak seçilece~ini"
aç~kl~ yordu. (Belge No. 13 ve 14).
Gene Ingiliz belgelerine göre, bu yönetim biçimine büyük ölçüde
kar~~~koyanlar vard~~ve Tevhid-i Efkdr gazetesi onlar~n sözcülü~ünü
yap~ yordu. Bu arada, önerilen de~i~iklikleri ivedilikle uygulamak
için vakit kaybedilmiyordu. Halk Partisi, 25 Eylülde önemli bir
toplant~~yapacakt~ . Ingilizlere göre, bu toplant~, Büyük Millet Meclisinin gizli bir oturumu biçiminde olacak ve yap~lmas~~tasarlanan
devrimler görü~ ülecekti. Devrimler konusunda bir anla~maya varilm~~t~, ama devletin alaca~~~biçim konusunda henüz spekülâsyon
vard~. Bu arada, "Türk halk devleti", "Türk halk cumhuriyeti" ve
daha basit olarak "Türk Cumhuriyeti" adlar~~üzerinde dun~luyordu.
Yeni Türkiye'nin hükümet biçiminin demokratik oldu~unu göstermek amac~yla, Türklerin birinci veya ikinci ad~~ye~~tutacaklar~na
inanan Ingilizlere göre, yönetim sistemine verilecek ad pek önemli
de~ildi; önemli olan; Mustafa Kemal'in kendi dileklerini kabul
ettirmek için vaktin gelmi~~oldu~unu bilmesi idi.
Gene Ingilizlere bak~ lacak olursa, Mustafa Kemal'e kar~~~ba~l~ca
muhalefet Istanbul'da türeyordu. Rejimde yap~lacak de~i~ikliklerle
ilgili öneriler Bakanlar Kurulunun tüm üyelerince onaylanm~~t~.
Iktisat Bakan~~Mahmut Esat, görünürde yorgunluk özürüyle, gerçekte Halk Partisinin son toplant~s~nda sert biçimde ele~tirildi~i için
görevinden çekilmi~ti. E~itim, Maliye ve Adalet Bakanlar~~da görevlerinden çekiliyorlard~. Oysa ki Adalet Bakan~~ yeni görevine alt~~
hafta önce ba~lam~~t~~38 .
Mustafa Kemal'e Kar~~~Darbe Haz~rlan~yor:
Türk ülkeleri i~gal gücü taraf~ndan bo~alt~ld~ktan sonra, Ingiliz
D~~i~leri Bakanl~~~, Türkiye'de Mustafa Kemal'e kar~~, ona kafa
tutanlar taraf~ndan bir ak~m yarat~lmas~~ve bir darbe düzenlenmesi
olas~l~~lyla yak~ndan ilgilenmeye ba~l~yordu. Zaten Ittihat ve Terakki
örgütü bu arada rahat durmuyor; Ingilizlere bak~lacak olursa, bu
kurulu~ un Izmir'deki merkezi, faal bir muhalefet partisi olarak yeniden çal~~maya ba~lamak üzere ortam haz~ rhyordu. Bu örgütün
88 F0/9132/E 9774, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a gizli yaz~~ No. 6o~ ,
Istanbul, 25.9.1923.
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ba~l~ca üyelerinden biri olan Dr. Naz~m, son günlerde Istanbul'a
giderek, Mustafa Kemal'e kar~~c~l baz~~eski Bakanlar ve Kemal aleyhtar~~di~er baz~~ki~ilerle ili~ki kurmu~tu. Bu örgütün 16 Eylülde yap~lan
bir toplant~s~nda, Dr. Naz~ m, (Hüseyin Rauf'un da sözde bilgisi
içinde), tüm muhalefet gruplar~n~ n çal~~malar~n~~koordine ederek
ortak bir program haz~rlanmas~~önerisinde bulunuyor; eski Ittihat
ve Terakki Derne~inin paralar~n~n bu yeni grubun emrine verilece~ini
bildiriyordu. Toplant~da haz~r bulunanlar, Dr. Naz~m'~n önerilerini
incelemek ve i~birli~i için kar~~l~kl~~ortam bulunursa, onu desteklemek
karar~m al~yorlard~.
Ingilizlerin anlad~klar~ na göre, Mustafa Kemal, cumhuriyet
kurulmas~~görü~ünü ortaya atarsa, Türk ulusçularma kar~~~Istanbul'da mukabil bir ihtilal ba~lat~lmas~~olas~l~~~~üzerinde duruluyordn. Dr. Naz~ m Eylül sonunda hala Istanbul'da bulunuyor; Refet
Pa~a art~k Mustafa Kemal'e ba~l~~say~lm~yor, Halife taraf~ndan kabul
ediliyordu. Bu görü~leri Lord Curzon'a duyuran Ingiliz Yüksek Komiser vekili Henderson, Mustafa Kemal'in ilkin Cumhurba~kan~~
sonra da Padi~ah olmas~~ve yeni bir hanedan ba~latmas~~olas~l~~~na
de~iniyor; yak~nda Latife Han~m'~n ona çok arzulad~~~~taht için bir
varis do~uraca~~~yolunda çevrede söylentiler dola~t~~~n~~kaydediyor,
~öyle diyordu:
"Osmanl~~hanedarumn hiç mücadelesiz ba~~e~ip e~miyece~ini ve hiçbir yetkisi olm~yan Halifelikle yetinip yetinmiyece~ini zaman gösterecektir. Türk ülkeleri bütün d~~~
bask~lardan kurtulur kurtulmaz, birçok unsurlar~n, son iki
yüzy~l zarf~nda dejenere bir hale gelmesine ra~men, Türk
ulusu aras~nda herhalde çok say~da sad~k taraftar~~bulunan
hanedan~~desteklemek için bir sahtekara kar~~~[M. Kemal]
birle~meleri muhtemeldir. Bu unsurlar henüz harekete
geçecek bir durumda de~illerdir. Ba~la~~k I~gal Gücü
Türkiye'den ayr~l~r ayr~lmaz, Mustafa Kemal, kendi askerlerinden önemli bir kontenjan~~Istanbul'a gönderecektir.
Durumun anahtar~~Ordunun elindedir. Mustafa Kemal'e
kar~~~bir darbe yap~lmas~~dü~ünülüyorsa, yaln~z Kemalist
Ordusunun sadakat ve disiplini üzerinde de~il, herhalde
Anadolu'nun arka ormanlar~ndan Istanbul'a ü~ü~ecek
olan milletvekilleri ve sivil ileri gelenler üzerinde de Is-
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tanbul'un etkisini kullanabilmesi için f~ rsat verilmezse,
hata olacakt~r. Gelecekteki mücadele, Mustafa Kemal'in
Türk dilinden sildirmeyi k~smen ba~ard~~~~`Osmanl~larla'
Kemalistler aras~nda de~il, IstanbuPla Ankara aras~nda
yer alacakt~r. Türkiye'de iki padi~ah olamaz."
Hariciye yetkililerinden James Morgan, 2. IO. ~~923'de bu belgeye ~u derkenar~~ekliyordu :
"Ittihat ve Terakki Derne~i henüz Türkiye'de çok önemli
bir rol oruyabilir 39."
Oteyandan, Midilli'deki Ingiliz Viz-Konsolosu A. H. King'in,
Atina'daki Ingiliz diplomatik temsilcisi C. H. Bentinck'e 9 . ~~~~. 1923'de
bildirdi~ine göre, daha önce Bat~~Anadolu'da Yunanhlar~n k~~k~rtmalanyla kurulan "ComiM Revolutionaire d' Anatolie" (Anadolu thtilâ1
Komitesi), Kemalistlere kar~~~faaliyet gösteriyor, o s~ralarda Midilli
Adas~nda çal~~malar~n~~sürdürüyordu. King'in elde etti~i bilgiye
göre, bu komitenin Midilli'deki temsilcisi, "Izmir'de Mustafa Kemal'e
kar~~~ yay~m yapan Köylü gazetesinin yönetmeni Rafet Efendi" idi.
Komitenin merkezi, bir zamanlar Istanbul'da Adalet Bakanl~~~~yapan
ve Padi~ahm Istanbul'dan kaçt~~~~günlerde oras~m terkeden Vasfi
Hoca taraf~ndan Bükre~'e ta~~nm~~t~. Hüseyin Rauf'la Izmir eski
valisi Rahmi Bey'in bu komitenin Istanbul'da ba~l~ca üyeleri olduklar~n~~öne süren ~ngiliz Viz-Konsolosu, Kemalistler Izmir'e girmeden
önce, komitenin merkezinin Bahtiyar Han~nda bulundu~unu, ama
toplant~lar~n ~imdi özel evlerde yap~ld~~~n~ ; Atina'da komitenin E~ref
ve Re~it adl~~iki Çerkez temsilcisi bulundu~unu, bu temsilcilerin bir
zamanlar Midilli'de ikamet ettiklerini bildiriyordu.
A. H. King yaz~s~na ~öyle devam ediyordu:
"Ingilizlerin Istanbul'dan çekilmelerinden sonra o ~ehre
giren Kemalist Ordu komutan~~Selâhettin Pa~a'n~n da
Mustafa Kemal'e kar~~~yarat~lan ak~mdan yana celbedildi~i söyleniyor. Ondan henüz ~üphe edilmiyor; dolay~s~yla
~zmir ve Istanbul aras~nda kolayca gidip geliyor. Izmir'in
al~nmas~nda yard~m~~geçen Türk Ordu komutan~~ Nurettin Pa~a'n~n, Ankara, Sivas ve ~zmir aras~nda toplanan
Mustafa Kemal aleyhtar~~ milis gücüne komuta etti~i ve
39
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Kürt ihtilâlcileriyle temas halinde oldu~u söyleniyor. Ali
Ihsan Pa~a Trabzon'da, ~evket Bey ise Ayd~n'daki kuvvetlere komuta etmektedirler.
Gene ö~rendi~ime göre, Rahmi Bey, Istanbul'dan
burada [Midilli'de] Rafet Bey'e gönderdi~i bir mektupta,
Mustafa Kemal'e kar~~~harekete geçmeden önce büyük
devletlerin Lozan Antla~mas~n~~onaylamalar~n~~beklediklerini bildirmi~~[bunun nedeni anla~~lm~yor]. Antla~man~n
onaylanmas~ndan sonra, Mustafa Kemal'i iktidardan dü~ürerek [nas~l dü~üreceklerini bildirmiyorlar] Padi~ah~~geri
getirecekler."
Ingiliz Viz-Konsolosu King, bu bilgiyi o s~ ralarda Midilli'de
ikamet eden Halil Ibrahim adl~~ K~br~sl~~bir Türkten elde etmi~ti.
Bu Türk'ün elinde, Türkiye konusunda Ingilizlere yapm~~~oldu~u
hizmetlerden ötürü ona te~ekkür beyan eden ve Atina'daki Ingiliz
Büyükelçili~i memurlar~ndan Mr. Matthews taraf~ndan verilmi~~
17. ii .1916 tarihli ve Washington'daki Ingiliz Büyükelçili~i yetkililerinden Mr. Gilton taraf~ndan verilmi~~15.10.1918 tarihli iki
mektup vard~. 21 Haziran ig2i'de K~br~s'ta, Lefko~ e'de verilen 7566
say~l~~Ingiliz vatanda~l~k varakas~na sahipti. Daha önce Anadolu'da
Keymer ve Pilitköy'de epeyi mülkü olan bu Ingiliz ajan~, söz konusu
komitenin üyelerinden biri idi ve Mustafa Kemal'e kar~~~dü~manca
duygulara sahipti. Ingiliz Viz-Konsolosu, onun özel ili~kilerinde
dürüst olmad~~~m kaydediyor, ama yukar~daki konuda verdi~i bilginin bir dereceye kadar do~ru olabilece~i görü~ünü belirtiyor; onun
Ingiliz Büyükelçili~inde görevlendirilmek istedi~ini; Ingilizler hesab~na bilgi toplamak amac~yla, Türkiye ayral, her tarafa gitmeye
haz~r oldu~unu kaydediyor, ~unlar~~ekliyordu:
"Halil Ibrahim'in söyledikleri, son günlerde Yak~n Do~u
Yard~m Derne~i ( Near East Relief) taraf~ndan Türkiye'den
al~narak Midilli'ye getirilen Ermeni göçmenler taraf~ndan
da kan~tlanmaktad~r. Ermenilerin anlatt~klarma göre, Ankara yak~nlar~nda, komutas~~ alt~nda 700 milis kuvveti
bulunan Demirci Efe'nin bu ihtilâl komitesiyle ili~i~i
vard~r. Öteyandan Isparta ve Ayd~n'da da Mustafa Kemal'e kar~~~40.000 asker vard~r. Ço~u da~m~k çeteler
halinde çal~~makta, ama bunlar~n 20.000 kadar~~bir nüve
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te~kil etmektedir. Yunan yetkilileri, bar~~~antla~mas~n~n
imzalanmas~ndan sonra bu komiteyi ve Anadolu'da dola~~p duran çeteleri desteklemekten vazgeçmi~lerdir. Fakat
Atina'da da iyi bilindi~i gibi, Yunan Hükümeti bu anda
Kemalist aleyhtar~~birçok göçmenlere yard~mda bulunuyor;
onlar~~ bar~nd~r~yor. Bu hükümetin cömertli~i sadece hay~rseverlik duygusuna dayan.amaz."
D~~i~leri Bakanl~~~nda büyük ilgiyle okunan bu rapor, Do~u
Masas~~yetkililerinden James Morgan taraf~ndan 4.12. ~~923'de ~öyle
yorumlan~yordu:
"Sözü edilen kimselerin ço~unlu~u, Kemalistlerin ~üphe
etti~i, kuyruk ac~lar~~olan veya Kemalistlerce vatan haini
say~lan, Yunanl~larla i~birli~i yapm~~~kimselerdir."
Di~er yetkili D. G. Osborne ise 6.12.1923'de ~u derkenar~~ekliyordu :
"Bu bilginin büyük k~sm~n~n do~ru olmad~~~~veya ço~unlukla abart~ld~~~~kan~s~nday~m. Mustafa Kemal'e kar~~~
bu veya ba~ka bir te~kilât~n bu kadar askeri gücü oldu~u
~üphelidir. Fakat elimizdeki bilgiye göre, söz edilen liderlerin ço~u muhalefet partisine mensuptur "." (Belge
No. 15, 15A, 15B ve ~ 5C).
Ankara Do~um Sanc~lar~~içinde: Cumhuriyet Kuruluyor:

~ngiliz Yüksek Komiser vekili Henderson, 2 Ekim 1923'de
Curzon'a gönderdi~i gizli yaz~da, Ankara'n~n "do~um sanc~lar~~
çekti~ini"; ülkenin rejimi konusunda devaml~~toplant~lar yap~ld~~~n~,
ama henüz kesin bir karar al~namad~~~n~ ; yap~lmas~~tasarlanan de~i~iklikler konusunda Büyük Millet Meclisinde beliren görü~~ayr~l~klar~n~n buna neden te~kil etti~ini bildiriyor; bir cumhuriyet sistemi
kurulmas~~genellikle kabul edilmekle birlikte, bu konuda Mustafa
Kemal'e kar~~~sert bir muhalefet ba~~gösterdi~ini bildiriyor, ~öyle
diyordu:
4° F0/9~ 70/E ~~ 493, Atina'daki Ingiliz diplomatik temsilcisi B. Bentinck'den
Lord Curzon'a yaz~~No. 927, Atina, 23. ~~~~.1923, ili~ikde Midilli'deki Ingiliz VizKonsolosu A. H. King'in 9.11.1923 tarihli yaz~s~n~n bir sureti.
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"Hükümet sistemi ne olursa olsun, Mustafa Kemal, kendi
üstün durumunu sürdürmek azmindedir. Herhalde bu
sebepten ötürü en içten taraftarlar~, yeni devletin ba~kan~n~n ayn~~zamanda Bakanlar Kurulu ve Meclis ba~kan~~
da olmas~n~~öneriyorlar (aksi halde parti politikas~~kendi
kontrolünden ç~kabilir). Baz~lar~~Mustafa Kemal'in hayat~~
boyunca Cumhurba~kan~~olarak kalmas~n~~istiyorlar, ama
bunlar az~nl~ktad~ r. Mustafa Kemal kendini muhalefete
önem vermiyecek kadar güçlü saym~yorsa, böyle bir önerinin ileri sürülmesi ihtimal d~~~d~ r. Ikinci bir ~~k olarak,
Frans~z cumhuriyetine benzer bir sistem üzerinde durulabilir. Il~ml~~ görgü sahipleri bu görü~ten yanad~rlar."
Yaz~s~ na devam eden Henderson, Bakanlar Kurulunun atanmas~~
konusunda da de~i~ik görü~ler öne sürüldü~ünü; baz~lar~n~n, ba~bakan~n cumhurba~kan~~taraf~ndan seçilmesir~i, baz~lar~n~n da ba~bakanla di~er bakanlar~n, o s~ralarda oldu~u gibi, do~rudan do~ruya
Meclis taraf~ndan seçilerek Meclise sorumlu olmalar~n~~tercih ettiklerini, ama bu sistemin aksakl~~~~yüzünden bunun pek çekici bir
görü~~olmad~~~n~~bildiriyordu.
Öte yandan Türk bas~n~~da bu konuda serbestçe görü~~beyan
ediyordu. Baz~~Istanbul gazeteleri, fazlas~yla Ittihat ve Terakki taraftarl~~~~gösteriyorlar, bir cumhuriyet kurulmas~n~~ tinsel olarak
kabullenmekle birlikte, Tevhid, Tanin ve Adam gibi gazeteler f~rsattan
yararlanarak, iktidara sald~r~yorlard~ . Oldukça sert bir yaz~~yay~ml~yan Adam gazetesi, iç durumun gittikçe daha kötü bir kerteye geldi~ini; suçun tamamen Türklere ait oldu~unu, çünkü istibdat ve
kölelikten ba~ka bir~ey bilmediklerini; özgürlü~ü de~erlendirecek
bir durumda olmad~klar~n~~iddia ediyordu.
Son genel seçimde uygulanan usul de sert bir biçimde ele~tiriliyordu. Mustafa Kemal'in baz~~yak~nlar~~son günlerde Hüseyin
Raufla görü~erek uzla~~c~~bir anla~maya var~lmas~n~~önermi~lerse
de Rauf, Meclisin da~~t~larak yeni seçim yap~lmas~n~~ve seçmenlere
kendi dileklerini serbestçe belirtmeleri f~rsat~n~n verilmesi gere~ini
öne sürmü~tü. Refet ve ~smet Pa~alar'~n da ayn~~görü~te olduklar~~
söyleniyor, ama Mustafa Kemal'in ~imdilik bu görü~e yan.a~mad~~~~
anla~~llyordu.
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Bu arada Ankara'da yeni bir anayasa üzerinde çal~~~llyordu.
Cumhuriyet rejimi ve yeni devletin ba~kenti konular~nda Halk Partisi
devaml~~müzakere halinde idi. Henderson'a göre, Türkiye'de cumhuriyet kurulacak, Ankara ba~kent olacak ve Mustafa Kemal, pek
do~al olarak ilk cumhurba~kan~~seçilecekti 41 .
Eylül sonunda, Istanbul'un gene ba~kent olmas~~için adeta bir
kampanya aç~l~yor, bu konuda Hen.derson ~öyle diyordu:
"Istanbul'un yeniden ba~kent olarak kabul edilmesi muhtemeldir". Ekimin ortalar~na do~ru ba~kent konusunda sürekli karar
al~n~yordu. Ismet Pa~a taraf~ndan haz~rlanan bir önergede, Ankara'n~n, yeni Türkiye'nin ba~kenti oldu~u yolunda anayasaya hüküm
konulmas~~öne sürülüyor; gizli parti toplant~lar~nda ve Büyük Millet
Meclisinin ilgili komisyonunda görü~ülen bu önerge, 13 Ekimde
Meclise sunuluyordu. ~lgili Meclis toplant~s~nda Istanbul'un ba~kent
olmas~~konusunda birkaç milletvekili konu~maya yelteniyorsa da
sözleri yar~da kesiliyor; Meclis görü~meleri ivedilikle sona erdiriliyor
ve önerge, büyük bir ço~unlukla kabul ediliyordu.
S~rf Islam~n halisli~ini korumak için de~il, ulusal ak~m~n büyük
gelene~ini sürdürmek ve Türk devlet adamlar~n~~Bizans'~n sersemletici etkisinden, hükümetin ba~kentini yabanc~~sava~~gemilerinin tehdidinden kurtarmak amac~yla, yeni devletin ba~kenti olarak Ankara
kabul ediliyordu. Büyük Millet Meclisinin bu konudaki karar~~yeni
ba~kentte büyük sevinç gösterileriyle kar~~lan~yor; Ankara ba~tan
ba~a bayraklarla donat~larak geceleyin fener alaylar~~düzenleniyor;
önergenin kabul edildi~i 15 Ekim günü "Ankara Günü" ve resmi
tatil olarak ilan ediliyordu 42 .
Bu arada Istanbul'da ç~kan Ak~am gazetesinin Ankara kaynakl~~
özel bir haberinde, Bakanlar Kurulunun, 27 Ekim günü ö~leden
sonra Mustafa Kemal'in ba~kanl~~~~alt~nda yapt~~~~bir toplant~dan
sonra çekildi~i bildiriliyordu. Bu haberi ayn~~gün Ingiltere D~~i~leri
Bakanl~~~'na duyuran Henderson, ~öyle diyordu:
"Bu haber do~rulan~rsa, görünürde Cumhuriyetin ilan~~
ve Cumhurba~kan~n~n yetkileri konusunda bir anla~maya
var~lamam~~t~r."
41
F0/9132/E 9963, Nevile Henderson'dan. Lord Curzon'a gizli yaz~~No.
624, Istanbul, 2.10 .1923.
42 F0/9132/E 10368, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a yaz~~No. 663,
Istanbul, 17. ~~o. ~ 923.
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D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden D. G. Osborne, bu belgeye
29 . ~~o . ~~923'de ~u derkenar~~ekliyordu :
"Türkiye, modern bir devlet biçimine geliyor. Kabine
buhranlar~, modern parlâmenter yönetimlere has olaylard~r. Hiç ~üphesiz, Mr. Henderson'un da ileri sürdü~ü
gibi, Cumhurba~kan~~ s~fat~yla Mustafa Kemal'e verilecek
yetkiler konusunda meydana gelen anla~mazl~ k buna
sebep te~kil ediyor. Ismet'in görevine devam etmesi çok
temenni edilir 43."
Henderson, ertesi günü gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda, bütün Bakanlar~n çekildi~i haberinin do~ruland~~m~, yeni Bakanlar~n 29
Ekimde seçileceklerini, Ba~bakan olarak Ismet veya Fevzi Pa~a'lar~n
en güçlü adaylar olarak gösterildiklerini bildiriyordu 44. Iki gün
sonra gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda ise ~öyle diyordu:
"Dün ak~am Büyük Millet Meclisinde haz~r bulunan 158
milletvekili, Mustafa Kemal'i oybirli~iyle Cumhurba~kan~~
seçmi~tir. ~smet Pa~a'n~n Ba~bakan atanmas~~muhtemel
görünüyor."
Bu belge, D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Masas~~yetkililerinden D.
G. Osborne taraf~ndan ~öyle yorumlan~yordu:
. Mustafa Kemal, iki at~l~ mla Türkiye'nin diktatörü
haline gelmeyi ba~ard~. S~zlan~p duran ve kendine muhalefet etme~e e~ilimli bulunan askeri grubu, Meclisi,
maa~lar~n~~artt~rmaya zorlamakla kendi taraf~na çekmeyi
ba~ard~~ve siyasi muhalefete bir darbe indirdi. Inatç~~
Bakanlar Kurulunu da~~tarak, Meclisteki ço~unlu~u, Cumhurba~kan~~olarak kendisine büyük yetkiler vermeye zorlamakla, anayasa de~i~iklikleriyle ilgili program~na kar~~~
koyan siyasi muhalefeti ortadan kald~rd~. ~imdi güvenlik
içinde iktidarda kalabilir. . . Cumhuriyetçi Türkiye'nin
anayasas~n~n di~er Müslüman ülkelere etkisi olup olm~yaca~~m görmek çok ilginç olacakt~r 45."
43 F0/9132/E 10515, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~ telyaz~s~~
No. 5o~ (R), Istanbul, 27.10.1923 ve D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~.
44 F0/9132/E 10517, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~~
No. 5o3(R), Istanbul, 28.143.1923.
45 F0/9132/E 10624, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~~
No. 507(R) (ivedilikle), Istanbul, 30. 10.1923 ve D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~.
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27 Ekimden 30 Ekime dek Ankara'da ivedilikle geli~en olaylar~,
Bakanlar Kurulunun görevinden çekilmesiyle meydana gelen kabine
bunal~m~n~, ~ngiliz Hariciyesi yak~ndan izliyor, ~u görü~lere sahip
oluyordu: "Bu kabine bunal~m~~Mustafa Kemal'e, uzun süreden beri
tart~~~ lmakta olan rejim sorunu konusunda bir çözüm yolu bulmak
f~rsat~n~~veriyordu. Türk halk~, 30 Ekim sabah~~uykudan uyamrken,
bir Cumhuriyet kuruldu~u ve Gazi Mustafa Kemal Pa~a'n~n ilk Cumhurba~kan~~seçildi~i haberiyle kar~~la~~yordu.
"Son üç günün olaylar~~ ~öyle özetlenebilirdi: Bakanlar Kurulu,
bir süreden beri Meclisin güvenini yitirmi~ti. Ba~bakan ve Içi~leri
Bakan~~görevlerini birlikte yürüten Ali Fethi (Okyar), sürekle ele~tiriliyordu. Ali Fethi, içeride yayg~n bir hale gelen düzen bozuklu~unu bir türlü gideremiyordu. Bu arada Dersim Kürtleri rahat
durmuyor; Izmir-Ayd~n Demiryolu i~çileri grev ilan ediyor; hükümet memurlar~~ve Ordu mensuplar~~maa~~yetersizli~inden s~zlan~yorlard~.
"24 Ekim günü Ali Fuat (Cebesoy) Meclis asba~kanl~~~ndan,
Ali Fethi Içi~leri Bakanl~~~ndan çekiliyorlar, çekilme dilekçeleri
ivedilikle kabul ediliyordu. Esasen Ali Fuat'~n siyasi tutumu anla~~lmaz bir hale gelmi~ti. Baz~~çevrelerde, Nurettin, Ali Ihsan ve Yakup
~evki Pa~alar gibi yüksek rütbeli Ordu liderleri grubuna e~ilimli
oldu~una inamhyordu. Bu liderler, ya k~skançl~k veya ba~ka nedenlerden ötürü Mustafa Kemal'e kar~~~cephe alm~ya ba~l~yorlard~.
"Bu arada Bakanlar Kurulunca Meclis asba~kanl~~~na aday
gösterilen Yusuf Kemal (Tengir~enk) ve ~çi~leri Bakanl~~~na aday
gösterilen Ferit Bey, Meclis tarafindan reddediliyor; onlar~n yerine
Sabit ve Hüseyin Raurun isimleri ileri sürülüyordu. Bunun üzerine
Ali Fethi, daha güçlü bir hükümetin iktidara geçebilmesi için görevinden çekilmek karar~n~~ al~yor; çekilme dilekçesi hemen hemen
oy birli~iyle kabul ediliyor ve 29 Ekimde yeni Bakanlar Kurulu seçimi yap~lmas~~kararla~t~r~llyordu. Halk Partisi, seçimle ilgili haz~rl~klar~~tamamlamak için 28 Ekimde bir toplant~~yap~yor; bu toplant~da, yeni Ba~ bakan olarak Ismet veya Fevzi Pa~a'lar~n isimleri üzerinde duruluyor, ama bir anla~maya var~lam~yordu. Bu arada Ba~bakanl~k için Ali Fuat, Ba~ bakan Yard~mc~s~~olarak Hüseyin Rauf
ve D~~i~leri Bakan~~olarak Dr. Adnan'~n isimleri ileri sürülüyorsa da,
eski Bakanlardan kimse böyle bir kabineye kat~lmay~~kabul etmiyordu.
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"Bunun üzerine son bir rapor ve liste haz~rlamak üzere bir komisyon kuruluyor, ama komisyonun 29 Ekimde sundu~u rapor kabul
edilmiyordu. Ortadaki sorunlarda hiçbir anla~maya var~lamaymca,
Mustafa Kemal'in arabuluculu~una ba~vurmak karar~~ al~n~yordu."
Ingiliz belgelerine bak~lacak olursa, bu karar dan~~~kl~~ olarak al~nm~~t~. Bu konuda yard~m~~istenen Gazi, ancak bir Cumhuriyet kurulmas~yla ilgili önerisi kabul edilirse böyle bir arabuluculu~u üstlenebilece~ini aç~kl~yor; bu önerisi derhal Büyük Millet Meclisine
sunularak kabul ediliyor; gece geç vakitte Cumhuriyet ilân edilerek
Mustafa Kemal, Türkiye'nin birinci Cumhurba~kan~~seçiliyordu.
Ingiliz gizli belgelerine göre, Cumhurba~kan~na verilen yetkiler, bir
Kemalist diktatöryasuun kurulmas~na yol açabilecek kadar geni~ti 46 .
Ertesi günü Dr. Adnan, Henderson'a ve di~er yabanc~~devletlerin diplomatik temsilcilerine ~u r~otay~~gönderiyordu:
"Hükümetimden ald~~~m emir üzerine Ekselâns~n~za ~unlar~~bildirmek isterim: Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim
1923 günü ö.s. yapt~~~~oturumda, oybirli~iyle ~u kararlar~~
alm~~t~r: Türk devletinin ~ekli cumhuriyet, dini Islam,
resmi dili Türkçedir. Devlet Ba~kan~~olan Cumhurba~kan~,
Büyük Millet Meclisi tarafindan kendi üyeleri aras~ndan
ve milletvekillerinin süresince seçilir. Gerekirse, Meclise
ve Bakanlar Kuruluna ba~kanl~ k eder. Ba~bakan, Cumhurba~kan~~taraf~ndan Büyük Millet Meclisi üyeleri aras~ndan seçilir ve gene Meclis üyeleri aras~ndan di~er Bakanlar~~seçer. Bakanlar Kurulu, Cumhurba~kan~~ taraf~ndan Meclisin onay~na sunulur. Ekselâns Gazi Mustafa
Kemal Pa~a ayn~~oturumda oybirli~iyle Cumhurba~kan~~
seçilmi~tir 47 ."
Cumhuriyetin kurulu~u top at~~lanyla selâmlan~yor ve Ingiliz
gizli belgelerine göre, Türk ulusu, bu günü yukar~dan verilen emirle
kutluyordu. Bu arada Ingilizler, "bir hükümet darbesi ~eklini alan"
bu geli~melere nas~l muhalefet gösterilece~inin zamanla anla~~laca~~na; Hüseyin Rauf'un buna kar~~~olanlar~n önderli~ini yapt~~~na
inan~yorlard~. Rauf'la Refet Pa~a'n~n, Mare~al Ahmet Izzet Pa~a'yla
46 F0/9132/E 10737, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a yaz~~No. 700A,
Istanbul, 30. ~ o. ~ 923 ve D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~.
47 FO/10224/E 4095, Türkiye y~ll~k gizli raporu, 1923.
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uzun süren bir görü~me yapt~klar~na dair 27 Ekim tarihli bas~nda
yay~mlanan haberler büyük ilgi çekiyordu. Eski Sadrazamlardan biri
olan Ahmet Izzet Pa~a, Refet Pa~a gibi Halifeyle s~k~~temas halinde
idi. Ali Fuat Pa~a'n~n da bu gruba girdi~i söyleniyordu. Atanm~~~
oldu~u Konya Ordu müfetti~li~ine gidece~i yerde, Büyük Millet
Meclisi Hükümetinin çekildi~i gün Istanbul'a var~yor; garda Refet
Pa~a, Hüseyin Rauf ve Dr. Adnan taraf~ndan kar~~lan~yor ve onlarla
ayn~~gün ö~leden sonra uzun süren bir görü~me yap~yordu.
Bu önderlerin toplu halde ve devaml~~surette Istanbul'da bulunmalar~, Osmanl~~payitahtmda Ankara'ya kar~~c~l bir yönetim kurulaca~~~ve Padi~ahl~~m geri getirilece~i konusunda söylentilere yol
aç~yordu. Ingilizler bu söylentileri mevsimsiz bulmakla birlikte,
muhalefetin sab~rla davranaca~ma ve bir ihtimalle, ilk f~rsatta mukabil harekette bulunaca~ma inan~yor; Ingiliz D~~i~leri Bakanl~~~~
Müste~ar yard~mc~s~~Lancelot Oliphant, 6 Kas~mda ~u yorumda
bulunuyordu:
"Meclis (BMM) daha az konu~ur bir organ biçimine
gelinceye dek dayan~kl~~herhangi bir hareket olmas~~beklenemez. Ankara henüz belâlann sonuna gelmi~~de~ildir."
W. T. rümuzunu kullanan ba~ka bir yetkili ~unlar~~ekliyordu:
"Bilâkis: Ankara, belâlann~n ba~lang~c~ndad~r. Mustafa
Kemal, Abdülhamid'in korkutma siyasas~yla kazanm~~~
oldu~u üstün güce malik olmu~~bulunuyor. Onun oybirli~iyle seçilmi~~olmas~, rejimin güçlü oldu~unu göstermiyor ve rejimin tamamen lâiklik esas~na dayanmas~~pek
yard~mc~~olmuyor. Yeni devletin geli~mesinde en büyük
aksakl~k, memurlar~n~n oldukça kabiliyetsiz olmalar~d~r 48."
(Belge No. 16 ve ~ 6A)
Mustafa Kemal, de~i~tirilen anayasan~n kendine verdi~i yetkiye
dayanarak, Ismet Pa~a'y~, yeni kabineyi kurmaya memur ediyor;
yeni Bakanlar Kurulu, 30 Ekim sabah~~bütünleniyor; Bakanlar~n
adlar~n~~kaps~yan liste, Cumhurba~kan~n~n bir yaz~s~na ili~ik olarak
Büyük Millet Meclisine sunuluyor ve haz~r bulunan 166 milletvekili
taraf~ndan oybirli~iyle kabul ediliyordu. Ismet Pa~a'n~n ba~kanl~~~~
alt~ndaki yeni kabine ~unlardan olu~uyordu:
48 F0/9132/E 10757, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a yaz~~No. 700A,
Istanbul, 30.10.1923 ve D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~.

S. R. Sorgel
ELCrk
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Bigh Commisal
Constantinople.
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No.422(2155/5/23).

E,75991

=1,1=1A1...
My Lord,

"3 9

,JUL

. The Italian Militery Attachb informed
'Colonel Ba1rd e few days ago that a veri general
impression existed among all el

in Oonstenti...

nople, allied and neutral as well as Turklah, that
Great Britain intended ta maintain Indeflnito~ly hor
military oeoupation of theGallipoll penin ~mla.
Colonel Vitelli,.who begged that his information .
'd
might be treated as abaolutely confidential mentiane
that the pbject of the Prench Commander-in-OW.4(f °'
reoent vlait ta Gallipoll asa in order to turu!"
the Prench Government with a apecial »port on ta .
alleged intention.
Colonel Vitelli further stated that in point
of fact General Charpy's report ima ta the effeet
that atter a thorough inapection of the British
inetallations on the peninaula he had ailen nothlng
ta justify the impre~ sion of may Indefinite oeoupa.
tion. Among other points ha appears ta have remarked that the British gun emplacemente Imre *beton'.
ly of a tamporary nature.
Colonel Vitelli's information la in no way
improbable. I drow Your. Lordahip l a attention in my
› a; 29'th to the prevalonce anons
deapatchNe'.323 'of 31:S
the....

The V.ost Eonour,ble
The Zarquess Curzon of Kedlcaton, P.C., 2.0.
etc., etc., etc.
(Copy ta Laueanne No.172).

Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri vekili
Belge No. 1 ve 1A
Nevile Henderson'un 17. 7. 1923'de D~~ i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a gönderdi~i gizli yaz~ : Istanbul'da, Ingilizlerin Bo~azlardan
çekilmiyecekleri izleniminin egemen oldu~unu öne sürüyordu

S. R. Sonyel

the Turks of an ineradicable mistrust in this respect
which iculd not be allayed until the last British ship
and soldier had left the Dardanelles. My Seedieb colicaue sona 2 monthe ago indicated clearly to me in conversation that he shared the prevailing scepticium as to the
good faith of . British declared intentione. It is therefors not unlikely that our French allies ara equally
incredulous. A recent attampt;which waa brought to my
notice on the part of a iZontenegrin az-servant of 000
of the High Cor,Mles-ion stsff to obtsin from one of the
; evioence as to the real
Chancery servants documenter,
nature of Britisn dispositions nitb regard to evacuation,
may, in fact, not be unconnectad with French or oven Turkish stupicions on the subject.

I have the honour to
With the hit;hest respect,
My Lord,
Your Lordohip's most obedient,
humble Server t,

c=2:31T,. :za.

Belge No. ~~ A

S. R. Sonyel
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Ingiliz devlet adamlaBelge No. 2
r~ ndan Lord Birkenhead'in 14. 8. 1923
gazetesinde
tarihli Ille .F.:tting
ç~kan ve Lozan Antla~mas~na sald~ran
aç~k mektubu

S. R. Sonyel
E LSC~~
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Yapar,
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July 25.
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Belge No. 3 -- Türkiye'deki ~ ngiliz i~gal gücü Ba~komutan~~
General Harington'un 23. 7. 1923'de ~ngiltere Sava~~Bakanl~~~na
gönderdi~i yaz~yla ilgili olarak D~~i~leri Bakanl~~~nda yap~lan yorumlar

S. R. Sonyel
•

159
a2-).,.. t :atha' rrva.5 ye:•torda ,-5, :7•Or.r.~TIC
crri I
trt1
.r2. uot

'‘.3onat)).:),•!.)..a0;;.1c.

at

ma
ovoid

at,

a: 3.

t, :•

v - •)•:.::

,..V•~~

1:

a)).'•
O •4

,;00::

.

;1].',.." •
-

.

:•" :al ,

Belge No. 4 — Ingiliz Yüksek Komiseri vekili Nevile Henderson'un
Türkiye'nin bo~alt~lmas~~ konusuyla ili~kin olarak ii. 8. 1923'de
D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a gönderdi~i yaz~n~n ~~. sayfas~~

S. R. Sonyel
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,Ali prapotions for c..- no,uotioni....,:o .o.00rt
ar.d I ur,dsrotar.d. fr= t.neC. tOut to, first, troops
tod.,...y on t'oe.
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Belge No. 5 — ~~gal gücünün Türkiye'yi bo~altmas~yla ilgili tüm
haz~rl~klar~ n bütünlenmi~~oldu~unu ve ilk asker grubunun ivedilikle Türkiye'den ayr~laca~~n~~kan~ tlayan D~~i~leri Bakanl~~~~yorumu

S. R. Sonyel
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Belge No. 6 ve 6 A - - I~gal gücü Türkiye'den çekildikten sonra
Ingiliz istihbarat~nca Türkiye'de gizli haber ve bilgilerin nas~l
toplanaca~~~konusunda D~~i~ leri Bakanl~~~ nda
kaleme al~ nan gizli derkenarlar

S. R. Sonyel
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Belge No. 6 A

S. R. Sonyel
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M.

Ur.geodersoo
Cooataotioople.

Telegrox~.
2o.

~Llr Uloiatry fear that on withdrawil of G.H.Q. from CoostantInople,
A.O.C. ~rak

dil

be deprIved of Important

touroee of Information", and aek that you
akan telegraph diroot to 510 Commisalooer
Bagdad all argeot seoret or other milltary

-,/,o 6c-

Information. TheyL~leo olan if poaaiblo
t.hat.-lesc ure.eac uecrot ioformation may
be aoot to el6C~ ad via Cairo by cafe bag.
Are tilos° auggealiona feanioley

e;'/CL;-/

/f"'

Belge No. 7 -- I~gal gücü Türkiye'den ayr~ ld~ktan sonra orada
gizli haber ve bilginin ne denli toplanaca~~~konusunda D~~i~leri
Bakanl~~~n~ n Ingiliz Yüksek Komiseri vekili Nevile Henderson'a
gönderdi~i yaz~n~n müsveddesi

S. R. Sonyel
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- British Righ Commission.
Constantinople.
October 9th 1923.

Y22-22.5.Ltl-

119

My desr Lanc~ elot,

. Many thank~~for your letter ot the first
on the subject of Military information for Baghdad.
I quite agr~~ e with your answer. Now
that OWP ~~ourm~ a of exceptional inlbrmation aro
dried up / do not anticip~ te that wo will have anythin~~of reel importanos to the Air Bora* In '~rak.

our

E:=3. man does already send any re-

port. of intere~t ta B~ghdad and / am asking M. in
th0 evont of his receiving rellable military infor.
mation ta telegraph direct. Bhould anything of that
nature oome my way I wou1d also telegreph to the
High Commisaioner.
Your. .ver,
1
$/4/
~Lk/
..1.‘
92
1
0;64

Belge No. 8 ve 8 A — Ingilizlerin Türkiye'de gizli bir
istihbarat servisi kurmay~~düstindtiklerini
gösteren gizli belgeler

S. R. Smyel
L~t~71;

Wa V~lf

Recistry No.
960b/G

120

october
Com:..ander Curmichuel,
iir Einistry.

5-5

F.O.,

'/Y

, [92 :j.

~6

Dear Captain Carmichnol,
ith reference to ir. (linhan(
letter to you of the leh inrtant relatite
to the ,uestion af the coni,unicatian to
Bachdial of such secret military information
mir:ht stili Le obtained at Constantinople
after the completion of the evccuation. I
write to say thait t...e have na- board from
the actin,z British Hirh Cor.rtirsiener
ConsLintinople to the effect tbat., :..s
tl,c x:ot,.-ces of excel.ti:tnul
tre

informt:.tion

,:oes not

exhausteit,
t' t t?-.e

Go=i~- si
rct.:

such
to

.ir

:;ueb inter tin

Belge No. 8A

ta tha

S. R. Sonyel
No.

E L. C.7-L

.9
G.R., B.F.T., No. G1195f£
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SUBJECT :—Ceremonial on Departure of Allied General. from Constautioople
,
on 2nd October, 1923.

C S.O.
D.J./t(I.
4.O.N1 (1.
t~.l.l.
A.11).S.T.
A D. Itemounte.
D.13.M.S.
A.D.O.S.
D.A.D V.S.
A.D. Itailwaye.
C. P.
D.P.JI.
D.A.1). Survey..

D.A.D.11. et U. •
S.C.F.
O. Ila Itarraelie
Celep G~onoinn~lent. 0.11.Q.
"Cami, Querter~naster.
G. lie Cieutral Iteelek)•
Coottoller of Labour.
II Q., hat Guerd. Dridade.
Ila« Comniandent. Cunetentiuople. •
11.Q., Rotel Ait nye..
3.Qa.. cam~~d*Ooeueet~oe Treoue~ r•
(1.Q.0, Corp. i~tOoeup~~ alooe Italian.
' 11.11. Geueral SItl~a/IRDDIS ADIL Nah.
Military Attaehd ta &E. the Britlah Ill(h
Comezieeirover.

I. 0050110 0.
Generele aed Turkisb 0l,laty Antl~oritie. le
Oy Gra
It !ola hava
rero~nany at D01.711A HAOTCHG. ie aoeordattoe with the
Conat~~~~~~ no~ele . hol~l
the derarture of tl., Allied Gement* <tont
~~ k ~.lel~~ *ha*. ~~~~ At~pend~ a A " (attached', m~~
ony will «Hemen« at 11.110 /more.
Conata~ .t ~~~nple on Y~ al Ortaber~~ 11100. The n~n~n~
TROOPS
Tbe follow~ ng Oto sa w~ ll be empinyed
00151101.

Can~n, ler. 11a. Tl,, :nal~~ Gl~ ar~ll.
»roma tat Guar~ll~~ Rr~ga~lw.
Iletarlineeit ahuut 100 +trona.

T. be provided Oy let Onar& Brioeds.

Fl~nuc~~ .
Goloura.
>tona
Iletael~ ment about 100 GronS.

Detael~n~ent ~~bout 100 etrneit.
Tona.,
Colo~ns.
Rand.
D~•taeh~nent about 100 elen.,
CORMAN Il
For eero~ oon~ ol pa~~ ~~o•e~~Cn~ onel Comn~ andant J. R1G111.E. (3 B.,
d~ rret tl,, uereriv•
(luorda
Co~n~va~ ol ~ ng1
CEIZI",NIONV,
ha ~ n ~~~~ *~ t~~~• a~~~ •i~~ 1W11 ~ n Append" A (attael~ e~ll at 11.111honr~~
l~e~~~ • ~~ l.. G~ .1 uls IIAUINGTON, 1105111661.1 and CF1ARPT) will
I~~~~~~ . by the "'at, al~Oaa
~~ rd .~~~ ~~
O~rd~~ at the " Oraer pr~ or to the arrive' of
~~ Ilo,
~~~ k ~ l ...tl
'I' ~~~ o~~ *
•
v~ al hp Eh* Exeell~ney
rere~
e~~
R
~,t
Go~~
~~~~~ ~ , , ~~ • ol, Ili,
Tl.' 1)r~~~~~ *.~ i ~ l~~" la ol, Br~de~l~~~ ad~~ pla~~the General Salate and the
.11 I. l' ~ •l~ o
Commander.
" Pre~a•~~~~ Ar~n." an the general ~~rder fr~~~~~~ Ll~n P~~rade
~~ .~ . ~~~ .
l ~~
Frearl~ , .....111.1100 Detaehno ... t~~~ v~~~II sive the aetuzl
~ 'oo~ r ~ . oalo~ , r t~~ .•
~~~ 1,1.'n ta cam° ta the "Pr~a~ent."
...~~ , ~ o~ a (of .....
..o.o o
e foor General* w~ll in~lwel Oh.
G•~~ , ,~~~,oa• • ad~~ l~ oa ~~~~~ at 111, " Pronent " and tl~

r1111 l-,It

roo,

Ol 'eh..
le.
, ~1

{~l tre,WrIti
th, ~~~ -eeet~on, lart~~el~~nen. will " Order Anna
~t~lr C0111111:111I05, 111111 tl,, Nur Geoerals osli tak. po+L en th• Iett of
po~~ oue facing haat.

~~~~ "t~ o

~ ..-.1••11,05,il,,'

Belge No. g ve 9A Ba~la~~k i~gal gücünün Türkiye'den ayr~laca~~~
son gün olan 2. ~~o. 1923'de düzenledi~i töreni gösteren program

S. R. So~ rel

L-1

.

B£L6-EA.

~a

al Coloura adi tako pul nopenite the General.
(rd Tl., Oto,. Alli~
ell Ban.) ola,* lbren
lbdaell~orn~ a " Prerd~nt Arrow" and the Pr~n~
(A) The flonen~l.
--in auelwaeion.
,Nntional An~ l, llll •Ilro wh, It~drin. and Fronel~~
"Or~ler Arma"
tl.. Ihdnehmenta
/i)
0ennel~nnon of ~ le, Pr~nich Nntional A~ ithen~,
ol the Cadoura returo tn their onginal tanotionw
~lorale.
then
tako
pont
oponaite
the
(ur
fle
Th~, Torl~ 'al~~ Crdonn
ih lInnil olay~, the
" Pr~went Anne," and lin, Torli~~
(k) ~ tenernle ealute, Detneh~neoln
Militan.
Torkul~~
"
°eder
Ar~ oa"
~ente
111 Tarkiel~~Colnl~n~~reld~rn to (heir original idare and Detachn ~n~ra~le in kont of the
(n~ ) 'Il,. fuar Generale Lal, po.t on~.the riul,t hand gide of the
Turkiali Detubrient Neon( Bort l
~ent ~n the
Alliod Iner. Ulan /*torch Pul tl,. four Ownerala end tl,. Turbiall De)achn
(.
following order
1. Fren.'!, Band.
I. Frenel~~Detarl~ nn~nt.
9. Italian 1/etneh10e0t.
4. 1/rume,1,..t Bonn',Bridade.
t. Britiah Detarl~n~ent.
with tl,, Tfritial~~Delarl~n~ent.
Colonel Con~rnan~l~n~ t STEET,FI WIll gow~ci~~
ni.i0firr. and Torkiah Civil
A
Allied
Generale
ur
farewell
t. fittI, COnl~
(~
~~tont. ~bitir% Terkieh Mag aa tbeY o Wal.
d
kare
touthor
through
lionjoe
roor
~~~~
(p/ Alliod General* embark ol Dein. Ilaglebe.
L ALL(ED 014/15RALS.
Raeh of the Allied Lleareala «i~~~ 0. aceon~ unied ht karo Stan Offteere.
t. POSITION OF oTrten OFPICIALS, Faa.
and
Tl,. 11191, Co~endadonerw Tuebial~~ COPeti~~iiarif.
Mond on the extreme left of the peande, faeing But.

attending tl,. oerernoret

ooO

T. CONTROL OF TRAPPIC.
Mb:int, of the para& ground and for ilke coaaatioo of
The D FM. will «rano. for On,
ltralltc, including Mune, derin,' tl e eere~noo)•
b.

EMBARICATION.
MI., tl., teremony Britiab Mont. will ~harb at CAIIATACUE al 15.00 houre for

at~." ARABIC."
ItEllEARSAL.
ong Irili be kota.. the grouod at 05 00 boort o, Saturday.
A nd~ rarad ef tl.. &bere ceren~
55th Kevle~reiNr. 1923.
DIAC RAM.
Tl,,, rketrli +iman in Appendia "A." attached.
puit~on• w~ll be ~ettled ot tl.., rebearaol.

not ser,'.'. and er~et diatuoces and

J. D. WoonobL, Major.
Constant.nople,
Il~l~~1)eptember.1923.

Copio

ta
Col. on Star!
G.S.O. I.

Tl,. Br~ tith Forces in Turbey.

C.
Ad.,.

Ue;,t. Coo. 3117:102 10,13.

Belge No. 9 A

S. R. Sonyel
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It la ra.tur•~~~~l that ~ r~~ ar,y ra ~~ that

~l~hnir~tily,

lattata at, nun~ber• rr~ ay ha
, quoted. ar~ d the Lattar atl~tttsee4 etc
,
„,d.~~raltyr ~~
Tl» S~~cretary.t.~ t,,Xt,~,:t

M.3106

Sth Decewbor
! L

.4933 13
.

,

Sir,
With reforenoe ta your lotter of the 22nd
‘7,(» )
ultino S.11180/77S1/44 relatSve ta the wIthdruwal of
Alliod Wurships in Turkish Watera, I am counanded
by

Lorda Conulisi onors of the Adidralty ta acquaSnt

you,for the infornatlon of the Socrotary of State for
Poroiul Affairs, that they concur in the view that it
wiysld be kroforahle that the withdrawal aho4d teke
1,1rioo earlior than the 31st pecerher.
my lords hava thorefare inatruoted the
Cour:ander-Sa-Chief, UcaSitorrs.nos.n ta arrakce for the
withdrawal of H.L. Shlps at the earlioat sultable
dato.
2xtruct from a letter from Co,mander-inChiaf, lai:Storranean on the suhect Sa attached.
Thia proposal ;heir Lardshipe have upproved so for
as tha Com-ander-in-Oh/ef iS ooncorned.
Copy of teleeram ta Coaannder-in:-Chief,
:ieditorranaan. Sa attaohed.
I am, Sir,
Your obodient Servant,

N

2-no U,dor Saa.- otury of Stata,
Tare1,-a Office.

Belge No. ~~ ~~
T~~ rkiye kara sular~ ndaki ~ ngiliz sava~~gemilerinin
geri al~nmalar~~ konusunda ~ ngiliz Donanma Bakanl~~~n~n
3. 1 Z. 1923 de D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i yaz~~

S. R. Sonyel

Commission should meet for the purpose of delindting
the Turco-Syrian frontier but for no other purpose sa
lorg as the '.7urks

satisfaction of the Fr.
endt

demards.
(4) t (5) An outburst of Turkish chauvinism
on the recovcry of Constantinople is entirely natural
-d.

comprehensible and, as I,er Herderson sugLests, the

iess the Tarke' is thwarted in small matters the soonor
3

zcal for expurging the traces of foreign oc,nd establishing the authority of Angora

az:

itsclf. We ara fortinate in havire Adnan at '

Coh t.utinople and Ismet at,t.ngora to deal with and
'czs

we complain and protest within the next three

son .hs the better.
The incident of the Angora delegation is signifi- .
.; of the jealousy that is likoly to persist botween
the old and new capital. ConsterMinople, symbolizing
,mereignty of the Sultan and the traditions of
'askish Empire, is likely to be the cerMre xX,xXh~s
aha:xiXixx and headquarters of the C.C.P. opposit-ion
to 4he Kemalist Repablicen rCgime of Angora. I do not
' the latter adil last for lorg.

çV\1 r).•
ce
t7C'41 \ 7"-- eYist E

çt

Belge No. 12 — Istanbul'da ba~gösterdi~i iddia edilen
Türk "~övenizmi"! ve Dr. Adnan Bey'le Ismet Pa~a
hakk~nda Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~~

S. R. Sonyel
11,2E~ma•

D3111118S

25t1n Se»teabar 10212.

noan!1çh3..:'

d'Angora

MOSTAPIIA KEIIAL'S
AMBITIONS.

(DE NOM COHRESPONDANT PART.)

. A TURKISII

Aogora, 22 ~l~pL acdr

Importantes 'dclarations
de GhaziKfmal pacha .
In parti popalaira comannoara
dans sms qaiazaia~~ da joura la dia.
eu~si~n de la ini en la Charte constitationnolie k laqualle d iapartant•~~madif~catione soro apprates.S.
E Gh~si blonatara Karaal pacha, dana
tane interview aolord6o aujourd'hui
au oorreapendant de la »ne Fm.
Presse, en r~Spaze 11 la quastio 2 1101611
pir es dernier tondaat 4 masam~~ M
la loi de stata organique a 66 mali&
rement •Olabortas et el les affalrse inooalinuent k ne ddvalopper
de tapan astiataisaal~, a tait les el&
Maradona &atsan:es
•
L~~~dipoll'ion de noir. Ma- '
tut orgameme stipulent sms la »ava-,
rainet6 appartmat can. raserve atl ~~
peupla
~~ Il y
olaituunant ~Mpul6 gut) le
pouvotr d'ax4oulion, le drolt de 16gialation aout conceatr6s dana l'Auomb16e qui set l'anique et la 'arab. repr~luentanta de la Dilin,. Pour ex-.
primer ces deux ;farm°. en un sent
mil dans quelqoe d~ct~onnaira que
ron ch~rche on trouvera le mal
Rapublique
Par cona6quent le cbl~ veloppern~nt
int6rieur da la Turcinie na pas en- core pria an. Il y aura encore dee
moddicatione et dm perfectionnemonte. Ton. css perfeetionnemen's et
modif~cations vaat abat~t~ r asa principas r6Misant la Rapub'ique. Il y
aura en Torqu~e nue rdpub'ipue d6caocratique pout-dt eniore ola,
prononcie que cella d'aujourd'hni.
Celto•ci na d~ff~lrora en alman. <apa
dro orinoipaa :vont emir/ dans lee
m~ pub!iquo~~
1.9 corre~p ~ed ~nl do la Neme Eraza
P r,.s,c ~~ 1 veo!a noveir que!lo ler ait t fuo~re e,pitale a~~la Tur Ime,
Gziio ~mapha Kt~mal pacha a rdpon
cereme
Les dvdon~n 'co 1,0 noel chargal de
rh~~er ~~icer son tneolon oetreenp~ to'o.
Il oy o plan une çooatioa d* eller
liou 'de pav~roeraent. Aug >re sat le
e.~ otrn de la Ith?ub'iqee temin.»

:

(raot~~ava olan 4.1~n~t~•PPONIMPPT.)

-

CONSTANYINOPI.E, $an. 24. •
Canada.. noitemont haat bre,
~d bone byd~e pedal~.. el da.
ana. whielt Iilt~ni 14.apita Koma,
raol~a1. allo~nd In I~~~. moda In At..
to e,, 1~~~t~ian toornalid. Atter ton..
ad II. and. Iltr proant Coottilation the
~nd rarn~tio. pnwara ate
non..<l in the
arlaioh 1. tha
onlo and Inat npreorr~bitive al I. n~utn~~.
Il~allhaai reta~ntol In bono ronlin~nol
la ad~o
~hroc too
In ~t«.
nada
any
t.
Inuel.
~loo thr ond 't
4 not ,ot
Then .1
h~tto.
taInc~tiono. • hah
too rata 0.
•=r7
a ay fr.

r".".
~~~
on~allit~,e le tim '14pipt~lpra~i~~~

Ta. laft annhe aro oh.: ha. netancol
~ntot ...on. Il,, • niel thd Tr~ck,
in lo know csan Iv Il,, mo~lrl 1t1 onlin~cy
n.dilatt.l rn,ehlne. thir can em,
the«. O. llt~~~ (lhaai in.. t,, ~nahr hintarlf Proadrat
thr Twitttlt Itruadnif.
and o. non In. Not r•nc....1 that
thin ey only ha *o idam... atro.
«eh Aa that takan In Louis Natolcon i~~~
Ibm... 11144 It n~~ anit
mutad tbal Il~a antad posilii~n of Ol.had. N.l Paaha 1, or~y
to
drann rdartly, and thia cl~~~rla.-k
anorn~taled ab~n 11. ~na~ne. n~n., I.
~~ Tad~. to an~. diplon~atie nla~~
tti~ l~~
,it. Greal.Patrera At erc~ant ihr roncrt
only hare d, a tworedr~u
ol
nrtl~n~e. ubiS. la~nd rada brannitt to
Unan,. as plenit~onallarr nO t.
G.... ol 1k. Gond Natio.
'Atora~ ddy, but Ilad 111. "at.t ip ~aln~ply
drliaote
eln~r fron~~Il. record cuiand* aboal lb. Pron. A...ad.
~~. ana, %n~~Anan. on eno~ndo ahitl,
bono not yt~t l~een tutu, natielac~orily canl~n~n,.
11411.1a
Pron hat ~nt had
tima ku «Moda, m~nat~~~~~~~
tl,.
~rlai~~~.l., bal tb~~hoonned bank.. of
bi e~l~~rkil em I.
and O.
Pn~nbteno~~atind to tl» nponed onno.
ad., aro. d ahlak bar. nd bn,
ekni~d. Ilanaoal dut. il Oion• ...ani in
ara t,, critcrion, Ile.an~~r~na
'adi k. qnIta adan~n.,
lt report. im~n Angnra lhal novoral
ehn~ol~~ an, 'atla* In~~do in tl. Govonam~n. 1b~lut~tal7,aad Ndul
taha k.. loo.
Inonly altarko~i k. Il~n Aran~n.. ta lihoty
ta ko
by Han~an Vatani IOy,
=nal. n/ lklt Umar. da.. on
and al
Yokil F~n~ta~m. (Ton.
an al. nayttcht~i 1. ta. ~irp~erononta
Eth~nd (Sota /1.1.
J~~~~too lneyid 11.1 an~t tl. Inton.
1.1 tornott 1.14 int ).ht Boy,. Il.
tao ch~n ~~
1,e. proonl~erl a
atla. na Yothi B. Ole, Ila0, Vakit)
In Il. Tani.. hy Ilun~on 3a1.1
al~n ~n~n.4. ~ l,. Prrnon ta~th not
bari. 1.1 Le. promi.e cith', lo dar.
~t Int:anda. noinn alta5.11.
tha (•l~nt~th
.:„.1;tr.zo~r,d
,Cahn~d tona naloa
:
."
Intint nn~ad Nall..
.~'
d A '14;! "*
.~ll
nt
111.1 >d~~~laitil~~Riad Ps~na

Belge No. ~~3 — Türkiye'de Cumhuriyetin kurulu~uyla ili~kin olarak 23. 9. 1923'de journal d'Orient gazetesinde ç~kan yaz~n~n kupürd
Times gazetesinin 25. 9. 1923 günkü say~s~nda ç~kan ve Türkiye'de
Cumhuriyetin kurulu~uyla ilgili çabalar~~yans~tan yaz~n~n kupürü
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Belge No. 14, 14 A, 14 B ve 14 C
Mustafa Kemal ‘e Türk ulusal
ak~m~na kar~~~gizli bir ihtilal komitesinin kuruldu~unu kan~tlayan
~ngiliz gizli belgeleri
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The final result seems to be that tho majority of the'
..:indstry has been reappointed while the constitution'al changes that ware offected durins the crisis have reaulted in a practical dictatorship and a
conse~ cnt diminution of the Assembly's importance and
influeAce. The latter has delessited'its sovereisnty
to the President whose

next

step say be to dissolve it.

) This say be an answer ta the

ovi'ction

of the

h reyresentative from Erivan.
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Belge No. 16 — Ismet Pa~a'n~n Ba~bakan seçildi~ini ve ona Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~nca bir tebrik mesaj~n~n gönderilmesinin
dü~ünüldü~ünü gösteren Ingiliz belgesi

~~GAL GÜCÜNÜN TÜRKIYE'DE SON GÜNLERI

Ba~bakan ve D~~i~leri Bakan~~
Diyanet ~~leri Bakan~~
Genel Kurmay Ba~kan~~
~çi~leri Bakan~~
Savunma Bakan~~
Ekonomi Bakan~~
Adalet Bakan~~
E~itim Bakan~~
Bay~nd~rl~k Bakan~~
Sa~l~k Bakan~~
Donatma ve Onarma Bakan~~
Maliye Bakan~~
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~smet Pa~a (~nönü)
Mustafa Fevzi Efendi
Fevzi Pa~a (Çakmak)
Ferit Bey
Kaz~m Pa~a (Özalp)
Hasan Bey (Saka)
Seyyid Bey
~smail Sefa Bey
Muhtar Bey
Refik Bey (Saydam)
Necati Bey
o s~ralarda Ankara'da olm~yan
Hasan Fehmi (muhtemelen 49).

~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda ilgi çeken bu haber, yetkililerden
D. G. Osborne taraf~ndan ~~. ii . 923'de ~öyle yorumlan~yordu:
"~smet hem Ba~bakan hem D~~i~leri Bakan~~oldu. D~~i~leri
Bakan~m~z bu yeni görevlere atanmas~~dolay~s~yla ona
bir tebrik mesaj~~göndermek istiyor mu? Bu jest herhalde
~ smet'i memnun edecek. Onun iyi niyetini kazanmak
bizce çok önemlidir."
Bu öneri üzerine ~ngiliz D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon, 2. ~~~ .
~~923'de Henderson'a gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda ~öyle diyordu:
"Atand~~~~yeni görevinden dolay~~ ~smet Pa~a'ya lütfen
~ahsi tebriklerimi ve iyi dileklerimi iletiniz. Bir asker ve
diplomat olarak onun vatan~na yapm~~~oldu~u önemli
hizmeti bir devlet adam~~olarak da yapaca~~na ~üphem
yoktur. ülkelerimiz aras~nda iyi ili~kiler kurulmas~~ bak~m~ndan onun bu yeni görevini özellikle iyi kar~~lar~m" 5°.
(Belge No. ~~7).
~smet Pa~a, Lord Curzon'a verdi~i kar~~l~kta, özel mesaj~ndan
ötürü büyük memnunluk duydu~unu belirterek içten te~ekkürlerini
49 F0/9132/E 10760, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~yaz~~No.
705, Istanbul, 31.10.1923.
5° F0/9132/E 10669, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~~
No. 5~ o(R), Istanbul, 31.143.1923; D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~ ; Lord Curzon'dan Nevile Henderson'a kapal~~telyaz~s~, özel No. 324, Londra, 2.11.1923.
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sunuyor; Do~uda bar~~~~ iade etmek amac~yla geçmi~te Lord Curzon'la yapm~~~oldu~u i~birli~i evresini anarak, iki ülke aras~nda
kurulan "iyi ili~kilerin" pekle~ tirilmesinde Ingiliz Lordunun, D~~i~leri Bakan~~olarak kendisine k~ymetli yard~mlar~~geçece~ine büyük
inanc~~oldu~unu bildiriyordu 51.
Ingilizler bir yandan Ismet Pa~a'y~~tebrik ederken, di~er yandan
da Türkiye'de Cumhuriyetin kurulu~una ku~kuyla bak~yor; Ekim
ay~nda "cumhuriyet" kelimesinden söz edilince, Türkiye konusunda
bu sözcü~ün pek acayip geldi~ini ve Avrupal~lar~n "ileriye do~ru
büyük bir at~l~m yap~ld~~~na inanacak kadar aldat~ld~ klarnu"; oysa ki
29 Ekimde al~nan karar~n gerçekte "geriye do~ru at~lan bir ad~m"
oldu~unu; böyle bir ad~m~n 192o'de Anadolu'da kurulan ultra-demokratik bir hükümet sisteminden fazla "Osmanl~~Imparatorlu~unun
son günlerini hat~ rlatan bir anayasa sistemine do~ru gerileme" oldu~unu iddia ediyorlard~~52. Ingilizlerin bu iddialar~n~n ne kadar
as~ls~z ve esass~z oldu~unu bundan sonraki cumhuriyet evresi aç~kça
kan~tlam~~t~r.

51 F0/9132 /E to971, Nevile Henderson'dan Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~~
özel No. 5 ~~7(R.), Istanbul, I 2 . I I . 1923.
52 F0/1 o224/E 4095, Türkiye y~ll~ k gizli raporu, 1923.

