KURTULU~~SAVA~I GÜNLERINDE INGILIZLERIN
ELINE GEÇEN TÜRKIYE BÜYÜK MILLET
MECLISI GIZLI TUTANAKLARI
Dr. SALAHI R. SONYEL
Sunu
Say~n Sadi Borak'~n 1977 Eylülünde Ça~da~~yay~nlar~~aras~nda
yay~mlanan "Gizli Oturumlarda Atatürk'ün Konu~malar~" ba~l~kl~~yap~t~n~~
büyük bir ilgiyle izledim. Yazar, yap~t~n~n "Sunu" bölümünde
~öyle diyor: "Bu beyanlar (Atatürk'ün), Türkiye Büyük Millet
Meclisi ar~ivinde 56 y~ld~r gizlili~ini korumaktad~r...." Ondört
y~ldan beri Avrupa ar~ivlerinde, özellikle Ingiltere Devlet Ar~ivinde 2
yapm~~~oldu~um ara~t~rmalar sonunda ele geçirmi~~bulundu~um
birçok belgelerin ~~~~~~ alt~nda, Say~n Sadi Borak'~n bu iddias~na
kat~lam~yaca~~m, çünkü Kurtulu~~Sava~~m~z günlerinde BMM'nin
s~k s~k yapm~~~oldu~u gizli oturumlar~n tutanaklar~n~n en önemlilerinin içeri~i ~ngiliz ajanlar~nca ö~renilerek ivedilikle ~ngiltere
yönetimine duyuruluyor; o günlerde oldukça gizli say~lan bu belgeler,
Ingiltere'nin siyasas~n~~çizen ve uygulayan devlet adamlar~~ve yetkililerce dikkatla okunuyor; Kemalist Türkiye'ye kar~~~ne denli bir
yöntem izlenilece~i ona göre ayarlan~yordu.
Bu yaz~da yay~nlayaca~~m Ingiliz belgeleri aras~nda mevsuk
olmayan belgeler de bulunabilir. Bunun nedeni ~öyle anlat~labilir:
Kurtulu~~Sava~~~günlerinde a~lar~n~~bir örümcek gibi Türkiye'nin
her yan~na yayan Ingiliz Istihbarat Servisi 3, özellikle Ankara'da
Mustafa Kemal ve çevresindeki yak~nlar~na dek sokuluyor; Bakanlar
Kurulu (hey'et-i vükelâ), Genel Kurmay Ba~kanl~~~~(Erkân-~~Harbiyeyi limumiye) ve BMM gizli oturumlarm~n kimilerinde al~nan
en önemli, en gizli kararlar~~ve devlet s~rlar~n~~ele geçirerek günü
gününe ~ngiliz yönetimine duyuruyordu. Bunlar~~yaparken her türlü
ajanlardan, Mustafa Kemal ve öteki ulusalc~~(milliyetçi) önderleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan böyle BMM olarak k~salt~lacakt~r.
Public Record Office, Londra, ~ngiltere.
3 British Intelligence Service.
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çekemeyen muhaliflerden, rejim dü~manlar~ndan, Padi~ah ve Ingiliz
yanda~lar~ndan, ç~kar dü~künlerinden, bo~bo~azl~k yapan ~arlatan
politikac~~ve yetkililerden, dikkatsizce davranarak a~~zlar~ndan söz
kaç~ran i~güderlerden, bas~n mensuplar~ndan; dahas~, çevrede dola~an ve bazan gerçek olabilen her türlü söylentilerden yararlan~yordu.
Ancak, bu devlet s~rlar~n~~ve bilgileri toplarken, bunlar~~sa~layan
kayna~~n yeteneksiz ve bazan ku~kulu olmas~~yüzünden, Ingiliz
istihbarat~, bu bilgileri iki s~n~fa ay~r~yordu: A ~~ s~n~f~, oldukça gizli
ve mevsuk bilgileri kapswordu.,Bu denli bilgiler, önceden denenmi~,
yararl~~olduklar~~saptanm~~, gerçekten güvenilir ve yetenekli istihbarat ajanlarmca sa~lan~yordu. A2 s~mf~ndaki bilgiler ise, henüz
do~rulanmam~~, kimi güvenilmeyen, deneysiz, yeteneksiz ve ku~kulu
kaynaklarca sa~lanan, mevsukiyeti saptanma~m~, olas~l~kl~~bilgilerdi.
Bir bilgi A' s~n~f~na girdi mi, aksi saptan~ncaya dek, mevsuk ve
inan~l~r olarak nitelenir, ona göre davraml~rd~ ; Az s~n~f~na girdi mi,
ku~ku ve ihtiyatla kar~~lan~rd~.
Mevsuk ve do~ru olsun veya olmas~n; oldukça önemli gördü~üm
tüm bu belgeleri yay~nlamay~~~u aç~lardan gerekli ve yararl~~gördüm:
a) bu belgeler mevsuksalar (bunu BMM gizli tutanaklar~n~n as~llar~m inceleyenler daha iyi saptayabilirler), Kurtulu~~Sava~~m~z~n en
karanl~k safhalarma ~~~k serpmeleri dolay~s~yla bugünün ku~aklar~nca
ibretle izlenebilirler; b) bu belgeler mevsuk de~illerse, o zaman~n
Ingiliz Istihbarat Servisinin Türkiye'de ne denli düzenler çevirdi~ini
ve Ingiliz devlet adamlar~~ve yöneticilerini nas~l aldatarak yanl~~~
yola sevketti~ini göstermeleri dolay~s~yla yine ibretle ve zevkle izlenebilirler.
Istanbul'un Resmen I~gali
Özellikle Ingiltere, Fransa ve Italya'dan olu~an Ba~la~~k Devletler 4, Türkiye'ye daha sonra Sevr'de zorla kabul ettirecekleri sert
bar~~~antla~mas~n~n kolayca uygulanaca~~n~~sanarak, 16 Mart I gzo'de,
ço~unlu~u Ingiliz erlerince olu~turulan askeri birlikleriyle Istanbul'u
resmen i~gal ediyorlard~. Ayn~~gün Mebusan Meclisini basan Ingiliz
askerleri, aralar~nda Hüseyin Rauf ve Kara Vas~f da bulunan
ulusalc~~kimi mebuslar~~yakalayarak Malta'ya sürüyorlard~. O s~ralarda Ankara'da bulunan Mustafa Kemal, Istanbul'un i~galini 16
Mart sabah~~telgrafc~~Manast~r'll Hamdi'den ö~renir ö~renmez,
4
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Ba~la~~k Devletleri ve Amerika siyasal temsilcileriyle yans~z devletlerin D~~i~leri Bakanlar~na sert bir protesto gönderiyor; Istanbul'un
i~galiyle "Osmanl~~ulusunun siyasal egemenli~ine ve özgürlü~üne
indirilen bu son çarp~n~n", yirminci yüzy~lda uygarl~k ve insanl~~~n
kutsal sayd~~~~özgürlük, yurt ve ulus duygusu denli o günkü insan
topluluklar~n~n temeli olan tüm ilkelere ve bu ilkeleri ortaya koyan
insanl~~~n vicdamna indirilmi~~demek oldu~unu belirtiyor; ilgili
uluslar~n onurlanyla da ba~da~mayan bu davran~~~n üzerinde yarg~ya
varmay~, bilim, kültür ve uygarl~k Avrupa ve Amerika'S~mn vicdan~na
b~rak~yor; bu olaydan do~acak büyük tarihsel sorumlulu~a dünyan~n
dikkatini çekiyordu. Ayn~~gün ulusa hitaben yay~mlad~~~~bildiride
özetle ~öyle diyordu:
"...Bugün, Istanbul zorla i~gal edilerek Osmanl~~devletinin
700 y~ll~k ya~ant~~ve egemenli~ine son verildi. Yani, bugün
Türk ulusu, uygarl~k yetene~ini, ya~ama ve ba~~ms~zl~k hakk~n~~
ve tüm gelece~ini savunmaya ça~r~ld~ ..." 5
I~galden dokuz gün sonra, Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri
(Büyükelçi düzeyinde) Amiral Sir John de Robeck, ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda, Istanbul'un i~galinin san~lan~n üstünde büyük bir ba~ar~~oldu~unu; Türk
ulusal ak~m~n' ortadan kald~rmamakla birlikte, bu ak~ma büyük bir
çarp~da bulundu~unu övünerek anlat~yor 6 ; böylece i~galin ulusal
ak~ma bir çarp~da bulunmaktan çok, bu ak~ma yeniden hayat ve
güç verdi~ini ve daha sonra Ankara'da BMM yönetiminin kurulmas~nda önemli bir röl oynayaca~~m tahmin edemiyordu.
Ba~la~~k Devletler Istanbul'u i~gal ettikten sonra, Sadrazam
Salih Pa~a yönetimini erkten dü~ürmek amac~yla yönetim üzerinde
bask~~kullan~yor; bu yönetim 3 Nisan 1920'de erkten çekilmek
zorunda kal~yordu 7. Bunun üzerine Mebusan Meclisi ikinci ba~kan~~
Hüseyin Kaz~m, Padi~ah Vahidettin'i görerek, Damat Ferit'in
5 ~ngiliz Devlet Ar~ivi (IDA olarak an~lacakt~r) IDA/5046/E 3243, ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri, Amiral de Robeck'den Lord Curzon'a gizli yaz~,
Istanbul, 30 .3.1920, ili~ikte Mustafa Kemal'in, 19.3.1920'de yaym~lad~~~~bildirinin ~ngilizce çevirisi.
5 IDA 5045/E 2327.
7 IDA 5045/E 2635, Amiral de Robeck'den Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~,
Istanbul, 3.4. ~~92o.
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sadrazaml~~a getirilmesinin ülke ve saltanat için bir felaket olaca~~n~~
belirtiyor, ama bundan öfkelenen ve "Ben dilersem Rum Patri~ini
de, Ermeni Patri~ini de getiririm, Hahamba~~y~~da getiririm" diye
hayk~ran Padi~ah 8, 5 Nisan 1920 tarihli halt-, hiimayun'la Damat
Ferit'i "yetenek ve sadakati" dolay~s~yla sadrazaml~~a, Dürrizade
Abdullah'~~ da ~eyhülislaml~~a getiriyor; ulusalc~lara (Kemalistlere)
kar~~~sert ölçemler al~nmas~n~~buyuruyordu g. Damat Ferit erke
geçer geçmez, ~eyhülislam Dürrizade Abdullah'~n vermi~~oldu~u
fetvan~n yard~m~yla, "Padi~ah~n buyru~u olmaks~z~n asker toplayanlar~n ve Osmanl~~ülkelerinin muvasala, münakale ve muhaberesini
(ula~t~rma) kesenlerin öldürülmelerinin ~er'an uygun oldu~unu"
ilan ediyor °o; Istanbul'da Nemrut Mustafa Pa~a'n~n ba~kanl~~~~
alt~nda toplanan askeri yarg~tay arac~l~~~yla, Mustafa Kemal ve en
yak~n arkada~lar~n~~(Karabekir d~~~nda), ii May~s r92o'de yokluklar~nda ölüme mahldim ediyor n; Padi~ah, 24 May~sta ölüm karar~n~~
onayl~yor; Damat Ferit de bir genelge ile bunu kamuya duyurmaya
çal~~~yordu.
Damat Ferit'in bu tehlikeli davran~~lar~na kar~~~hareketsiz
kalmayan Kemalistler, Anadolu'da ba~ta Börekçizade Mehmet
Rifat Efendi olmak üzere 153 müftünün imzalad~klar~~ve Dürrizade
Abdullah'~n fetvas~n~~etkisiz b~rakan bir kar~~~fetva yay~nl~yor 12 ve
Ankara'da kurulan Istiklal Mahkemesi arac~l~~~yla Damat Ferit
ve yak~nlar~n~, yurda ihanet suçundan, yokluklar~nda ölüme mahkûm ettiriyorlard~~". Mustafa Kemal, 8 Nisan r92o'de yay~mlad~~~~
bir genelgede, Damat Ferit ve yönetiminin Türk ulusuna kar~~~
giri~mi~~olduklar~~hay~nca davran~~lar~~aç~klayarak k~nayor; "yurda
ihaneti kesin olan ve dü~man süngüsüyle ayakta tutulan" bu yönetimi
Ali Fuat Türkgeldi, "Görüp i~ittiklerim", Ankara, 1951, s. 260-261; Mahmut
Kemal Inal, "Osmanl~~ Devrinde Son Sadrazamlar", Istanbul, 1940-1953, S. 2053;
Gotthard Jaeschke, "Türk Kurtulu~~Sava~~~Kronolojisi", Ankara, 1970, S. 153.
9 IDA 5047/E 3671, Amiral de Robeck'den Lord Curzon'a yaz~, Istanbul,
9.4.1920.
10 IDA 5047/E 4281, Amiral de Robeck'den Lord Curzon'a yaz~, Istanbul,
17.4.1920.
~i Takvim-i Vekayi No. 3852, 3864, 3866 ve 3883; Peyam-~~ Sabah, 13.5.1920;
öteki bas~n 24.5.1920.
12 IDA 5169/E 6904, Ingiliz gizli istihbarat raporu No. 71, 2 .6.1920.
12 Millet rolu, Bursa, 5 . 7.192o.
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hiçbir biçimde tan~mayaca~~n~~ aç~kl~yor 14 ; Istanbul'un Ba~la~~klarca i~gali yüzünden, orada oturumlar~n~~sürdüremeyen Mebusan
Meclisinin, bu kez ola~anüstü yetkiyle Ankara'da ve BMM biçiminde
toplanmas~~için her türlü ölçemi alm~~~bulunuyordu.
Büyük Millet Meclisinin Kurulu~u
~ngilizler, özellikle Ingiliz ~stihbarat Servisi ve Istanbul'daki
Ingiliz siyasal ve askeri yetkilileri, BMM henüz kurulmak üzere
iken onunla büyük ölçüde ilgileniyor ve kurulduktan sonra da onun
çal~~malar~~ve al~nan kararlar hakk~nda bilgi toplamaya büyük
dikkat gösteriyorlard~. Örne~in, Meclis henüz kurulmadan önce
Istanbul'daki ~ ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck,
29 Mart 1920'de ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a gönderdi~i
kapal~~telyaz~s~nda ~u haberi veriyordu:
"Her sancaktan be~~üye seçilmek üzere, 3 Nisan dolaylar~nda
Ankara'da toplanacak olan Ulusal Konseye (Meclis) kat~lacak
üyelerin seçilmeleri için ça~r~ larda bulunulmu~tur. Seçimler,
Ulusal Haklar~~Koruma Dernekleri (Müdafaa-i Milliye Cemiyetleri)'nin önderli~i alt~nda yap~lacakt~r".
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda bu yaz~y~~ dikkatle izleyen W. S.
Edmonds ad~ndaki yetkili, 20 Nisanda ~u derkenar~~kaleme al~yordu:
"Mustafa Kemal bu kez de Anadolu'da bir Parlamento daha
ça~~r~rsa, bizim bundan pi~manl~ k duyaca~~m~z bir~ey yoktur" ".
Bu arada Amiral Sir John de Robeck, Türk ulusalc~lar~n~n,
Mustafa Kemal'in imzas~~alt~nda yay~nlad~klar~~bildirileri; özellikle
Ankara'da toplanacak olan ulusal Meclis için seçim yap~laca~~~
yolunda 19 Mart 1920 tarihli bildirinin bir suretini 30 Martta Lord
Curzon'a gönderiyordu 16 . Yirmi dört gün sonra, Mustafa Kemal'in
ça~r~s~~üzerine, Türkiye'nin i~gal alt~nda olm~yan bölgelerinden
ivedilikle seçilen milletvekilleri ve Ba~la~~k Devletlerin Istanbul'u
resmen i~ gal etmeleri üzerine Anadolu'ya geçen kimi Osmanl~~mebuslar~ndan " olu~ an BMM, 23 Nisan 1920'de Ankara'da ilk oturumunu
Milliye, 8.4. ~~g2o.
IDA 5045/E 2488.
16 IDA 5o46/E 3243.
17 Kurtulu~~Sava~~na kat~ lmak üzere Istanbul'dan Anadolu'ya geçen Osmanl~~
mebuslar~, BMM'nin ilk oturumunda al~ nan bir kararla ola~an üye kabul ediliyorlard~.
14

15
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yap~yor; üyeleri aras~ ndan en ya~l~~olan ~erif Bey'i geçici ba~kan
seçiyordu. Oturumu açan ~erif Bey, Padi~ahl~kla Halifeli~in, ba~kentle
yönetimin özgürlükten yoksun b~rak~ld~klar~n~ ; Türk ulusunun,
Ba~la~~ k Devletlerin zorla kabul ettirmeyi diledikleri "yabanc~~köleligine" kar~~~ç~ karak uluslar ilkesi (self-determinasyon) ve tam ba~~ms~zl~ k yolunda direnmek azminde oldu~unu aç~kl~yordu 18.
Bu aç~klaman~ n ard~ndan daimi ba~kan seçimine geçiliyor; bu
göreve Mustafa Kemal seçiliyordu. Ertesi günkü oturumda söz alan
BMM Ba~kan~~ Mustafa Kemal, y~~rttaki ola~anüstü durumdan
ötürü bir yönetim kurulmas~n~n gerekli oldu~unu ve Türk ulusunun
keskisine ancak bu ulusu temsil eden BMM'nin yön verebilece~ini;
esasen BMM'nin yurtta en üstün kurulu~~oldu~unu aç~kl~yordu 1°.
Mustafa Kemal'e göre, Meclis, yürütme yetkisini kendi üyeleri
aras~ ndan seçilen bir Bakanlar Kuruluna (Hey'et-i Vükelâ) devrediyor; Meclis Ba~kan~ , Bakanlar Kuruluna da ba~kanl~ k ediyordu 2°.
Böylece Meclis, yürütme yetkisini "vekâleten" Bakanlara devrediyor,
ama yasama gücünü kendi yetkisinde b~rak~yordu. Meslis, gerekirse
yarg~~gücünü de kendi yetkisinde toplayabiliyordu. 29 Nisan ~~92o'de
kabul edilen Yurda ihanet Yasas~na göre, BMM'nin dileklerine
kar~~~koymaktan suçlananlar ölümle cezaland~r~ labileceklerdi. Yurda
ihanet edenleri ivedilikle yarg~layacak "~stiklâ1 Mahkemelerinin"
üyeleri milletvekilleri aras~ndan seçiliyordu. Tüm bu geli~meler,
~ ngiliz Yüksek Komiseri Sir John de Robeck'ce 22.5.1920 tarihli
gizli bir yaz~yla Lord Curzon'a bildiriliyordu 21.
Gene Amiral Sir John de Robeck, Lord Curzon'a be~~gün önce
göndermi~~oldu~u kapal~~telyaz~s~nda ~unlar~~bildiriyordu:
"Mustafa Kemal'in ça~~rd~~~~Ulusal Meclis 23 Nisan 1920
dolaylar~ nda toplanarak, tüm yasama ve yürütme yetkilerini
kendinde toplad~ . Meclisin yürütme yetkisi, Mustafa Kemal'in
ba~kanl~~~~alt~nda bir vekiller kuruluna b~ rak~ld~. Ankara Meclisinin geçirdi~i kimi önergeler aras~nda, Türkiye'nin keskisi
konusunda bizzat Meclisin seçece~i yetkili bir bar~~~kurulunun
BMM Zaba Ceridesi, ~ . oturum, C. 1, S. 2.
Salâhi R. Sonyel, "Kurtulu~~Sava~~~Günlerinde Do~u Siyasam~z", Belleten,
XLI, No. 164, Ekim 1977, S. 657 vd.
20 Mustafa Kemal, Söylev, S. 306.
21 IDA 5049/E 5858.
18
18
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karar verebilece~i önergesi de vard~r. Ankara Meclisi, Ahmet
R~za, Ahmet Muhtar, Galip Kemali, Fuat Selim ve Ahmet
Rüstem (Bilinski)'den olu~an bir bar~~~delegasyonu atam~~t~r.
Bunlar~n hepsi de ~imdi Avrupa'da bulunuyor; ama bu haber
henüz do~rulanm~~~ de~ildir" 22 .
Büyük Millet Meclisinin ilk Gizli Oturumu ve Mustafa Kemal'in
Bildirileri
Ingiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck, 22 May~s
192o'de Lord Curzon'a gönderdi~i gizli yaz~ya, "Gizli C Eki" ba~l~~~~
alt~nda ili~tirdi~i raporda, BMM'nin 24 Nisanda yapt~~~~ilk gizli
oturumu hakk~nda bilgi veriyor ve Mustafa Kemal'in, ba~s~z (padi~ahs~z) bir yönetim kurma gere~ine de~indi~ini bildiriyordu. Bu
gizli oturumla ilgili bilgi, T. 25/2 say~l~~kaynaktan sa~lanm~~t~. Bu
kaynak da herhalde Ingilizlerin hizmetinde bulunan ama ad~~ aç~klanmayan bir Türk ajan~nca olu~turuluyordu 23.
Ingilizler, bu arada Mustafa Kemal'in BMM ad~na yay~nlad~~~~
bildirilerle de çok ilgileniyorlard~. Onun 30 Nisan 1920 tarihini
ta~~yan ve Frans~z'ca olarak daktilo edilmi~~bulunan bildirisi, 23
Haziranda do~rudan ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'un
eline var~yordu. Bu bildiride, Mustafa Kemal, Istanbul'un Ba~la~~k
ordusunca resmen i~galine kar~~~ç~k~yor ve Ankara'da kurulan BMM'nin, Halife-Padi~ah Istanbul'da yabanc~~ bask~s~~ alt~nda kald~~~~
sürece Türkiye'nin keskisini kendi eline almak karar~n~~ verdi~ini
bildiriyor; Istanbul'daki yönetimin buyruk ve fetvalar~ n~n BMM'nde
al~nan bir kararla kabul edilmeyip tan~nm~yaca~~n~~ve Türk halk~n~n
"kendi kutsal haklar~n~~savunarak onurlu bir bar~~~için mücadele
edece~ini" ekliyordu. Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~Lord
Hardinge, bu bildiri ile ilgili olarak ~u derkenar~~kaleme al~yordu:
"Bu, az çok Padi~aha kar~~~bir isyan bildirisidir" 24 .
Ingilizler, ayn~~ zamanda, Mustafa Kemal'in BMM ad~na I
May~s 192o'de Padi~ahl~k ve Halifelik katlanyla ba~kentin ve Türk
ülkelerinin kurtar~lmalar~~ için mücadele yap~laca~~~yolunda tüm
Islam dünyas~na seslenen bildirisini aynen Ingilizceye çeviriyorlar;
Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri Sir John de Robeck, bunu,
IDA 5048/E 4890.
IDA 5o4.9/E 5858.
24 IDA 5o5 ~~ /E 7090.
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22 M.~y~sta gizli bir yaz~ya ili~ik olarak D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a gönderiyordu. Bu bildiri, Ingilizlerce T/ ~~oi~~2 say~l~~kaynaktan
sa~lanm~~t~~25. Ayn~~gün, Mustafa Kemal'in Türk halk~na seslenen
bildirisini de "EK B" i~aretli olarak ayn~~yaz~ya ili~tiriyordu. Bu
bildiride, Ingilizlerce sat~n al~nan, din ve ülke dü~man~~kimi hay~nlar~n, Halife-Padi~aha kar~~~isyan ba~lat~ld~~~~yolunda çevreye söylentiler yayd~klar~ ; bundan amac~n, Izmir, Adana, Mara~, Urfa,
Antep ve Osmanl~~Imparatorlu~unun tüm bölgelerini ordulanyla
i~gal etmi~~bulunan din dü~manlar~n~~ülkeden ko~makla HalifePadi~ah~n yetki ve sayg~nl~~~n~~iade etmek için silaha sar~lan ve kan~n~~
döken ulus aras~nda ölümcül bir mücadele ba~latmak oldu~u bildiriliyor, ~öyle deniyordu:

"Ulusun temsilcileri olarak, Tanr~~ve Peygamber ad~na
and içer ve deriz ki, Halife-Padi~aha kar~~~isyan yoktur. Casuslar~n, hainlerin sözlerine inanmay~n~z... Halifelik ve Padi~ahl~k
katlar~n~n kutsal ba~kentini, yetki ve sayg~nl~~~n~~ iade etmek;
dü~man~~ ülkeden ko~mak için cihad açm~~~bulunuyoruz...
BMM'nin buyru~uyla Mustafa Kemal, ~~.5.1920" 26 .
10.6.1920 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporuna bak~lacak
olursa, Mustafa Kemal, BMM ad~na 9 May~sta tüm Islam dünyas~na
bir bildiri daha yay~nlam~~t~. Bu bildiri, 13.5.1920 tarihli Meclis
tutanaklarmda yay~nlanm~~t~. Bildiri, Islam~n birli~ini parçalamaya
çal~~an Ingilizlere sald~r~yor; kötü niyetle davranarak Istanbul'u
resmen i~gal ettiklerini ve güçlerini kullanarak Damat Ferit'i sadrazam yapt~klar~n~ ; Ferit'in onlarla gizli bir anla~ma imzalad~~~n~~
öne sürüyor; Ingilizler "ulusumuzu, yönetimimizi ve kendi Seyhülislâm~m~z~~bile bize kar~~~çeviriyorlar. Anadolu'daki tüm dinsel
önderlerin, her Müslüman~n görevi, Halifeyi yabanc~~boyunduru~undan kurtarmak için mücadele etmektir" diyordu 27 .
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda bu belgeler dikkatla izleniyor,
yorumlara yol aç~yordu. Bakanl~k yetkililerinden Deniz Yarbay~~
Heathcote-Smith, 5 Haziranda kaleme ald~~~~derkenarda ~öyle
diyordu:
23
28
21

IDA 5049/E 5858.
IDA 5o49/E 5858; kaynak: 171o/12.
I~)131 5049/E 5858.
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"Bu yaz~lar oldukça ilginçtir... Ulusalc~lar çok zekidirler;
her davran~~lar~n~~türeye göre yapmaya büyük dikkat gösteriyorlar. Tüm Bakanlar `vekirdirler ve Istanbul yönetimiyle birle~ecekleri günü bekliyorlar. Padi~ah kabul ediliyor ve ona sayg~~
gösteriliyor, ama ~u ko~ulla: zavall~~adam yabanc~lar elinde
bask~~alt~nda oldu~undan, geçici bir süre için sorumsuzdur ve
onun ~eyhülislâm~nca yay~nlanan fetvalar geçersizdir..."
Büyük Millet Meclisinde Haz~r Bulunan Bir ~ngiliz Ajan~n~n ingilizlere
Verdi~i Rapor
Ingiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck'in 2 2 May~s
192o'de D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a bildirdi~ine göre, BMM'nde haz~r bulunan bir ajan (HA/928) ~u raporu gönderiyordu:
"BMM 174 üyeden olu~uyor. Aralar~nda Celâlettin Arif,
za
R~ Nur, Yunus Nadi ve Cami Bey'ler gibi Istanbul'dan gelen
24 milletvekili de vard~r. Benim haz~r bulundu~um oturumda
ba~kanl~ k seçimiyle ilgileniliyordu. Ilkin Mustafa Kemal söz
alarak ulusal örgütün on iki aydan beri yapt~~~~çal~~malar~~
anlatt~. BMM ondan sonra Mustafa Kemal'i birinci Ba~ kan,
Celâlettin Arif'i ikinci ba~ kan, Abdülhalim Çelebi'yi birinci
Asba~kan, K~r~ehirli Hac~~Veli Çelebi Cemalettin Efendiyi
ikinci Asba~kan seçti. Sonra BMM, üyeleri aras~ ndan bir yönetim konseyi (hey'et-i vükelâ) seçti. Bunlar aras~ na Mustafa
Kemal, Celâlettin Arif, Dr. Adnan, Hakk~~Behiç, Bekir Sami,
Hamdullah Suphi, Cami Bey, Fevzi Pa~a ve Genel Kurmay
Ba~kan~~olarak Albay Ismet vard~r.
Yönetimin geçici oldu~u aç~klan~yor... BMM'ni Ankara'da
kurma karar~ , Heyet-i Temsiliyenin 28.3. 192o'de Karasu'da
yapm~~~oldu~u toplant~da al~nm~~t~ . BMM ve Bakanlar Kurulu
Ba~kan~~Mustafa Kemal, ~eyhülislâm ve Evkaf Bakan~~Müftü
Fehmi Efendi, Ulusal Savunma, Sava~~ve Donanma Bakan~~
Fevzi Pa~a, Içi~leri Bakan~~Cami Bey, D~~i~leri Bakan~~Bekir
Sami, Adalet Bakan~~Celâlettin Arif, Maliye Bakan~~Hakk~~
Behiç, E~itim Bakan~~Dr. R~za Nur, Ekonomi ve Tar~m Bakan~~
Yusuf Kemal, Sa~l~k Bakan~~ Dr. Adnan ve Genel Kurmay
Ba~kan~~Albay Ismet'tir.
Orada kurulan geçici yönetim gerçekte cumhuriyet biçimindedir, ama halk~n Padi~aha olan duygular~~gözönünde tutularak,

224

SALM-I~~R. SONYEL

bu aç~kça söylenmiyor. Merkezi yönetimce yay~nlanan fetvalar
halk üzerinde o kadar etken olmu~tur ki, egemen olan görü~lere
göre, Istanbul'dan Anadolu'ya gerçekten yetenekli bir güç
gönderilirse ulusalc~lar (Kemalistler) kolayca yenilgiye u~rat~lacaklard~r . .. Mustafa Kemal'in Italyanlarla ili~kileri oldukça
iyidir. BMM'nde Italyanlardan yana konu~malar yap~lm~~~ve
Italyan askerlerinin i~galinde bulunan bölgelerin büsbütün bo~alt~ld~~~~iddia edilmi~tir. Eski~ehir, 6.5. ~~92o. Kaynak: T. 25.2" 28 .
Meclis-i Kebir-i Milli
Istanbul'daki Ingiliz i~gal gücü 29 ba~komutan~~General Sir
Milne'nin 6 May~s ~ 92o'de Ingiltere Sava~~Bakanl~~~na gönderdi~i
gizli raporda, BMM'nin Ankara'da aç~l~~~~hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi
veriliyor, onun ad~n~n ilkin "Meclis-i Kebir-i Milli" olarak saptand~~~~
kaydediliyordu. Bu rapora göre BMM ~u önemli kararlar~~al~yordu:
"Herhangi bir bar~~~antla~mas~~kabul edilmeden önce ~u
noktalara önem verilmelidir:
. Istanbul'un i~gali sona ermelidir;
Frans~zlar, Yunanl~lar ve Italyanlar Adana, Izmir ve
Antalya'dan çekilmelidirler;
Sakinlerinin ço~unlu~u Türk olan tüm bölgeler Osmanl~~
yönetiminin do~rudan do~ruya denetiminde kalmal~d~r;
1914'de Osmanl~~ yönetiminde olup da ~imdi dü~man
güçlerince i~gal edilmi~~bulunan öteki tüm bölgelerde plebisit yap~lmal~d~r;
Bu dört ilkeyi kapsamayan herhangi bir bar~~~antla~mas~,
Türk ulusunca kabul edilmeyecektir;
Kabul edilmiyen bar~~~ ko~ullar~n~~ Türk ulusuna zorla
kabul ettirmeye çal~~acak herhangi bir davran~~a ulusun
kar~~~koymaya hakk~~ vard~r" 30.
Büyük Millet Meclisi Padi~aha Ba~~Vuruyor
26 May~s 1920 tarihli ve 70 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporu,
Mustafa Kemal'in BMM ad~na Padi~aha gönderdi~i tarihsiz yaz~n~n
metnini veriyordu. Bu yaz~da özetle ~öyle deniyordu:
IDA 5049/E 5858.
Türkiye'deki ~ngiliz i~gal ordusu, "Army of the Black Sea" (Karadeniz
Ordusu) olarak an~l~yordu.
3° IDA 5052/E 7721.
28

29
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"Halife ve Padi~ah~m~z, saltanat haklar~n~~ve ulusal ba~ims~zl~~'~m~z~~korumak amac~yla bugün BMM olarak toplanm~~~
bulunuyoruz". Izmir'in i~galine ve ülkenin y~k~lmas~na de~indikten sonra ~öyle devam ediyordu: "Bizzat zat-~~ ~ahaneniz
bu olaylar önünde duymu~~oldu~unuz ac~y~~tüm dünya bas~n~na
yans~tm~~~bulunuyorsunuz. Bu durum içinde, yüzy~llar boyunca
Padi~ahlara dünyan~n en ~ahane taht~n~~getiren bu ulus ne
yapabilirdi? Sefil bir sava~~sonunda Padi~ahm~n kendi ordular~n~~
seferber etmekten menedildi~ini görerek bizzat silaha sar~ld~~
ve dinimizi, ulusal onurumuzu kurtarmak için, sald~r~ya u~rayan
bölgelere ko~tu... Ha~metpenahi, halk~~aldatarak ulusal savunmal~m~z~~zat-~~ ~ahanenize kar~~~bir isyan olarak göstermeye çal~~an
hainler vard~r. Bu hainler, ulusumuzu sivil bir sava~a sürükleyerek yurdumuzun dü~manlarca istilas~~için ortam haz~rlamaya çal~~~yorlar... Dü~man bayraklar~~yurdumuzdan kald~r~lmaymca ulusal 'savunmam~z' b~rakamay~z ... Yoksul ve
bedbaht olarak yönetimimiz alt~nda ya~amay~, yabanc~~köleli~inin getirece~i rahatl~ k ve zevke bin kere ye~~tutar~z
Kalplerimiz zat-~~alinize kar~~~ ba~l~l~k ve sevgiyle doludur.
Öncekine oranla daha s~k~~ba~larla Padi~ahl~k kat~na ba~l~y~z.
Meclisimizin ilk sözleri Halife-Padi~ah~m~za ba~l~l~k oldu~u
gibi son sözleri de gene ayn~~olacakt~r" 31.
Ingiliz Yüksek Komiseri Amiral. Sir John de Robeck, 2 2 May~s
1920'de D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a gönderdi~i gizli yaz~da ~u
bilgiyi veriyordu:
"Ulusal önderler Anadolu'da bir Padi~ah vekili (naibi)
atamay~~ dü~ündüler, ama sonunda bu görü~ten vazgeçtiler.
Herhangi bir Osmanl~~Prensini böyle bir kat~~üstüne almaya
inand~ rmakta herhalde güçlük çekeceklerini anlayarak bundan
vazgeçtiler. Bununla birlikte, ~imdi uygulamakta olduklar~~
yönetimi izah etmek için icat ettikleri nazariye (teori) pek
ilginçtir. Ulusal ak~m~n önderleri Padi~ah-Halifeye ba~l~l~ k
beyan ediyor, ama onun bask~~alt~nda bulundu~unu öne sürüyorlar. Dolay~ s~yla bir Padi~ah naibi veya vekili atamakla
dü~manlar~n tuza~~na dü~mü~~olacaklar~n~~ anl~yorlar, çünkü
onlara göre, dü~manlar~~ olan Ba~la~~klar, Padi~ahl~kla Halife31

IDA 5168/E 6768.
Belleten C. XLVI2,
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li~in görevlerini birbirlerinden ay~ rmak amac~n~~güdüyorlar.
Bu duruma ~ öyle bir çözüm yolu buluyorlar: normal durumda
devletin çe~itli organlar~nda uygulanan ve Pad~~ah~n ki~ili~inde
toplanan tüm yetkiler ~ imdiki durum içinde BMM'nde toplan~ yor. Ankara'da kurulan yönetimin Meclise vekâlet etti~i
aç~kça bildiriliyor; dolay~s~ yla Bakanlara 'vekil' ünvan~~veriliyor. Yani ba~ka bir organa veya ki~ iye vekâlet ediyorlar. Türe
d~~~~birçok davran~~lar~~bir bak~ma türe içi göstermeye çal~~mak
Türk usullerine has bir ~eydir. BMM, ulusal önderlerin sorumluluklar~n~~kapsayacak sözde yasalar yapmak amac~n~~güdüyor.
Bu yasalar aras~ nda, BMM'nin dileklerine kar~~~ koyanlar~n
ölüme mahkûm edilecekleri uyar~s~ nda bulunan bir yasa da
vard~r" 32 .
Büyük Millet Meclisi ve Sevr Antla~mas~~
8 Temmuz 1920 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporundan
ö~renildi~ine göre, Sevr Antla~mas~n~n ko~ullar~~22 May~s 192o'de
BMM'nde aç~klan~ nca büyük bir gürültü kopuyor; tüm milletvekilleri, bu ko~ullara kar~~~söz söylemede ve özellikle Ingiltere'ye ve
Sadrazam Damat Ferit'e sald~ rmada birbirleriyle yar~~~ediyorlard~.
Karahisar~~arki milletvekili Nebil Efendi, alayc~~bir edayla: "Çok
emek etmi~ler; Türkiye'nin art~k var olmad~~~n~~söyleseler daha iyi
ederlerdi" diyor; Erzurum milletvekili Necati Bey, bu antla~ma ile
"Avrupa'n~n çirkin, ~eytan çehresinin" meydana ç~km~~~oldu~unu;
Ba~'can Wilson ilkelerinin "bizim gibi safdil ve içten ki~ileri aldatmak
için bir kamuflaj olarak kullan~ld~~~n~" öne sürüyor; Antalya milletvekili Rasih Efendi, Konya milletvekili Refik Bey, Trabzon milletvekili Ali ~ükrü ve Saruhan milletvekili Mustafa Necati, Ingiliz
siyasas~na, özellikle Ingiltere Ba~bakan~~Lloyd George'a sald~r~yor;
onu, "insanl~~a, herkesin utanaca~~~bir belge sunmakla" suçluyor;
söz konusu antla~man~ n, "Ingiltere'nin, Türk, özellikle Müslüman
dostu oldu~u yolunda çevreye yay~lan yan~lt~c~~izlenim ve propaganday~~ortadan silece~ini" öne sürüyorlard~ . Antalya milletvekili Hamdullah Suphi, d~~ar~dan yard~m sa~lanmas~n~~öneriyordu. Bulgaristan'la bir anla~ma yap~l~rsa, Yunanl~lar~n Trakya'ya girmelerini önlemek
için Türkler Bulgarlarla birle~ ebilirlerdi. "Rusya'da bizden yana
olanlarla birle~ece~iz. Bize bir ordu gönderiyorlar. Karde~lerimiz
32
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ye~il bayrak ta~~yarak geliyorlar. K~rg~zlar geliyor! Ba~k~rlar geliyor!
Kafkasya Müslümanlar~~geliyor!" diyordu. Mustafa Kemal de
Sevr Antla~mas~na kar~~~ç~k~yor; bar~~~ko~ullar~n~n ulusal onura bir
hakaret oldu~unu öne sürüyordu. Öteki ulusalc~~milletvekilleri de
benzer görü~ler öne sürüyorlard133.
Büyük Millet Meclisi ve Türk - Rus ili~kileri
Ayn~~ raporda, Mustafa Kemal'in 26 Nisan ~ 92o'de Sovyet
D~~i~leri Komiseri Çiçerin'e göndermi~~oldu~u ve Ruslarla dostluk
ve ittifak anla~mas~~ yap~lmas~~önerisinde bulunan mektubu; ~~~~
A~ustos 1920 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporunda ise, Çiçerin'in
2 Haziran 192o'de Mustafa Kemal'e vermi~~oldu~u kar~~l~k özetle
veriliyordu 34 . 3 Haziran 1920 tarihli istihbarat raporunda, "Türkiye
ve Bol~evizm" ba~l~kl~~raporda ise ~öyle deniliyordu:
"Türkiye'de Eski~ehir'in Bol~evizmin merkezi biçimine geldi~i yolunda daha önceki raporlarda söz edilmi~ti. Son günlerde
oradan al~nan haberlere göre, ~erif Manatof adl~~ tan~nm~~~
~slam Bol~evi~i, orada Bol~evizm üzerine bir konferans vererek,
Türkiye'nin güvenli~i ad~na BMM'nin Bol~evizm ilkelerine
ba~l~~oldu~unu aç~klamas~~gerekti~ini öne sürüyor; Erzurum'da
Rus Bol~evikleriyle Türk Kolordusunun birle~tiklerini iddia
ediyordu. Bunun üzerine konferans sonunda kaleme al~nan bir
telyaz~s~nda, BMM bu biçim bir bildiri yay~nlamaya ça~r~llyor,
ama bildiri, BMM'nin gizli oturumlar~ndan birinde okununca
milletvekilleri aras~nda büyük bir gürültü kopmas~na neden
olu~turuyordu" 55.
9 Haziran 1920 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporunda, "Bol~eviklerle Ili~kiler" ba~l~~~~alt~nda yay~nlanan ~u haber oldukça
ilginçtir:
"BMM Ingilizlerle bir anla~maya var~lmas~~olana~~m görmüyor. ~ngilizler Türk amaçlar~na kar~~~koyuyorlar. Onlarla
anla~maya varmak dilenmiyor. Bol~evizm, Ingiltere'ye kar~~~
koyabilecek bir güçtür; onunla birle~mekle Türkiye'nin dilekleri
gerçekle~ebilir. Bol~eviklerle ili~ki kurmak amac~yla, D~~i~leri
8567; Kaynak: HA 1098.
5170/E 9978 ve E 10779.
33 IDA 5169/E 6955; Kaynak: HA/ ~ o24, 1025.
33 IDA 51 70/E
34 IDA
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Komiseri Bekir Sami, Ticaret Komiseri Yusuf Kemal ve Kaz~m
Karabekir'den olu~an üç ki~ilik bir kurul seçilmi~tir. Bekir Sami
ile Yusuf Kemal, 5.5. ~~92o'de Ankara'dan hareket etmi~lerdir.
~imdi Erzurum'da olmal~d~rlar. 12 May~s dolaylar~nda Sivas'a
varm~~lard~~ve ay~n 22'sine dek orada kalm~~lard~. Yusuf Kemal
Samsun'a da u~ram~~t~r. Bu kurul, Erzurum'da herhalde bir
Bol~evik kuruluyla görü~ecek ve bir ön anla~ma yap~l~rsa, ek
görü~melerde bulunmak üzere Moskova'ya gidecektir" 36.
Amiral Sir John de Robeck de, 19 Haziran 1920'de Lord Curzon'a gönderdi~i yaz~da, BMM'nin iki üyesinin, Bol~eviklerle görü~melerde bulunmak üzere Moskova'ya hareket etti~ini 20 Haziran
1920 tarihli "Hakimiyet-i Milliye" gazetesine atfen bildiriyordu 37.
Büyük Millet Meclisi ve Yunan Sald~r~s~~
Bu arada 21/22 Haziran 192o'de Fransa'da, Boulogne'da toplanan Ba~la~~k Yüksek Konseyi, Kemalist askeri gücünü Bo~azlardan
uzakla~t~rmak; bu güce büyük bir çarp~da bulunarak Kemalistleri,
ileride Sevr'de Türklere verecekleri bar~~~ko~ullar~n~~kabule zorlamak
amac~yla, ~zmir bölgesindeki Yunan ordusunun Kuzey-Do~u do~rultusunda sald~r~ya geçmesi için Yunan yönetimine izin veriyor;
bu ordu, Kemalist askeri birliklerini da~~tmak ve ~zmir-Band~rma
demiryolunu ele geçirmek amac~yla 22 Haziranda sald~r~ya geçiyor 38 ;
bunun ard~ndan, yar~~örgütlenmi~~ve güçsüz Kemalist birlikleriyle
Yunan ordusu aras~nda kanl~~bir bo~u~ma ba~l~yor; Temmuz sonlar~na do~ru Yunanl~lar, Bursa, Band~rma, Ala~ehir ve Bal~kesir'i
i~gal ediyorlar; daha sonra Do~u Trakya'y~~ele geçiriyorlard~. Kemalistlerin askeri durumu o kadar tehlikeli idi ki, Bakanlar Kurulu,
ba~kenti Ankara'dan Sivas'a ta~~mak karar~n~~al~yor; durumu BMM'nden gizli tutuyordu.
15 Temmuz 1920 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporu ~u haberi
veriyordu:
"BMM'nin 27 Haziran 1920 günkü oturumunda oldukça
önemli ~u kararlar al~nd~ :
5169/E 7373.
5052/E 7579.
38 IDA 5133/E 7019, Amiral de Robeck'den Lord Curzon'a kapal~~ telyaz~s~,
Istanbul, 22 . 6.1920.
38 IDA
37 IDA
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. Yunan istilas~~göz önünde tutularak Mustafa Kemal
diktatör ilan edildi;
Durum iyile~inceye dek ona s~n~rs~z yetki verildi;
Mustafa Kemal, ülkenin savunmas~n~~sa~lamak amac~yla
kom~u ülkelerle antla~malar imzalayabilecek;
Mondros B~rak~~mas~~ kald~r~larak, b~rak~~ma günlerinde
yap~lan tüm anla~malar geçersiz say~ld~" 39 .
tarihli ve 84 say~l~~~ngiliz gizli istihbarat raporun4 A~ustos 1920
dan ö~renildi~ine göre, Mustafa Kemal, 19 ile 23 Temmuz tarihleri
aras~nda, on milletvekili ile sava~~kesimini tefti~~ediyor; durumu o
kadar kötü buluyordu ki, Ankara'ya dönünce, BMM gizli bir oturum
yaparak durumu inceliyor ve bunun sonucu olarak ~çi~leri Bakan~~
Cami Bey, milletvekillerinden Ferit ve Hamit Bey'ler görevlerinden
çekiliyorlard~. Maliye Bakan~~Hakk~~Behiç geçici olarak ~çi~leri
Bakan~~vekilli~ini de üzerine al~yordu 40.
Türk Kurtar~~~Derne~i
19 A~ustos 1920 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporu, a~a~~daki
oldukça ilginç haberi veriyordu: BMM, 23 Temmuz 1920 günkü
oturumunda, Türk Kurtar~~~Derne~i (Cemiyeti)'nin kurulmas~n~~
hiç görü~me yapmadan oybirli~iyle kabul etti. Derne~in amaçlar~n~~
aç~klayan önsözde (preamble), ulusal ak~mdan yana ola~an noktalar
öne sürülüyor ve "yüzy~llardan beri k~l~c~mn ucunu sezen dü~man~n
hak etti~i cezay~~görece~i gün uzak de~ildir; tüm haz~rl~klar bütünlenmek üzeredir" deniliyordu. Bu derne~i kurmaktan amaç, yap~lacak olan askeri harekat~~kolayla~t~rmakt~. ~~gal alt~ndaki ülkelerde
bulunan Müslüman ço~unlu~u bunun ba~ar~l~~olmas~n~~sa~layacakt~.
Önsözün alt~nda Ulusal Savunma Bakan~~Fevzi Pa~a ve ~çi~leri
Bakan~~Hakk~~Behiç'in imzalar~~vard~.
Derne~in amaçlar~~ ~unlard~ :
. istila edilmi~~bölgelerde huzursuzluk yaratmak ve sürdürmek; daha ba~ka yerlerin istilalarma kar~~~direnmek;
istilâ gücünün ula~t~rma ve irtibat hatlar~n~~ arkadan
h~rpalamak; sürekli olarak ayaklanmalar k~~k~rtmak;
ivedi sald~r~~ve bask~nlarda bulunarak tehlikeli durumlar
yaratmak;
39

40

~DA
~DA

9_ 49; Kaynak: 1144 ve ~~~~55.
517o,
/FR
517o/E 10335; Kaynak: HA/1229.

SALAH~~R. SONYEL

230

Derne~in Ankara yönetimiyle aç~ktan ili~i~i olmamakla
birlikte, gerçekte Ulusal Savunma Bakanl~~~n~n gizli bir
~ubesi olacakt~r. Askeri harekat ve levaz~m dairesinden
yönerge alacakt~r. (Ingilizlere göre bu dernek, ~~ ~~4'de
Ittihat ve Terakki Derne~ince kurulan ve Behaettin
~akir'in yönetiminde bulunan me~hur Te~kilat~~ Mahsusaya benziyordu).
3.. Derne~in, Ulusal Savunma Bakan~nca atanacak, bir
ba~kan ve be~~üyeden olu~an bir yönetim konseyi ve bu
konseyin emrinde bir ba~kan ve iki üyeden olu~an bir askeri konseyi olacakt~r.
4. Derne~in ba~l~ca görevleri ~unlar olacakt~r:
I~gal alt~nda olm~yan bölgelerde örgüt kurmak;
I~gal alt~ndaki bölgelerde örgüt kurmak; bu örgütü,
her biri yönetim ve askeri konseylerce atanacak bir ba~kan
ve üç üyeden olu~acak iki konsey yürütecektir.
5. I~gal alt~nda olm~yan bölgelerdeki örgüt ~unlardan olu~acakt~r:
Dilendi~i vakit i~gal alt~ndaki bölgelerde çal~~acak
20 ve 30 ki~ilik birlikler;
Bu birlikler çe~itli patlay~c~~madde ve silahlarla
donat~lacaklar; levaz~m birliklerine, depo, köprü, telgraf,
telefon, yol, demiryolu ve uçak alanlar~na bask~n yapacaklard~r ;
I~gal alt~ndaki Müslüman köyleri plul~rsa, gayri
Müslimlerin köyleri de misilleme olarak y~k~lacakt~r;
Gerekirse, i~gal alt~ndaki bölgelerde kurulacak örgütlere yard~mda bulunacaklard~r;
6. I~gal alt~nda olm~yan bölgelerde kurulacak birliklere
yetenekli bir te~men komuta edecek ve ona mühendis
olan bir aste~men yard~mc~~olacakt~r;
7. Faal hizmet gören subaylar~n ve erlerin maa~lan, normal
maa~lardan üç misli çok olacakt~r, ~öyle ki, erler. ayda
6o Türk liras~~alacaklard~r. Birlikler kendi harekât bölgeleriyle yat~m ve bak~m yerlerini bizzat kendileri sa~layacaklar, ama örgütçü konseyler onlara bu hususta
yard~mc~~olacaklard~r;
2.
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Görev s~ras~ nda ölen subay ve erlerin ailelerine s~ras~yla
t000 ve z000 Türk Liras~~ödenek verilecektir. Normal
duruma dönüldü~ünde, dul kalan kad~ nlara ve yetimlere
sürekli ödenekler ba~lanacakt~r;
Bilerek ihanette bulunanlar~~komutan ölüme mahkûm
edecektir;
'o. ~~gal bölgesindeki örgütler ~öyle kurulacakt~r:
Müslüman toplumlanyla ili~ ki kurmak için müftüler,
hocalar, ö~retmenler, din kurulu~lar~, yetkililer ve e~rafca
kurulacakt~ r. Müslüman halk aras~ na öc duygular~~ ve
kurtulu~~özlemleri yay~lacak; dü~man propagandas~~etkisiz b~rak~ lacak; göçlere cesaret verilmeyecek; bir tedhi~~
ak~m~~ için haz~rl~k yap~lacakt~r;
Örgütün merkezi i~gal bölgesinin d~~~ nda olacak ve
yukar~da an~ lan amaçlar, meslek sahibi, müftü, imam,
i~adam~~ ve göçmen k~l~~~ na girecek elçiler arac~l~~~ yla
sa~lanacakt~r;
Müslüman komitelerce yap~ lacak mali ba~~~lar bu
elçiler eliyle yönetim konseyine gönderilecektir;
~~~ . Elçiler dü~man hesab~ na casusluk veya propaganda
yapanlar~~bizzat kendileri öldüremezlerse, en yak~ndaki
tedhi~~örgütü komutan~ na bu konuda bilgi vermekle
görevlidirler;
Elçiler, tedhi~ çi birliklere yiyecek sa~lamal~ d~ rlar. Bu
konuda ihmalkarl~ k gösteren veya buyruklara kar~~~
koyan köyler dü~ man olarak bilinecektir;
Türk Kurtar~~~Derne~i, dü~man i~gali sona erinceye dek
varl~~~n~~sürdürecektir;
Silah ve mermiler, Ulusal Savunma Bakanl~~~nca sa~lanacakt~r. Maa~lar derne~in sand~~~ndan ödenecektir.
Gelir ~öyle sa~lanacakt~r:
Ankara yönetiminden ödenek;
~~gal alt~ nda olan ve olmayan bölgelerden ba~~~lar;
Hay~rseverlerin ba~~~lar~ ;
Dü~mandan veya benzeri kaynaklardan al~ nacak ganimet;
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Gelirin dörtte biri ola~anüstü fona yat~r~lacakt~r. Her
y~l mali konularda Ulusal Savunma Bakanl~~~na ayr~nt~l~~bir bütçe sunulacakt~r;
Yönetim ve askeri konseylerin kurulu~lar~ndan iki hafta
içinde, baz~~maddelerle ilgili özel kararlar haz~rlanacakt~r;
A~~zlar~n~~pek tutmayan subay ve erlere Yurda Ihanet
Yasas~n~n hükümleri uygulanacakt~r.

Yönetim konseyi ~unlardan olu~acakt~r: Ba~kan - Kurmay Albay
Hilmi; Üyeler - Bursa eski valisi Haz~ m Bey, BMM üyesi Ahmet
Kemal, Yarbay Nuri Recep, Salihli sava~~kesimi komutan~~Ethem
Bey, Yarbay Ahmet Ferit. Askeri Konsey ~unlardan olu~acakt~r:
Ba~ kan — Kurmay Yarbay Kemal Veysi; Üyeler — Kurmay Binba~~~
Münir, Kurmay Binba~~~Remzi. Bu ki~iler Ulusal Savunma Bakanl~~~nca onaylanm~~lard~r" 41.
Büyük Millet Meclisi ve Bol~evizm
Bu arada Ingilizler, Yunan ordusunun Anadolu'da Kemalistlere kar~~~kazanm~~~oldu~u ba~ar~lar~n etkisini yak~ndan izlemeye
çal~~~ yorlar& 28 Temmuz ve 4 A~ustos 1920 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporlar~nda ~u haber yer al~yordu:
"Yunan ordusunun Anadolu'da kazand~~~~ba~ar~lar, Ankara'daki BMM'ne hiç ~üphesiz büyük bir çarp~da (darbe)
bulunmu~tur. Bu durum, onlar~~Bol~eviklere yana~t~r~yor. BMM,
askerlerinin moralini yükseltmek için propaganda yay~yor ve
Bol~eviklerden silah yard~m~~ görece~i iddias~nda bulunuyor.
Son günlerde ulusalc~lar Bol~evik yanda~~~oldular; bu konuda
Mustafa Kemal'le Kaz~ m Karabekir aras~nda görü~~ayr~l~klar~~
vard~r: Karabekir esasen bizzat kendisi geçmi~ te kimi Bol~eviklerle ili~ki kurarak görü~melerde bulunmu~tu.
BMM'nin kimi üyeleri, tek umudun ~imdi Bol~evik Rusya'da
oldu~unu öne sürüyorlar. Türk ulusalc~lar~ , kendileriyle Bol~evikler aras~nda s~k~~ i~birli~i yap~ld~~~~yolunda sürekli propaganda yay~yorlar. Dahas~, BMM yönetimiyle Sovyet Rusya
aras~ nda bir anla~ma yap~ld~~~~söyleniyor" 42 .
41
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Raporda, sözde anla~man~n metni veriliyordu. Herhalde Bekir Sami
kurulunun Moskova'da parafe etti~i, ama henüz imzalamad~~~~
anla~ma kastediliyordu.
ii Kas~m 1920 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporuna bak~lacak olursa, Oku milletvekili Yasin Efendi ve Erzurum milletvekillerinden Avni Efendi, Necati ve Mustafa Durak Bey'ler, 14 A~ustos
192o'de BMM'ne sunduklar~~bir gensoruda, Gürcü ve Ermenilerin
Do~u s~n~r~nda Müslümanlara kar~~~giri~mi~~olduklar~~davran~~lara
Türk ordusunca kar~~~konulmamas~n~n siyasal nedenlere dayan~p dayanmad~~~n~~ve Türk ordusu duruma egemen olabilecek bir halde
olmakla birlikte, Erzurum'a Bol~evik kuvvetlerinin gelip gelmedi~ini
soruyorlard~. Bu gensoru, 1920 Temmuzunun sonlar~na do~ru,
Mustafa Kemal Bat~~sava~~kesimini tefti~~ederken öne sürülmü~tü.
Buna kar~~l~k veren Mustafa Kemal, Kaz~m Karabekir'in o s~ralarda
Erzurum'da bulunan Türk kurulunun (Bekir Sami kurulu) KarsBatum demiryoluyla Moskova'ya hareket etmesi; Ermenilerin Müslümanlara kar~~~giri~mi~~olduklar~~ k~r~m davran~~lar~na son vermek
için gerekli ölçemleri almas~~ve sald~r~ya haz~rlanan Ermeni ordusuna
kar~~~Türk ordusunun uygun ve egemen bir pozisyon almas~~için,
esasen Brest Litovsk ve Batum Antla~malanyla Türkiye'ye verilen
üç Do~u ilindeki (Elviy-e-i Selase) Sar~kam~~~ve Do~anl~~da~lar~n~~
ve geçitleri i~gal etmesi için 30 May~s ve 4 Haziran 1920'de BMM'ne
ba~vurdu~unu; ama Sovyet D~~i~leri Komiseri Çiçerin'in, TürkErmeni sorununda arabuluculuk önerisinde bulunan mektubunun
al~nmas~~üzerine, Ermenilere kar~~~uygulanmas~~ dü~ünülen ölçemlerin ertelendi~ini; esasen Ermenistan'a yap~lacak sald~r~n~n o s~rada
Sovyet Rusya yönetimini memnun b~rakm~yaca~~n~ ; o arada bir
Sovyet kurulunun (Upmal Angarskii) Ankara'ya gelmek üzere
oldu~undan, Ermenileri tedibin geçici bir süre için ertelendi~ini
bildiriyordu.
Daha önce, Erzurum'da üslü Do~u ordusunun Ermenilere
kar~~~ m~~seferber edilmesi, yoksa Bat~~ sava~~kesimini mi takviye
etmesi konusunda Mustafa Kemal'le Kaz~m Karabekir aras~nda
anla~mazl~k ç~km~~t~. Karabekir, Ermenistan'~n ezilmesine büyük
önem veriyor ve bu ülkeye sald~rma dile~ini birkaç kez belirtiyordu.
~ngiliz istihbarat raporunda iddia edildi~ine göre, Mustafa
Kemal, söz konusu oturumda Bol~evizmden övgüyle söz ediyor,
~öyle diyordu:
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"Rus ihtilâli sosyalizmin gerçek ideallerini güçle yayd~~ ve
genellikle insanl~~~~kapitalizmin ve emperyalizmin istibdad~ndan
kurtarmay~~üstlendi... Islam~n en yüksek ilkelerini kendinde
toplayan Bol~eviklik, ortak dü~mana kar~~~bir zafer kazand~.
Ba~la~~k Devletler, ancak Do~-u'da egemen olmakla kendi
ya~amsal ç~karlar~n~~koruyabileceklerini anlad~lar ve bu yüzden
özellikle Ingiltere, bir yandan Türkiye'yi y~ kmak, öte yandan
Bol~eviklerin Türkiye'ye yard~mlar~n~~önlemek için her çabaya
ba~~vurdu. Ama Bol~ evikler, Türklerin uzatt~~~~eli ivedilikle
yakalad~lar. Türkler Ba~a~~klar~ n pençelerinden kurtulurlarsa,
dünya ihtilâlinin amaçlar~na büyük destek olabilirler. Bol~evikler, ~~o. ve 12. Kolordular~n~~Kafkaslara göndererek Türklerin
yard~mlar~yla Azerbaycan'a girdiler; ama Polonya'daki durumlar~~zorla~t~~~ndan geri çekilmek zorunda kald~lar... ii A~ustosta K~z~l Ordu ile Türk ordusu bulu~tu".
Bakü Kongresine de de~inen Mustafa Kemal, Ingiliz istihbarat~n~n iddias~na göre, ~öyle diyordu:
"Ilkelerimizi tüm dünya bilir; bunlar Bol~evizm ilkeleri
de~ildir. Ulusu, Bol~evizm ilkelerini kabule zorlamak asla söz
konusu olmam~~t~r. Türk görü~ü, i~çi görü~üdür ve halka egemenlik kazand~rmak amac~~gütmektedir. Bu ilke Bol~evizme
kar~~~ de~ildir. Türkler ulusalc~d~rlar ve kendileriyle i~birli~i
yapan öteki uluslara sayg~lar' vard~r. Ayn~~zamanda Müslümand~rlar ve Müslümanl~k ulusalc~l~~~, sert (~övenist) ulusalc~l~~~n
üstünde bir düzeye ç~kard~~~ndan, Türk ulusalc~l~~~~Bol~evizmin
geli~mi~~biçimi say~labilir. Bol~evizm ancak bir s~n~f~~kapsar;
oysa ki Türk ulusu genellikle bask~~alt~ndad~r. Yetkisiz ve sorumsuz herhengi bir ki~inin ülkeye Bol~evik ilkelerini sokma~a çal~~mas~~hata olacakt~r. Bakü Kongresine ancak BMM temsilcileri
olarak kat~lacakt~r. Ulus ad~na ancak ulusun resmi ve yetkili
temsilcileri söz söyleyebilirler".
Burdur milletvekili Ismail Suphi, Bol~evik askerlerinin Ankara'ya
gelip gelmiyeceklerini soruyor; Mustafa Kemal ona sert biçimde
kar~~l~k vererek, bu denli hiçbir öneri yap~lmad~~~n~~ve konuyu
incelemek istemedi~ini söylüyor; bu denli sorular~~sormadan önce
ona, iyice dü~ünmesini sal~k veriyordu 43.
43
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Sem Antla~mas~n~n imzalanmas~~ ve Yunan Sald~r~lan
Bu arada, Osmanl~~ Senatörlerinden Hadi Pa~a ve Dr. R~za
Tevfik'le Bern'deki Osmanl~~Büyükelçisi Re~at Halis, Osmanl~~yetkili
murahhaslar~~ olarak ~~o A~ustos 192o'de, Türkiye'yi ba~~ms~z ve
egemen bir devlet olarak ölüme mahkûm eden maruf SeVr Antla~mas~n~~imzahyorlard~. Bu antla~ma ile Türkiye'nin Avrupa'daki
s~n~r~, yakla~~k olarak Çatalca hatt~ na dek k~rp~llyor; Istanbul, Türk
egemenli~inde kalmakla birlikte, Türkiye, antla~ma ko~ullar~n~~
uygulamazsa Türklerden al~nmak tehdidine u~rayor ; Bo~azlar
büyük devletlerin denetine veriliyor; Izmir kenti ve dolaylar~ndaki
egemenlik haklar~~ ve Ege Denizindeki kimi adalar Yunanistan'a
veriliyor; Türkiye'nin Do~u illerinden Ermenistan'a ve Kürtlere
toprak veriliyor ve Türk devleti Anadolu içerilerinde nefes bile
alam~yacak küçücük ama güdümlü bir devlet biçimine getiriliyordu".
5.10 .192o tarihli ve T/26/3o kaynakl~~Ingiliz gizli istihbarat
raporunda "BMM'nde Bol~eviklere Kar~~c~l Parti" ba~l~~~~alt~nda,
BMM'nin 4 Eylül 192o'de yapt~~~~gizli oturumda tutulan tutanaklar~n Ingilizce çevirisi veriliyordu. Bu tutanaklardan anla~~ld~~~na
göre, aralar~nda Kütahya milletvekili Besim Atalay'~n da bulundu~u
kimi milletvekilleri, Ankara yönetimine kar~~~bir gensoru sunuyorlard~. 8 Temmuz t92o'de de Mecliste Bol~evizme kar~~~konu~an
Besim Atalay'a, bu gensoruda Afyon Karahisar, U~ak, Bilecik ve
Eski~ehir milletvekilleri, 2 Eylül 192o'de sunduklar~~öneriyle e~lik
ediyorlard~. Bunun üzerine BMM, 4 Eylül günü ö.s. saat 2'de ikinci asba~kan Hüsamettin Bey'in ba~kanl~~~nda toplan~yordu. Maliye Bakan~~
d~~~nda tüm Bakanlar (vekiller) Mecliste haz~r bulunuyorlard~.
Ba~kan, önerilen önergeyi okuyor; önergenin ilk bölümünde, Istanbul'un i~galine yol açan olaylardan söz ediliyor; Padi~ah~ n tutsak edilmesinden dem vuruluyor ; Ankara yönetiminin niçin ve nas~l kuruldu~u anlat~l~yor; ~öyle deniliyordu:
"Bu komite (yönetim) ulusal ba~~ms~zl~~~m~z~~etken ölçemlerle korumak ve Yunan istilâs~na kar~~~koymak için Ankara'da
geçici bir yönetim olarak kurulmu~ tur. Mustafa Kemal Pa~a,
Yunan ilerlemesinin durduruldu~unu ve askeri haz~rl~klar
bütünlenir bütünlenmez, ordumuzun sald~r~ya geçerek, eski
hatlar~na dönmek zorunda b~rakaca~~~yolunda bize güvence
44
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vermi~ti. O tarihten alt~~ay geçmi~~olmas~na kar~~ n ve yönetimin,
içeride sa~lanan ba~ar~lar, ~slam dünyas~yla Sovyetlerden sa~lanan ve sa~lanmas~~sürdürülecek olan yard~ mlar konusunda
bize verilen tüm güvencelere ve bu güvenceler sonucunda katlan~la:n tüm özverilere (fedakârl~k) kar~~n, kalbimizi sevindirmek
için ba~ar~~ sa~lamakla kal~nmam~~ ; ayn~~ zamanda, Padi~ah
ad~ na davranan merkezi yönetim, feci bir bar~~~antla~mas~~(Sevr)
da imzalam~~~bulunuyor.
Izmir'e ç~kan Yunan askerleri, hiçbir yerde ciddi bir direni~le
kar~~la~m~yarak, i~gal bölgelerini ~zmir ve Bursa illerinin yakla~~k olarak dörtte üçünden çok bir bölü~üne yaym~~~bulunuyorlar. Yönetim, Yunanhlar~n ülkeden ko~ulabileceklerine hâlâ
inan~yor mu? Yunan ilerleyi~ine kar~~~niçin direni~te bulunulmad~ ? Ayn~~konuyla ili~kin olarak sormu~~oldu~umuz bir soruya
12 A~ustos 1920 de kar~~l~k veren içi~leri Bakan~, ...Azerbaycan
Sovyet ordular~n~~olu~turan tümenlerin öteki bölüklerinin Türk
s~n~r~ndan içeriye girmek üzere olduklar~n~~ve ulusal emellerimizin pek yak~nda gerçekle~eceklerini bildirmi~ti. Aradan bir
ay geçti~i halde bunlar da gerçekle~medi. Yunanl~lar ilerlemeyi
sürdürüyorlar. Yunan ilerlemesi niçin durdurulmuyor?
Yönetimin a~~r ve güç görevini ba~ar~yla sonuçland~rabilmesi için yabanc~~bir devletten alaca~~na güvendi~i yard~m
nedir? Bu denli yard~mla ~imdiye dek esasl~~ne gibi sonuçlar
al~nm~~t~r? Yönetim, alm~~~oldu~u kararlar~n kabul edilerek
uygulanmalar~m sa~lamada ne denli güçlere dayanmaktad~r?
Bu bunal~ml~~ günlerde ulusun birbirine dü~man iki bölüme
ayr~lm~~~bulunmas~n~n yaratm~~~ oldu~u ciddi durumu göz
önünde tutarak, bunu düzeltmek ve normale döndürmek amac~yla, Bakanlar Kurulu, merkezi yönetimle bir anla~maya varmay~~gerekli görmüyor mu ve bu konuyla ili~kin olarak gerekli
ölçemleri ald~~ m~ ?
Usulleri islam~n ilkelerine büsbütün kar~~t olan Bol~eviklerle yönetimin ili~kileri hangi noktadad~r? Bol~evik ordular~n~n
bize yard~mlar~n~~ sa~lamak için ne denli sözler verilmi~tir?
Orta Anadolu'nun bölgeleri olan Tokat, Zile, Amasya, Bolu,
Adapazar~~ve dahas~, Harmana'daki halk~n Ankara yönetimine
kar~~~tak~nm~~~oldu~u dü~manca tutumun nedeni nedir?
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Bütün bu sorulara tatmin edici kar~~l~ klar diliyoruz. Bu
kar~~l~klar verilmezse, Millet Meclisi'nin, yönetimin çal~~malar~n~~
denetleme hakk~n~~uygulamas~~ ve bu kar~~~k duruma bir son
vermesi gerekti~i görü~ündeyiz".
Önerge okunduktan sonra, Genel Kurmay Ba~kan~~Ismet Bey
buna kar~~l~k vermek için aya~a kalkt~. Bu bunal~ ml~~günlerde BMM
içinde bu denli ayr~l~klar olmas~ndan üzüntü duydu~unu ve
önergenin hangi düzen ve entrikalar sonunda Meclise sunulmu~~
oldu~unu bildi~ini, ama buna bir son verece~ini ve askeri harekât
sona ermeden önce askeri sorunlar konusunda konu~mak zorunda
olmad~~~n~~ söyledi. Yönetimin tüm bu sorulara kar~~l~k vermesi
için vakte gereksindi~ini; oturumun 6 Eylüle ertelenmesini diledi.
Meclis ba~kan~~bu tarihin kabul edilip edilmedi~ini sordu. Kütahya
milletvekili aya~a kalkarak, ~smet Bey'in "savurmu~~oldu~u tehditlere" de~indi ve milletvekillerinin ba~~ms~z olduklar~n~~ hat~rlatt~.
Konu~mas~~Meclisin ço~unlu~unca alk~~larla kar~~land~. Erzurum,
Gümü~hane, Karahisar~~arki ve Istanbul milletvekilleri ad~na söz
alan Hoca Haydar Efendi, BMM'nde bu denli sahnelere görgü
sahibi olmaktan üzüntü duydu~unu belirtti ve oturumun 6 Eylüle
ertelenmesi önerisini destekledi. Bu tarih genellikle kabul edildi.
6 Eylül 1920 Günkü Gizli Oturum

6 Eylül 1920 günkü gizli oturumda Ismet Bey aya~a kalkarak
yaz~l~~olan konu~mas~n~~ okumaya ba~lad~. Milletvekillerinin umutsuzluk ve kötümserliklerini gidermeye çal~~t~. Yunanl~lar~n Izmir'i
i~gal ettikleri günden beri Türk ordusunun önemli bir ba~ar~s~~olmad~~~n~~kabul etmekle birlikte, o s~rada ordunun geli~mekte oldu~unu
söyledi; sözlerini ~öyle sürdürdü:
"Ankara yönetimi, Islam dünyas~nda hakl~~ sav~m~za kar~~~
etken bir ak~m yaratmay~~ ba~ard~. Ayn~~ zamanda, Türk ve
Rus uluslar~~aras~nda bir yak~nla~ma sa~lad~. Bu uluslar~n her
ikisi de ayn~~amaçlar için mücadele ediyorlar. Y~llar y~l~~dü~manl~k dünyas~na kar~~~haklar~n~~ ba~ar~yla savunarak denge, güç ve
yeteneklerini kan~tlam~~lard~r. Sovyet Rusya ile bir sald~r~~ve
korunma ittifak~~ imzalam~~t~r... Ruslar Kafkaslarda ba~ar~~
sa~lad~ktan sonra, Azerbaycan'da üslenmeyen Sovyet ordular~,
Ermenilerin bize kar~~~dü~manca davran~~larda bulunmalarma
engel oldular. Aram~zda imzalanan ittifak anla~mas~~gere~ince
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kendi güçlerinden bizim buyru~umuzda çarp~~acak bir tümen
göndermeye bile haz~rlan~yorlar.
Hepimizin de uygulanmas~n~~diledi~imiz siyasa, Anadolu ve
Rumeli Ulusal Haklar~~Koruma Derne~i (Madafaa-i Hukuk-u
Milliye Cemiyeti)'nin ilk kongrelerinde kararla~t~r~lm~~t~. Ba~ka
bir ulusa kar~~~sald~rgan amac~m~z yoktur. Tek gayemiz: kendi
ulusal s~n~rlar~m~z içinde hiçbir tehlike ve tehdit alt~nda kalmadan tam ba~~ms~zl~~~m~z~~sürdürmektir. Kimseyi k~skanm~yoruz; öteki uluslar gibi biz de yöne timimizde kalacak az~nl~klar~n haklar~n~~güvence alt~na almaya gönüllüyüz. Dü~manlar~m~z~n önermekte olduklar~~askeri ko~ullar~~da kimi de~i~ikliklerle kabule haz~r~z. Ülkemizin güvenli~inin art~k silah gücüyle
de~il, bilim ve iktisadiyatla güvence alt~na alinabilece~ine inan~yoruz; ama bunu gerçekle~tirirken, herhangi bir sald~r~dan
ve bar~~c~~ u~ra~malar~m~za müdahaleden masun bulunaca~~m~za emin olmal~y~z. Yans~zl~~~m~z~n büyük devletlerce tamnmas~ndan emin bulunmally~z.
Ticari ve ekonomik mücadelelerde halk~m~za öteki uluslar
gibi e~it haklar verilmelidir. Bütün bunlar~~ al~rsak, ülkemizin
kalbi olan Izmir ili bize geri verilirse ve ba~kentimiz korunabilecek s~n~rlar içinde bize b~rak~l~rsa, sava~~ve kavgalardan
b~kan Türk halk~~hiç ~üphesiz Yak~n Do~u'da bir bar~~~ve dostluk unsuru olacakt~r".
BMM, Albay ~smet Beyce verilen bu aç~klamay~~7 Eylül günkü
oturum~~nda görü~mek karar~n~~al~yordu; ama o günkü gizli otur~ unla
ilgili belgeler ~ngiliz Devlet Ar~ivinde bulunamam~~t~r 45.
.Kemalistler Aras~nda Görü~~Ayr~l~ktan
24 Eylül 1920 tarihli Ingiliz raporu, "Anadolu'dan al~nan gizli
haberlere" dayanarak, ulusalc~lar aras~nda görü~~ayr~l~klar~~ba~~gösterdi~ini ve o s~rada bu ayr~l~klar~n ~u üç gruba ayr~ld~~~n~~öne sürüyordu:
. Içeride Bol~evizm ilkelerinin kabulünü öne süren Ittihat ve
Terakki Derne~i yanda~lar~ ;
2. Ruslara kar~~~geleneksel korku ve nefret duygular~n~~kamç~lamaya çal~~an Bol~evik dü~manlar~ ; 45

IDA 5057/E 14050 Ve 51 72/E 13846; Kaynak: T/26/3o.
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3. Bu ikisi aras~nda bir ortam bulmaya çal~~an Mustafa Kemal
ve yanda~lar~.
Raporda ayr~ca ~öyle deniliyordu:
"Eyüp Sabri'nin ba~kanl~~~~alt~ndaki ~ttihatç~lar günden
güne daha da güçleniyorlar. Halk Partisinin (f~rka) bu önderi
son günlerde Istanbul'da bir dostuna gönderdi~i yaz~da, BMM'ndeki yanda~lar~n~n say~s~n~n 165'e ç~kt~~~n~~bildirdi. Bol~evik
aleyhtarlar~n~n ba~~nda Halide Edip ve Hamdullah Suphi geliyor..
Mustafa Kemal'in durumu günden güne güçle~ iyor; çok geçmeden ~ttihatç~lar onu erkten dü~ürebilirler. Onun yerini alabilecek en uygun önder Karabekir görünüyor. Bol~evikler,
Mustafa Kemal'in ulusal ak~ma önderlik etme yetene~i olmad~~~~
iddias~yla yak~nda onun yerine Enver Pa~ay~~geçirmeyi tasarl~yorlar. Gerçekte Mustafa Kemal Bol~evik ilkelerinden nefret
ediyor, ama duygular~n~~gizlemeye çal~~~yor" 46.
27 Eylül tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporunda, Mustafa
Kemal'in durumunun aç~ktan aç~~a güçle~ti~i; bir yandan Eyüp
Sabri'nin Bol~evik Partisinin, öte yandan, ba~ta Halide Edip ve
Hamdullah Suphi olmak üzere, Bol~evizm dü~manlar~n~n onun
gücünü a~~nd~rmakta olduklar~~öne sürülüyor, ~öyle deniyordu:
"Bu iki a~~r~~gruplar aras~nda benli~ini daha ne kadar sürdürece~i bellisizdir. Herhalde yak~nda ya merkezi yönetimle
birle~mek veya buyruklarm~~Ittihat ve Terakki Derne~inden
almak zorunda kalacakt~r" 47.
Anadolu'ya Gönderilen Ahmet ~zzet Pa~a Kurulu
Sevr Antla~mas~, ~ngilizler, Yunanl~lar, Rumlar, Ermeniler ve
Kürtlerden ba~ka kimseyi tatmin etmemi~ti. Frans~zlarla ~talyanlar
bu antla~madan arslan pay~~almad~klar~~ için s~zlan~p duruyorlar;
antla~man~n de~i~tirilmesi için bir ak~m ba~lat~yorlard~. Bu ak~ma
Türk yanda~~~kimi ~ngiliz ö~eleri ve bas~n araçlar~~da kat~llyordu 48.
Bu arada Beyaz Rus ordusunun General Wrangel komutas~ndaki
son kal~nt~lar~~Bol~evik ordusunca yenilerek K~r~mdan ç~kar~l~yor;
Bol~evikler Kafkaslara inerek Kemalistlerle do~rudan ili~ki kuruyor" IDA 517i/E 12803; Kaynak: HC/136o.
47
48

5171 /E 12473.
5I09/E 6335; Sunday Times, Londra, 30 .5 . 192o.
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lar 49 ; Kaz~m Karabekir komutas~ndaki Kemalist ordusu Erivan
Ermeni ordusunu yenerek Sevr Antla~mas~ mn Büyük Ermenistan'la
ilgili IV. maddesini etkisiz b~rak~yor; Yunanistan'da yap~lan genel
seçimi Venizelos partisi yitiriyor; Istanbul'da Damat Ferit erkten
çekilerek yerini Tevfik Pa~a kabinesine b~rak~yordu. Eski Sadrazamlardan Ahmet Izzet Pa~a bu kabinede Içi~leri Bakanl~~~na getiriliyordu 5°. Ingilizler, onun yeni kabineye atanmas~na çok önem veriyorlard~, çünkü Kemalistlere kar~~~sempatisi oldu~una, yeni kabine
antla~may~~ onaylar ve "~l~ml~~Kemalistlerin" yurtseverlik duygular~na ba~vurursa, Sevr Antla~mas~n~~kabullenerek direni~lerinden
vazgeçeceklerine inan~yor; Ahmet Izzet Pa~a'y~~bu oyunlar~nda alet
olarak kullamyorlard~~51.
16 Aral~k 1920 tarihli ve CX/1424 say~ l~~Ingiliz gizli istihbarat
raporunda, "~zzet Pa~a Kurulunun Mustafa Kemal'le görü~mek
üzere Anadolu'ya gidi~i" ba~l~~~~alt~nda verilen bilgi oldukça ilginçtir. Bu bilgiden, Ingiliz istihbarat~n~ n Istanbul'da kabine gizli toplant~lar~na kadar girerek Osmanl~~yönetiminin devlet s~rlar~n~~ele
geçirdi~i anla~~lmaktad~r. Bu raporda bildirildi~ine göre, Ahmet
Izzet Pa~a, 22 Kas~m 192o'de yap~lan kabine toplant~s~nda, Mustafa
Kemal'den bir yaz~~ald~~~n~~aç~kl~yordu. Kendisiyle Mustafa Kemal
aras~nda kurye görevi yapan Ne~ et Bey'in sözlü olarak kendisine bildirdi~ine göre, Yunanistan'da Venizelos ve partisinin genel seçimi
yitirmesi üzerine, Türk ulusalc~lar~~aras~nda umut ve güven artm~~~
bulunuyordu. Buna, K~r~ m'da Beyaz Rus Generali Wrangel'in Bol~evik K~z~l Ordusunca yenilgiye u~rat~lmas~~ve Türklerin Ermenistan'da Kaz~m Karabekir komutas~nda sa~lad~klar~~ ba~ar~lar, bu
iyimserli~i artt~rm~~t~. Ulusalc~~önderler, merkezi yönetimin, bu
yeni ko~ullar içinde Ba~la~~k Devletlerle yeniden görü~erek daha
yararl~~ bar~~~ko~ullar~~koparabileceklerine inan~yorlard~.
Ingiliz istihbarat raporunda iddia edildi~ine göre, Mustafa
Kemal'in Ahmet Izzet Pa~a'ya göndermi~~oldu~u gizli yaz~n~n içeri~i
~öyle idi:
"Irtibat subay~~Re~it Bey, merkezi yönetimle Anadolu aras~nda yap~lacak görü~melere esas olu~turacak ko~ullar~~kendisine
IDA 8378/E 8378, Kafkasya gizli raporu, 1917-1920.
Takvim-i Vekayi No. 3988.
51 IDA 5057/E 13178, Amiral de Robeck'den Lord Curzon'a kapal~~telyaz~s~,
Istanbul, 22.10.1920.
4°
5°
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bildirmerni diledi. BMM'nin taraf~ mca bugün ça~r~lan gizli
oturumunda al~nan kararlar~~dile~iniz üzerine size bildiriyorum:
. Ulus aras~ndaki ikili~i ortadan kald~rmay~~dileyen BMM,
merkezi yönetimin bu amaç do~rultusunda yapaca~~~her
türlü davran~~~~desteklemeyi yurtseverlik görevi sayar;
BMM kendi ilkelerine sad~k kal~r ve merkezi yönetimle
ancak ~u ko~ula göre görü~melere giri~ebilir: Sevr Antla~mas~ nda, Wilson ilkelerine uymayan maddelerin uygun bir
biçimde de~i~tirilmesinin sa~lanaca~~~yolunda gerekli güvenceyi sa~lamal~ ; bu konuda bizimle görü~melere ba~lamadan
önce ayr~nt~larda de~ilse bile önemli konularda bu güvenceyi
sa~lamal~d~r;
Ba~la~~k Devletler, yapm~~~olduklar~~haks~zl~~~~ortadan kald~rmak karar~n~~ald~ ktan sonra, BMM söz konusu görü~ menin ivedilikle yap~lmas~~ ve bir anla~maya var~lmas~~için
elinden geldi~ince u~ra~acakt~r;
BMM, ulusal ba~~ms~zl~ k ve birlik konulanyla ili~kin emellerinde tatmin edildikten sonra, dünya bar~~~~için ve Yak~n
Do~u'da Ba~la~~ k Devletlerin tüm siyasal sorunlar~ nda ç~karlar~ na uygun biçimde davranmay~~üstlenir;
5 . Görü~melerde ba~ar~~sa~lan~ nca, ulusal örgüt, merkezi yönetimin buyruklar~na boyun e~mekle birlikte, söz verilen
hükümler yerine getirilinceye dek örgütünü sürdürecektir.
Normal durum yeniden kurulunca, örgüt büsbütün da~~t~lacak veya siyasal bir parti biçimine getirilecektir... (6.
ve 7. maddeler pek önemli de~il, yazar d~~arda b~rakt~).
8 Ba~la~~k Devletlerle anla~maya vard~ktan sonra, merkezi
yönetim, BMM'nin, ulusun güvenli~i için alm~~~oldu~u
siyasal ve mali ölçemleri büsbütün veya k~smen onaylamay~~
üstlenmelidir;
9. Hiç bir ko~ula tabi tutulmayacak genel af ilan edilmelidir." 52
Türk - Rus ili~kileri Gerginle~iyor
Bol~evik yönetimiyle görü~melerde bulunmak üzere r r May~ s
192o'de Ankara'dan ayr~ lan ve 29 Temmuz 192o'de Moskova'ya
varan Bekir Sami ba~kanl~~~ ndaki Türk kurulu, uzun süren çetin
52

IDA

5058/E 15778.

Bellek,: C. XLV12, ~6.
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görü~melerden sonra, 24 A~ustosta Bol~eviklerle bir dostluk antla~mas~~parafe ediyordu. Tüm bu görü~meler s~ras~nda Bol~eviklerin
Kemalistlere, Kemalistlerin de Bol~eviklere pek güvenleri olmad~~~~
aç~kça meydana ç~k~yordu 53 . Kâz~m Karabekir komutas~ndaki
Türk ordusunun Kafkaslarda Da~nak Ermenistan'a bir çarp~da
bulunmas~ndan Bol~evikler hiç de memnun kalmam~~lard~, çünkü
bizzat kendileri Ermenistan'~~Bol~evikle~tirmeyi planl~yorlard~. Türk Ermeni sava~~n~n sonuna do~ru Kemalistlerle Bol~eviklerin aralar~ndaki ili~kiler adeta kesilecek bir kerteye geliyordu. Kemalistlerin
Kafkaslarda ivedilikle ilerlemeleri; Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya'da onlara kar~~~gittikçe artan iyi duygular "; Bol~eviklerin sinirlerini
bozuyordu.
Kafkaslardaki Da~nak önderleri ve Müslüman "zenginleri",
Türklerin Azerbaycan, Da~~stan ve Kuzey Kafkasya'daki Islam
Ülkelerini Bol~evik etkisinden uzakla~t~rmak amac~yla, Bol~eviklere
kar~~~Ba~la~~k Devletlerle birle~tikleri söylentilerini çevreye yay~ yorlar;
Kemalistleri, ba~~ms~z bir Azerbaycan devleti kurmak çabalar~yla
ili~kin gösteriyorlard~. Bu ve buna benzer söylentiler, Bol~evik ihtilal
çevrelerinde Kemalistlere kar~~~ ku~ku yarat~yor; Stalin, Ba~la~~k
Devletlerin, sa~a kayan Kemalistlerle düzen çevirmeye çal~~t~klar~ndan ve Kemalistlerin, "ezgi alt~ ndaki halklara ve kurtulu~~sorununa
ihanet etmeleri, gerekirse, Ba~la~~ klardan yana geçmeleri olas~l~l~~~ndan" söz ediyordu".
Bu arada, Sevr Antla~mas~n~n Türkiye'den yana de~i~tirilmesi
için Frans~z ve Italyan çevrelerinde ba~lat~lan mücadele; Kemalistleri Ba~la~~klar~n ko~ullar~n~~ kabule inand~rmak amac~yla Ahmet
Izzet Pa~a ba~kanl~~~nda Anadolu'ya gönderilen Istanbul kurulu
ve Kemalistlerin Anadolu'da kömünistlere kar~~~ald~klar~~sert ölçemler, Sovyet ku~kular~n~~daha da artt~r~yordu. Öteyandan Bol~evikler
de Enver Pa~a ile ve Mustafa Kemal dü~manlanyla düzen çeviriyorlard~. Anadolu'nun her yan~na ücretli Bol~evik ajanlar~~gönderiyorlard~. Tüm bu geli~melere kar~~n gene de aralar~nda iyi ili~kiler kurulmas~n~n önemini kavr~yor; Kemalistler, Bol~eviklerle olan anla~53 Salâhi R. Sonyel, "Kurtulu~~Sava~~~Günlerinde Do~u Siyasam~z", Belleten,
XLI, No. 164, Ekim 1977, s. 673 vd.
54 IDA 5172/E 1649, Ingiliz gizli istihbarat raporu No. 96, 28.11.1920.
55 E. H. Carr, "A History of Soviet Russia" C. III, Londra, 1966, s. 303; I.
Spector, "The Soviet Union and the Muslim World, 1917-1958", Seattle 1959, s. 72-73.
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mazl~klar~m ortadan kald~rmaya çal~~~yorlard~, çünkü o s~ ralarda ba~ka
bir umut kaynaklar~~yoktu.
30 Aral~k ~ gzo tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporuna göre,
BMM'nin 4 Aral~k 1920
günkü oturumunda, Mustafa Kemal, D~~i~leri
Bakan~~vekili Ahmet Muhtar ve Genel Kurmay Ba~kan~~Albay Ismet,
Ulusalc~larm d~~~siyasas~n~~izah ediyorlard~. Mustafa Kemal, Istanbul
kabinesi v~rtseverlikleri ku~ku götürmeyen ki~ilerden olu~tu~u ve
BMM'nin ilkelerinden birinin ulusu birle~tirmek oldu~u için, Istanbul yönetimiyle görü~melere giri~menin olanakl~~oldu~unu söylüyoryordu. Ama merkni yönetimin temsilcilerine bu konuda yeterli
yetki verilmemesine üzülüyor; gene de görü~melerin, BMM'nin dileklerine göre yap~laca~~n~ ; ~u veya bu yolda kesin bir sonuç
al~nmadan ek bilgi verilemiyece~ini; BMM'nin alm~~~oldu~u karar
ve prensiplerden zerre kadar ayr~lmm~yaca~~n~~; Avrupa'da durumun
daha uygun bir biçime geldi~ini; görü~meler uzayacaksa da kötümser olunmamas~n~~ sal~k veriyordu.
Ahmet Muhtar d~~~ ili~kilere de~inerek, ulusalc~lar~n kimi
Avrupa devletleriyle ili~ki kurduklar~n~ ; Fransa ile Italya'n~n Türk
ulusalc~lar~n~n iyi niyetlerine inand~klar~n~~bildiriyor, ~unlar~~ekliyordu :
"Venizelos'un erkten dü~mesi anla~ma umuduna yol açm~~t~r.
Venizelos'a kar~~~olanlara yard~mda bulunmak için her çaba
harcanm~~t~r, ama Venizelos aleyhtarlar~~erke geçince Venizeloscular gibi ayn~~ ~övenizmi gösterdiler. Onlar~n tutumlar~n~n
bir manevra olup olmad~~~~yak~nda anla~~lacakt~r... Veninizelos'a kar~~~olanlara verilen deste~in ba~ar~l~~olup olmad~~~na bir karar verebilmek için beklemek gerektir... Sovyet
Rusya ile olan ili~kiler eskisinden daha dostçad~r. Moskova
yönetiminin bize kar~~~ dü~man oldu~u söylentileri yalanchr.
Sovyet D~~i~leri Komiserinden al~nan notada dostça olm~yan
hiçbir ~ey yoktur. Gerçekte her iki yönetim de Ermenistan konusunda uzun bir süreden beri anla~m~~~durumda idiler ve Ankara
yönetimi, Rus Bol~eviklerinin kendilerine belirli bir zamanda
bu denli bir notay~~göndereceklerini biliyordu. Gürcistan da
bizimle iyi ili~kiler kurmak dile~ini belirtmi~tir. Ona bizden
herhangi bir sald~r~~gelmiyece~i yolunda güvence verilmi~tir".
Bundan sonra Ismet Bey, kurulan ordunun durumu hakk~nda bir
konu~ma yap~yordu 56 .
56

IDA 6467/E 840 ; Kaynak: H C/ ~~57 .
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Büyük Millet Meclisinin 8 .12 .19.2o Günkü Gizli Oturumu
Ayn~~rapora göre, BMM'nin 8 Aral~ k 1920 günkü gizli oturumunda söz alan D~~i~leri Bakan~~vekili Ahmet Muhtar ~öyle diyordu:
"Istanbul kuruluyla görü~melere ba~lamadan önce ve esasen
Osmanl~~kurulunun ba~kan~~gereken güvenceyi Ba~la~~klardan
sa~lamad~~~ndan, bu görü~meler konusunda Moskova yönetiminin görü~ünün al~nmas~~gerekli görülmü~tür. Ankara yönetimi
bu konuda Sovyet yönetimine bir yaz~~göndermi~tir ve buna
cevap ald~ktan sonra görü~melere ba~lanacakt~r. Tüm geli~meler
konusunda BMM'ne bilgi verilecek ve bir anla~ maya var~l~rsa,
BMM'nin onay~na sunulacakt~r. Osmanl~~kurulunun Istanbul'a
dönmesine izin verilmedi~i yolundaki söylentiler yaland~r".
7 Aral~k 192o'de Sovyet D~~i~leri Komiseri Çiçerin'e gönderilen
yaz~da, Türk ulusalc~lar~n~n, kabul etmi~~olduklar~~üstlenmeleri yerine
getirmek azminde olduklar~ ; ancak onurlu bir bar~~~yap~labilece~ine
emin olduklar~~takdirde merkezi yönetimin önerilerini görü~meye
haz~r olabilecekleri; Ahmet Izzet Pa~a kuruluyla yap~lacak görü~meye
büyük önem vermekle birlikte, bu konuda Sovyet yönetiminin de
ortak ç~karlar~n~~koruyabilmeleri için ne denli bir siyasa uygulanmas~~konusunda Sovyet yönetimine de dam~~lmas~~gerekli görüldü~ü
bildiriliyordu 57. Böylece Kemalistler, Tevfik Pa~a yönetiminin
Anadolu'ya gönderdi~i Ahmet Izzet Pa~a kurulunun Ba~la~~klar~n,
özellikle Ingilizlerin elinde alet olmas~~ve kendilerini, ba~ka bir kaynaktan umud olmayan o s~ralarda Sovyet Rusya'dan ve onun sa~layabilece~i yard~mdan yoksun b~rakmas~~olas~l~~~ndan çok kayg~lamyor;
bu amaçla söz konusu görü~meler konusunda Moskova yönetimine
bilgi vermek zorunda kal~yorlard~. Gerçekten de Ahmet Izzet Pa~a
kurulunun Ingilizlerin elinde alet oldu~u yukar~da sözü geçen Ingiliz
gizli belgelerinden saptanm~~t~r.
Londra Konferans~~
Ahmet Izzet Pa~a kurulunun Anadolu'da yaratt~~~~"Sevr Antla~mas~n~n kabülüyle gerçek bar~~" tehlikesi, Kemalistlerin ileri
görü~lülü~üyle etkisiz b~rak~hyordu. Oyunlar~nda ba~ar~~sa~layamayan Ingilizler, Kemalistlerin Bol~eviklerle yeniden kurmaya çal~~t~kler~~iyi ili~kilerden kayg~lanarak, Italya ve Fransa'n~n da basAyn~~rapor; Kaynak: HC/ ~~573.
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k~s~yla onlar~, özellikle Istanbul yönetimini, Londra'da yap~lacak
bir bar~~~konferans~na ça~~r~yorlard~. Bu konferanstan pek bir~ey
ç~km~yaca~~m anlayan Kemalistler, Ruslarla olan ili~kilerini daha
sa~lam bir düzene koymak için, Yusuf Kemal ba~kanl~~~nda bir
kurulu da Moskova'ya gönderiyorlard~.
Büyük Millet Meclisinin 12.2.1921 Günkü Gizli Oturumu
25 ~ubat 1921 tarihli ve "Anadolu No.79" say~l~~Ingiliz gizli
istihbarat raporu oldukça ilginçtir. "Bu güne dek denenmemi~~olan,
ama güvenilir oldu~una inan~lan ulusalc~~bir kaynaktan al~nan bilgiye göre", BMM. 12 ~ubat 1921'de gizli bir oturum yap~yordu.
Oturumda Mustafa Kemal söz alarak ~öyle diyordu:
"D~~~ i~lerle ilgili olarak eskisine oranla daha çok tutumlu
(tedbirli) davranmally~z. Do~u'da Ingiliz - Rus rekabetinin yeni
bir devreye girmekte oldu~unu herkes biliyor. Ingilizler, Ruslarla
bir ittifak yapmak i~lemini çabukla~t~rmak amac~yla bizi Londra
Konferans~na ça~~rm~~~bulunuyorlar. Biz de kendi kurulumuzu
oraya göndermi~~bulunuyoruz."
Tevfik Efendi (Dersim) :
"Istanbul kuruluyla bir anla~ maya varmadan önce bizim
konferansa kabul edilmeyece~imiz yolundaki söylentiler do~ru
mudur?"
Mustafa Kemal:
"Efendim; yönetim gereken her ~eyi yapm~~t~r. Fransa ve
Italya ile resmen ili~ ki kurduk ve Ingiltere'nin emelleri konusunda
ayd~nlat~lm~~~bulunuyoruz. Italya'n~n bize verdi~i kar~~l~k ~u
olmu~tur: `Ba~la~~ k Devletler, bizzat Ankara kuruluyla görü~melerde bulunmay~~dileyorlar. Istanbul yönetimi arac~l~~~ yla
yap~lan ça~r~~(davet) daha çok formalite gere~idir. Buna önem
vermeyiniz, ama temsilcilerinizi ivedilikle seçiniz'. Frans~zlardan hiçbir kar~~l~k almad~k... Ba~bakan Briand'dan bir
cevap bekliyorum".
Ahmet Hamdi (Erto~rul) :
"Londra Konferans~ndan herhangi bir sonuç sa~lanabilece~ini dü~ünüyor musunuz?"

SALAH! R. SONYEL

246

Mustafa Kemal:
"Buna büyük umut ba~lam~yorum. Ingiltere'nin iyi niyetinden
emin de~ilim. Hele A~a Han gibi bir casusun da Hindistan temsilcisi olarak konferansa kat~lmas~, bence Ingiltere'nin bize bir
oyun dönmeye çal~~aca~~n~~kan~tlamaktad~r. Rusya'ya kar~~~olan
siyasam~za gelince; Rusya, Anadolu'da bir Sovyet yönetimi
kurmay~~dileyor ve Ruslar~n son günlerde Anadolu içerilerindeki
kimi komiteleri finanse etmi~~olduklar~n~~duymu~~bulunuyorum.
Bu komiteleri olu~turan ki~ilerin adlar~n~~ ta~~yan bir liste sa~lad~m ve ~imdi onlar~~gizlice ele geçirmekle u~ra~~yoruz. Hiç
~üphe yoktur ki, Rusya, hangi rejim alt~nda olursa olsun, evrensel
siyasasuu de~i~tirmemi~~ve ilk f~rsatta bize sald~rmak dile~inden
vazgeçmemi~tir. Ama ulusal yönetimimiz tüm bu noktalar~~
dikkatle incelemi~~ve gerekli ölçemleri (tedbir) alm~~t~r. Do~u
ordumuz iyice silahl~d~r ve buyru~umu bekliyor. Da~~stan ve
Azerbaycan cumhuriyetleri emirlerimize itaate haz~rlan~yor.
Nuri ve Halil Pa~alardan al~nan raporlara göre, Rusldr~n Kafkaslarda herhangi bir i~gal planlar~na kar~~~direni~te bulunacak
silahl~~güçler haz~rd~r. Sab~r ve güveniniz olmas~n~~sal~k veririm.
Zannedersem Ruslar yak~nda Gürcistan'a sald~rarak bizi bir olup
bitti önünde b~rakacaklar. Bu konuda kendi yönetimimiz de ölçem alm~~t~r ve Gürcistan'~n, TBMM'nin koruyuculu~u alt~nda
oldu~u gerçe~ini hat~rlatm~~t~r.... Yunan sava~~kesimindeki
tümenlerimiz takviye edilmi~tir. ~imdi Londra Konferans~n~n
sonucunu bekliyoruz. Dün Istanbul'dan ö~rendi~ime göre,
Yunanl~lar, 28 ~ubatta Afyon Karahisar sava~~kesiminde beklenmedik bir sald~r~ya geçeceklerdir. Gerekli tüm ölçemlerin
al~nm~~~oldu~una kesinlikle emin olabilirsiniz. Adana ve Antep
sava~~kesimleri hakk~nda ~imdilik bir ~ey söylemeyi dilemiyorum".
Bu önemli belge Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda dikkatle izleniyor; Bakanl~k yetkililerinden W. S. Edmonds, 16 Mart 192 ~~'de
belgeye ~u derkenar~~not ediyordu:
"Hava izin verirse Yunanl~lar~n bu hafta sald~r~ya geçecekleri bu telyaz~lar~ndan aç~kça anla~~lmaktad~r. Türkler, Trakya
ve Izmir konular~nda Yüksek Konseyin önerdi~i uzla~t~r~c~~
ko~ullar~~kabullenmeye an~k (haz~r) olduklar~n~~göstermi~~olsalar, bu sald~r~y~~ durdurmaya çal~~mak gerekli olacakt~. Ama
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~imdiki duruma göre ,Yunanl~lar ancak kaç~nabilirlerse sava~m~yacaklar".
D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon ise ~unlar~~not ediyordu:
"Bu sald~r~n~n yap~lmas~~için verilen cesaret (Ingiltere Ba~bakan~~sald~rmalar~~için Yunanl~lar~~üstelemi~ti) do~rusu pek
çünkü bir anla~maya var~lmas~na hiç de yard~ mc~~
yaz~k
olamaz: tabii, yanlardan biri büsbütün yenilmezse" 58.
Büyük Millet Meclisinin 19.2.1921 Günkü Oturumu
16 May~s 1921 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporunda, "Türk
ulusalc~~yönetiminin Ingiltereye kar~~~tutumu: 1920 Aral~k - 1921
Nisan" ba~l~~~~ alt~nda yay~nlanan yaz~da, Mustafa Kemal'in,
BMM'nin 19 ~ubat 1921 günkü oturumunda ulusal d~~~siyasa konusunda aç~klamada bulundu~u; Istanbul ve Ankara delegasyonlar~= Roma'da yapt~klar~~ortak bir toplant~~sonunda Bekir Sami'nin gönderdi~i gizli bir telyaz~s~na de~indi~i bildiriliyordu. Bu
telyaz~s~nda, her iki delegasyonun da Londra Konferans~nda görü~lerini ortak ve ~l~ml~~olarak öne sürmeleri öneriliyordu. Mustafa Kemal, prensip olarak bu görü~e kar~~~ ç~kmad~~~n~ ; ~l~ml~~ davran~~~
sonunda bir sonuç al~nmazsa harekât serbestisi oldu~unu bildiriyordu.
Bekir Sami, Italya D~~i~leri Bakan~~Kont Sforza ile görü~mü~tü.
Italyan Bakan~, Izmir ve Trakya sorunlar~nda Ba~la~~k Devletlerin
" bir soru~turma komisyonu kurulmas~n~~önerecelderini Bekir Sami'ye
gizlice bildiriyor ve Türklerin bu öneriye kar~~~ç~kmamalar~n~ ; soru~turma yans~z (bitaraf) bir biçimde yap~lmak ko~uluyla bunu kabullenmesini sahi( veriyordu. Mustafa Kemal'in anlatt~~~ na göre, bunun
üzerine, Ankara yönetimi, Bekir Sami'ye gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda, Kont Sforza'n~n bu denli sözlerini bir senet sayd~~~n~~ve
ulusal sorun aç~s~ ndan Istanbul yönetimiyle Ankara kuruluna verilen yönergeler çerçevesi içinde i~birli~i yap~lmas~na kar~~~ ç~k~lmayaca~~n~~bildiriyor, ~unlar~~ekliyordu:
"Bu konuda zat-~~âlinize verilen yönerge d~~~na ç~k~lmamas~n~~
ve yaln~z ba~kan~~bulundu~unuz kurulun Türk ulusu ad~na
söz söylemek hakk~~oldu~unu unutmay~n~z ve gerekirse bunu
konferansta aç~klay~n~z. Kont Sforza'n~n tahminince konferans~n
önermesi olanakl~~öteki noktalar~na gelince; anla~mazl~k konusu
58 IDA
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olan bölgelerde yans~z bir kurulu~ca ara~t~rma yap~lmas~na
kar~~~ ç~kmayaca~~z, çünkü söz konusu bölgelerdeki Müslüman
/Türk nüfusun ezici ço~unlukta oldu~una inan~yoruz. Böyle
bir ara~t~rma komisyonu, sava~a kat~lmayan yans~z devletlerin
üyelerinden olu~mal~d~ r; ama söz konusu komisyonlar anla~mazl~k konusu olan bölgelere girmeden önce, bu Türk illerindeki
yabanc~~yönetimi ve i~gali etkisiz b~rak~lmal~d~r. Ara~t~rma s~ras~nda, yans~z devletlerin askeri birliklerinden olu~acak karma bir güç,
söz konusu bölgelerde güvenli~i sa~lamal~d~r. Söz konusu bölgeler
yabanc~~ i~galinden kurtulursa, soru~turma komisyonlar~~görevlerini yap~ncaya dek BMM ordular~n~n o bölgelere girmeyecekleri
yolunda konferansa güvence verebilirsiniz. Öteki yanda, bu
.bölgelerde yabanc~~ i~gali sürdürülürse, BMM böyle bir soru~turman~n sonuçlar~n~~geçerli, adil ve hakl~~olarak kabul edemiyecektir" 59.
~ngiliz ~stihbarat~n~n Çal~~malar~~
Londra Konferans~~günlerinde Ingilizler, BMM gizli ve aç~k
oturumlar~n~~büyük bir titizlikle izliyor; Ankara delegasyonu ba~kan~~
Bekir Sami'yle BMM ba~kan~~Mustafa Kemal aras~nda al~n~p verilen
gizli yaz~lar~~ve kapal~~telyaz~lar~n~~kendi ajanlar~~arac~l~~~yle yolda
kesip içeri~ini ö~reniyorlard~. 7 Mart 1921 tarihli ~ngiliz gizli
~stihbarat raporuna göre ,"genellikle iyi haber alan ulusalc~~bir kaynak", Mustafa Kemal'in BMM'nin 19 ~ubat günkü gizli oturumunda,
Içel, ~aban Karahisar, Sivas ve Tokat milletvekillerinin sunmu~~
olduklar~~ortak bir gensoruya kar~~l~k olarak ~u konu~may~~yapt~~~n~~
bildiriyordu:
"Londra Konferans~na kat~lacak olan temsilcilerimiz henüz
oraya varmad~lar ; belki Roma'dan hareket etmediler. Kurulumuz buradan ayr~l~rken, görevleri ve savunma tutumu hakk~ nda
ona yönerge verilmi~ti; özellikle Roma'da, ayr~~bir kurul oldu~u
için konferansa ayr~~olarak ça~r~lmas~~hususunda s~k~~tembihde
bulunulmu~tur. Kurulumuz Roma'ya ula~~ nca Italyan yönetimince
ciddi ve resmi biçimde kar~~lanm~~t~ r. Böylece Italyan yönetimi
ulusumuza kar~~~olan dostluk duygular~n~~bir kez daha kan~tlam~~t~r.
59
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Bekir Sami Bey'den al~nan bir telyaz~s~na göre, Roma'ya
var~ld~ktan bir gün sonra, kurulumuz üyeleri oradaki Türk
Kongresi'yle ve Italyan siyasal ki~ileriyle ili~ki kurdular. Bekir
Sami Bey burada iken tutumunu Italyan yönetiminin önerilerine
göre çizmesini ve ne yapt~~~~konusunda bize ivedilikle bilgi
iletmesini tembihlemi~tik. Bekir Sami Bey, Roma'daki Türk
Kongresi üyelerine, Do~-~ u'da düzenin iadesi için konferansa
sunaca~~= ko~ullardan söz etti. Kongre üyeleri ko~ullar~m~z~~
~l~ml~~ve makul buldular. Kamil Pa~an~n kabinesinde Donanma
Bakan~~ bulunan Mahmut Pa~a, Ankara Kurulunun, Istanbul
kurulunu resmi temsilci kurul olarak tan~m~yaca~~~yolunda
Bekir Sami Beyin görü~lerine kat~lmam~~~ve Osmanl~~ Imparatorlu~unu bu konferansta desteklemek hakk~n~n Istanbul kuruluna
ait oldu~unu; Ankara kurulunun onlara kat~lmas~~gerekti~i
görü~ünü öne sürmü~tür. Ama bu görü~e kat~lmad~k.
Galip Kemali Bey, her iki kurulun hak iddialar~~aras~nda
pek az de~i~iklik oldu~unu; Türk haklar~n~~ismi bir kurul yerine
gerçek bir kurul savunursa, konferansta daha ba~ar~l~~olaca~~n~~
söylemi~. Bekir Sami Bey, kendisine verilen kesin yönergelerin
bu konuyu görü~mesini dahi yasaklad~~~n~, ama Istanbul kurulu
iyi niyet gösterirse, iki kurulun savunma noktalar~n~~birle~tirmede
daha uzla~~c~~ bir yöntem izleyece~ini söylemi~".
BMM'nin 26 ~ubat 1921 günkü gizli oturumunda, Ba~la~~klarm
Londra Konferans~nda yapt~klar~~öneriler görü~ülüyordu. Bu öneriler, ülkelerle ilgili hükümler bir yana, Sevr Anla~mas~n~n öteki hükümlerinin kabulünü gerektirecekti. Milletvekillerinin ço~unlu~u buna
kar~~~söz al~yor, ama Mustafa Kemal söze kar~~arak onlar~~konuyu
a~~rba~l~l~kla ve duygulara kap~lmadan görü~meye ça~r~yor ; Ba~la~~klara kesinlikle olumsuz kar~~l~k vermenin ak~ll~l~k olm~yaca~in~ ;
Türkiye'nin ekonomik ve mali bak~mdan ba~~ms~z olmas~n~n gerekti~ine Ba~la~~klar~~inand~rman~n pek önemli oldu~unu; Ba~la~~klar bu
konudaki kan~tlar~~kabul etseler de etmeseler de, ulusalc~lar~n görü~lerinde bir de~i~iklik yapm~yacaklar~n~~ve esasen ulusalc~lar~n eninde
sonunda k~l~ç gücüyle kazanabilecekleri topraklar~~koz olarak kullanan
Ba~la~~klar~n Kemalistleri aldatam~yacaklar~n~~söylüyordu. Sonunda
BMM, Mustafa Kemal'in görü~lerini oybirli~iyle onayl~yordu 6°.
6°
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Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisinde Oldukça Önemli Bir
Konu~mas~~
18 Mart 1921 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporuna bak~lacak
olursa, "Istanbul'da oldukça ulusalc~~olan ve Ankara ile ili~kisi bulunan bir bas~n kayna~~ndan sa~lanan bilgiye göre", Mustafa Kemal,
BMM'nin 3 Mart 1921 günkü °tutumunda özetle ~u konu~may~~
yap~yordu:
"Ankara yönetiminin d~~~durumu oldukça iyidir. Do~u
ordumuzun Rusya'n~n bilgi ve onay~yla Do~u'da yapm~~~oldu~u
harekât sonunda Kafkaslarda yeni bir durum meydana gelmi~tir. Bu, ülkemizin o s~n~rlardaki güvenli~ini sa~lam~~~olup
o yandan bize ~imdilik hiçbir tehlike yoktur... Bu durum son
olaylar yüzünden bir süre ertelenmi~~bulunan Moskova Konfrans~nda teksif edilecektir...
Londra'daki görü~melere gelince: Ankara yönetimi, ~imdiye
dek yap~lan özverilerle (fedekârl~k) ba~da~abilecek biçimde,
orada bar~~c~~ve ~l~ml~~bir tutum izlemi~tir ve dolay~s~yla, en az
(minimum) dilekleri konusunda kendi kuruluna kesin yönergeler vermi~tir. Bekir Sami Bey'in Londra'dan göndermi~~
oldu~u iki telyaz~s~ndan anla~~ld~~~na göre, özellikle Ingiliz
yönetimi, dü~manlar~m~zla gizlice veya aç~ktan aç~~a düzen
çeviriyor; dolay~s~yla, dost devlet adamlar~n~n ülkemize kar~~~
olan iyi niyetleri ba~ar~s~zl~~a u~ramaya mahkûmdur. Kurulumuz olanak içinde bar~~ç~~tutumlar~n~~sürdürecektir, ama bize
kar~~~bir sonuç al~n~rsa, sorumluluk böyle bir sonucu getirenlere
ait olacakt~r."
Bundan sonra konferansta, i~gal alt~ndaki bölgelerdeki nüfusu saptamak amac~yla ba~~ms~z soru~turma komisyonlar~~kurulmas~~yolunda Kont Sforza'ca öne sürülerek konferansca kabul edilen öneriye
de~inerek ~öyle diyordu:
"Bu denli soru~turman~n sonucundan pek umutlu olmayan
Yunanl~lar bu öneriye kar~~~ ç~km~~lard~r. Onlar~n bu kar~~~
ç~kmalar~, Yunanistan'~n Türk bölgelerini zorla i~galinde tutmay~~diledi~ini gösterir. Bu anda BMM'nin ordusu eskisine
oranla daha güçlüdür... Kilikya ve Suriye sorunlarmda Fransa ile yap~lan görü~meler sona erer ermez, o bölgelerdeki
kahraman ve gönüllü iki tümenimiz serbest kalacakt~r. Avrupa,
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yaln~z Yunan tehdidini öne sürerek bizi korkutamaz. Ama
Türk ulusunu bar~~~yoluna götürmek karar~n~~ alm~~~oldu~umuzdan olanak içinde uzla~ma yolunu ye~~tutmu~~bulunuyoruz.
Bekir Sami Bey'in göndermi~~oldu~u son telyaz~s~na kar~~l~k
olarak yonetimimiz ona ~u yönergeleri göndermek karar~n~~
alm~~t~r; bu yönergelerdeki ko~ullar en son çözüm yolu olarak
öne sürülecektir:
. Halifelik ve Saltanat~n haklar~~ve Istanbul yönetimi güçlendirilerek onlar~n masunlu~u güvence alt~na al~nmak ko~uluyla Bo~azlar, uluslararas~~denete tabi olabilirler;
Trakya, özellikle Do~u Trakya, Osmanl~~egemenli~i alt~nda
özerk bir yönetime sahip olmal~d~r. Orada bulundurulacak
tek yabanc~~güç, orada ya~ayan yerel halk~n say~lar~na göre
olu~turulacak karma bir jandarma gücü olmal~~ve Ba~la~~k,
Türk ve Yunan subaylar~n~n buyru~unda b~rak~lmal~d~r;
Izmir, Bursa, Bal~kesir ve hala Yunan askeri i~gali alt~ndaki
öteki tüm bölgeler bo~alt~lmal~d~r. Izmir sanca~~nda Türk
askeri gücü olm~yacak ve ~zmir kenti hür ve yans~z bir liman
ilan edilecektir. Bu il, Padi~ah~n seçece~i ve Ba~la~ik Devletlerin onaylayacaklar~~bir valice yönetilecektir. Yard~mc~s~~
H~ristiyan olacakt~r. Ildeki nüfusun oran~na göre seçilecek
bir yönetim konseyi bulunacakt~r. Ba~la~~k subaylar~n komutas~nda yerel bir jandarma gücü bulunacakt~r. Bu il her y~l
kendi gelirinden sa~layaca~~~ve toplam~~ileride uzmanlarca
saptanacak bir mebla~~~Türk hazinesine ödeyecektir.
Mali, askeri, donanma ve hukuk sorunlar~nda, daha önce
verilen yönergelere ba~l~~kal~nacakt~r, çünkü bunlar kabul
edece~imiz en az haklard~r.
Türk ulusunun geçmi~~y~llarda çekmi~~oldu~u tüm ~st~raplara
kar~~n bunlar, BMM'nin kendi dileklerini ne kadar k~s~tlad~~~n~~
kan~tlamaktad~r. Türk Ordusu Do~u illerinde gereklidir. OrduBunlar son dileklerimiznun olmad~~~~yerlerde anar~i vard~r
dir ve kurulumuz en son çare olarak bunlar~~konferansta öne
sürecektir. Bu dileklerimiz de reddedilirse, kurul ivedilikle Ankara'ya dönecktir, ama koordine amaçlar~~için Londra ve
Paris'te birer temsilci b~rak~lmal~d~r" 61.
61
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Londra Konferans~~Yunanhlar~n inatç~l~k~~yüzünden ba~ar~s~zl~~a u~ruyordu. Öte yandan Kemalist temsilcileri, I Mart 1921'de
Moskova'da Afganistan'la ve 16 Mart ~~92 ~~'de Sovyet Rusya ile
dostluk antla~malar~~imzalamay~~ba~ar~yorlar&
Türkiye - Afganistan Dostluk Antla~mast
16 Nisan igz ~~tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporuna göre,
son günlerde Moskova'da Türkiye ile Afganistan aras~nda imzalanan anla~ma ile ilgili olarak Ahmet Muhtar, BMM'ude ~öyle
konu~uyordu:
"Yüzy~llar boyunca ba~~ms~zl~klar~n~~konmu~~bulunan ve
halk~~güçlü karakter sahibi bulunan bir Islam devleti olan
Afganistadla yönetimimiz aras~nda bir ittifak antla~mas~~imzaIslam ve Türklük, ulusal ve dinsel
lanm~~~bulunuyor
özgürlük ve ba~~ms~zl~k için mücadele yürütüyorlar ve çabalar~nda ba~ar~~ sa~layacaklard~r... Londra Konferans~nda Bat~l~~
Devletlerin, özellikle Ingiltere'nin caniyane ve sinsi emellerini anlam~~lard~r. Yunan ordusuna haz~rl~klar~n~~bütünlemesi
f~rsat~n~~vermek amac~n~~güden bu konferans~n, bu konuda
tüm ku~kular~~ortadan silmi~~olmas~n~~umut edelim.
Temsilcilerimizin oldukça uzla~~c~~tutumlarma kar~~n, Bat~~
Dünyas~~hala, Doku'nun, özellikle Islam~n gücünü kemirmek
istiyor. Ba~la~~ldar, özellikle Ingiltere, bizim ve Islam dünyas~n~n haklar~n~~asla kabul etmiyor... Moskova Konferans~nda
imzalanan antla~ma, bizim Do~u'da kazanaca~~m~z zafere do~ru
önemli bir ad~md~r. Bat~~Dünyas~~bir kar~~~kl~k içindedir ve her
geçen gün durumu daha da kötüye gitmektedir. Kölelik alt~nda
inleyenler ba~~kald~r~yorlar. Afganistan'la imzalanan ittifak,
Islam dünyas~n~n iyili~i için bir güvencedir. Afganistan yönetimi
güçlü bir Islam yönetimidir ve Afganistan, Orta Asya'n~n Türkiye'sidir... Afganl~lar kendi dinlerine ve özgürlüklerine güçle
ba~l~d~rlar. Pan - Islamc~~projenin gerçekle~mesi yolunda pratik bir ad~m atm~~~oldu~umuzu san~yorum. Türkiye ile Afganistan
aras~ndaki bu i~birli~i, Ingiltere'de kayg~lara yol açacakt~r.
Yönetin~imiz, Afganistan'~n ordusunu ve rnaliyesini geli~tirmek
için her türlü çabay~~harcamaktad~r. Islam dünyas~n~n eski
büyüklük ve gücünü bu yaz yeniden kazanaca~~n~~inanarak
umud ederim... Çok geçmeden, Bat~l~~Emperyalistlere kar~~~
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bir anda isyan edebilecek bir Islam Federasyonu kurulaca~~na
inan~ yorum. Böylece Hindistan Imparatorlu~una son verecek
ve güçlü bir Islam domas~ na yard~mc~~olaca~~z" 62 .
Trakya'da Atila Örgütleri
25 May~s 1921 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporunun "inan~l~r
bir kaynaktan sa~lad~~~~bilgiye göre", Trakya'da kurulacak ihtilâ1
örgütleriyle iligili olarak Kemalistlerce haz~rlanan proje, Bakanlar
Kurulunca onayland~ ktan sonra 4 May~s 192 ~ 'de BMM gizli
oturumuna sunularak orada da onaylan~yordu. Bu örgütlere para
sa~lama konusunda yap~ lan itirazlar yüzünden projenin onaylanmas~nda biraz gecikme olmu~ tu. BMM'nin 20 Nisan 1921 günkü
gizli oturumunda söz alan Mustafa Kemal ~öyle diyordu:
"Efendiler; bu sorunun çözümünün geciktirilmesi beni çok
üzüyor. Bu önemli konuda Bulgaristan ve Trakya'da gerekli
ölçemleri alm~~~bulunuyoruz. Yönetim bu projeyi esasl~~biçimde
incelemeden Meclise arzedece~ini mi san~yorsunuz? Hay~r.
Proje haz~ rlanmadan önce her ayr~nt~s~~dikkatle incelenmi~tir. Son günlerde Avrupa'daki diplomatik temsilcilerimizden
ve Trakya Komitesi üyelerinden alm~~~oldu~um mektuplar~n
içeriliklerini size bildirmi~~bulunuyorum. Yönetim, ne yapmas~~
gerekti~ini biliyor. Hepimiz ruhen ve kalben Trakya'ya ba~l~y~z.
Asker olarak oras~n~ n her kar~~~topra~~n~~bilirim. Bu projeyi
Içi~leri Bakan~~kendi yetkilerine göre haz~rlam~~t~r; Komisyona
ben de yard~ m etmeliydim, ama ba~ ka uzmanlardan yard~m
görmü~ tür. Bu sorunun ivedilikle çözüme ba~lanmas~n~~ dileriz" 63 .
Bekir Sami'nin Görevinden Çekilmesi
17 May~s 1921 tarihli ve 243 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporundan ö~renildi~ine göre, Bekir Sami, Avrupa'dan Ankara'ya
döndükten sonra ilk kez BMM'nin 27 Nisan 1921 günkü oturumunda konu~maya çal~~t~. Yoklu~unda, BMM'nde "a~~r~~ e~ilimlerin
~l~ml~lara kar~~~daha güçlü bir duruma geldiklerini anlad~. Kendisi
~l~ml~ lardan yana idi". Londra'da iken Fransa ve Italya ile irr~zalam~~~oldu~u gizli anla~malar~ n BMM'nin onay~na sunulmalar~n~~dile62
63
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yordu, ama bunlar~n incelenmek üzere D~~i~leri ve Maliye Komisyonlar~na sunulmalar~~yolunda Mustafa Kemal'ce yap~lan öneri kabul
ediliyordu. Bu komisyonlar~n ayn~~gün yap~lan gizli oturumlar~nda,
Bekir Sami her iki anla~man~n da siyasal ve maddi aç~dan Türkiye'ye
önemli yararlar sa~layaca~~n~~öne sürdü. Frans~zlarla Italyanlar~n
taleplerinin ~ngiliz taleplerine oranla oldukça ~l~ml~~oldu~unu; her
iki ulusun, ~ngiltere'nin a~~r~~siyasas~n~~ desteklemiyeceklerini ve
türesel dileklerini sa~lamada Türklere yard~m edeceklerini söyledi.
Istanbul'daki Frans~z Yüksek Komiseri General Pelle'nin, Frans~z
yönetiminin Londra'da yap~lan anla~mada kimi de~i~iklikler yap~lmas~na yanda~~oldu~unu söyledi~ini bildirdi.
Bekir Sami sözlerini ~öyle sürdürüyordu:
"Frans~zlar ve ~talyanlarla imzalam~~~bulundu~umuz anla~malar~~ko~ulsuz olarak onaylamak bugün ulusal ç~karlar~m~z
aç~s~ndan gereklidir. Sava~~n Kilikya'da sona ermesi herhalde
Yunan sava~~kesiminde etkisini gösterecektir. Yunanl~larla
tek ba~~m~za kar~~~ kar~~ya kalaca~~z. Mücadelemizde Fransa
ve Italya'dan önemli yard~mlar alaca~~z. Bunlar hakk~ nda
size ileride ek bilgi verece~im. Yunan sorununu çözümlersek,
ileride Frans~zlarla ulusal ç~karlar~= aç~s~ndan daha yararl~~bir anla~ma yapmam~z hiç de güç olm~yacakt~r. Bugünün
askeri gerekleri göz önünde tutularak kimi özverilerde (fedakârl~k) bulunmam~z ve bu konuda iyi niyet göstermemiz gerekti~ine inan~yorum.
Avrupa'da Frans~z ve Italyan devlet adamlar~yla yapm~~~
oldu~um kimi görü~meler sonunda bana resmen söz verilmi~tir.
Yunanl~larla yapt~~~m~z mücadelede son karar verilirken, kimi
siyasal ve askeri yüksek ç~karlar güvence alt~na al~nacakt~r;
dolay~s~yle söz konusu anla~malar~~ onaylaman~zda direnmek
zorunlu~unu duyuyorum. Frans~zlarla Italyanlar~n bize göstermi~~olduklar~~iyi niyete geçici bir süre olsun kar~~l~k vermek
amac~yla, Meclis, Kilikya anla~mas~n~~oldu~u gibi onaylamal~d~r. Bu durumda geni~~Türk topraklar~n~n Frans~z egemenli~i alt~na girdi~ini anl~yorum, ama bugünkü ko~ullar içinde görmekte
oldu~umuz zarara oranla ben bunu pek küçük bir özveri olarak
nitelerim".
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Bir kayna~a göre, Bekir Sami kurulu Avrupa'dan dönünce,
onun çal~~malar~, BMM'nde yap~lan gizli bir oturumda ~iddetle
ele~ tiriliyordu. Bizzat Mustafa Kemal, Londra'da Fransa ve Italya ile
imzalanan anla~malar~n onaylanmas~~konusunda ilkin Bekir Sami'yi
desteklemi~, ama a~~r~~ e~ilimli milletvekilleri büyük bir gürültü
kopar~yorlar; ba~kan oturumu kapatt~~~~halde gürültü sürüyordu. Binay~~bo~altmak için askerler ça~r~ hyor ve 25 milletvekili
Meclisten zorla ç~kar~l~yor; ayn~~gün yedi milletvekili gizlice
tutuklan~yordu. Bu arada Mustafa Kemal ve Bekir Sami'nin,
BMM'nin 27 Nisan 1921 günkü oturumunda ek bilgi vermeleri
kararla~t~nhyordu.
Bekir Sami'nin görü~lerini gerçekte pek az ki~i destekliyordu.
Mustafa Kemal, Fransa ile imzalanan anla~ma konusunda Sovyet
Rusya'n~n sorular sordu~unu öne sürerek bunun onaylanmas~n~n
önerilemiyece~ini; anla~ma onaylan~rsa, Rus yard~m~n~n yitirilmesi
tehlikesinin var oldu~unu öne sürüyordu. Oturumda nisap olmad~~~ndan, komisyon ba~kan~~oya ba~~vurmadan oturuma son veriyordu.
Sonunda BMM de, anla~malar~n onaylanmalar~na kar~~~oy veriyor;
Izmir ile Trakya büsbütün bo~alt~lmadan Ba~la~~klarla herhangi
bir görü~meye giri~ilmesine izin vermeye kar~~~ ç~k~yordu. Tüm
siyasasm~n reddedilece~ini sezen Bekir Sami, yönetimi güven oyu
almaya zorlamadan görevinden çekilmek karar~n~~ al~yordu. Ona
kar~~~koyanlar daha çok Ayd~n milletvekili Yunus Nadi, Nebizade
Hamdi ve Trabzon milletvekili ~ükrü idi. Bekir Sami'nin görevinden çekildi~i haberi, Ulusal Savunma Bakan~~Fevzi Pa~a'ca kaleme
al~nan ve çekili~~nedenlerini anlatan uzun bir telyaz~s~yla orduya
bildiriliyor; özetle ~öyle deniyordu:
"Bekir Sami Bey, kendi ba~kanl~~~ nda Avrupa'ya giden
kurulun çal~~malar~~hakk~nda BMM'ne bilgi verdi, ama bu bilgi
tatmin edici olmad~~~ndan, yapm~~~oldu~u anla~malar kabul
edilmedi. Bu yüzden istifas~~kabul edilerek görevinden çekilmi~~
bulunuyor. BMM'nin ve ulusun ço~unlu~u, onun gelecekte
uygulamas~n~~önerdi~i siyasay~~onaylamad~..."
Ingiliz istihbarat~na bak~lacak olursa, Bekir Sami'nin görevinden çekilmesine yol açan BMM görü~melerinde, Mustafa Kemal,
yakla~~k olarak 140 milletvekilince destekleniyordu. Bu görü~melere
"~l~ml~~görü~leri olan pek az milletvekili kat~l~yor; kat~lanlar da sal-
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diri ve hakarete u~rayorlard~" 64 . Böylece, Kemalist Türkiye'yi
Bol~evik etkisinden uzakla~t~rmaya, Misak-~~Milli'deki amaçlar büsbütün sa~lanmadan Bat~l~~ i~galci devletlerin kuca~~na atmaya ve
Sevr antla~mas~m pek .az de~i~iklikle Kemalistlere kabul ettirmeye
çal~~an; bu amaçla Frans~zlar, Italyanlar ve Ingilizlerle düzen çeviren;
Kafkaslarda Ruslara kar~~~ayaklanma k~~k~rtmaya çal~~arak Gürcü,
Ermeni ve Azeri mukabil ihtilâlcileriyle komplo kuran; o günlerin
ko~ullar~~içinde Kemalist gücünün direni~~yetene~ini y~kmaya çal~~an Bekir Sami, bu davran~~lar~ nda ba~ar~s~zl~~a u~ruyor; biraz
sonra siyaset sahnesinden büsbütün çekiliyordu.
Yunus Nadi'nin Londra Konferans~yla ilgili Gizli Raporu
~~o Haziran 1921 tarihli ve 258 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat
raporuna göre, Londra Konferans~ na giden Kemalist kurulu üyelerinden, Ayd~n milletvekili Yunus Nadi, Ankara kurulunun Londra
Konferans~nda yapm~~~ oldu~u görü~melerle ilgili olarak 14 May~s
1921'de bir rapor kaleme alarak BMM'ne sunuyordu. Bu rapor,
Bekir Sami ve Hüsrev Bey d~~~ nda tüm temsilcilerce imzalanm~~t~.
Rapor özetle ~öyle idi:
"Londra Konferans~ , Yunanhlara nefes alacak bir ara vermek
ve Ankara ile do~rudan görü~melerde bulunulmas~n~~öneren
Frans~zlarla Italyanlar~n görü~lerini benimsediklerini göstermek amac~yle Ingilizlerin bir oyunundan ba~ka bir~ey de~ildi.
Ankara kurulu Londra'ya var~ r varmaz durumu tüm gerçe~iyle gördü. Izmir ve Trakya'ya soru~ turma kurullar~~gönderilmesini Yunanl~lar Ingilizlerin gizli k~~k~rtmalanyla kabul etmediler. Gene Ingilizlerin parma~~yla, konferans~n sonlar~na do~ru,
ulusalc~lar~n en az dileklerine hiç de yana~mayan ve kimi toprak
önerilerini kapsayan baz~~öneriler ileri sürüldü. Gerçekte
Ingilizler, Türk ulusalc~lar~n~~ezmek siyasalar~ndan vazgeçmediler, çünkü ulusalc~lar~, ~slâm dünyas~n~~hegemonyalar~na almada en büyük engel olarak görüyorlar.
Ingilizlerin Türk - Yunan çat~~mas~nda yans~z kald~klar~~
iddialar~~yersizdir, çünkü Ingilizler Yunanl~ lara gizlice maddi,
manevi ve mali yard~ mda bulunuyorlar. Sava~tan zay~f ç~kan
Frans~zlarla Italyanlar ise Ingilizlerin pençesindedirler. Her
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üç Ba~la~~k Devletin amaçlar~~Türk ulusunun amaçlar~na kar~~tt~r. Ba~la~~ klarla, özellikle Ingilizlerle yeniden görü~melere
giri~mek bo~unad~r, çünkü Yunanl~lara sald~r~lar~nda yard~mc~~
oluyorlar. Ulus için tek siyasa birkaç sözcükte toplan~yor: ulus
olarak ba~~ms~zl~~~n~~ve varl~~~n~~sa~lamak için Bat~l~~devletlerle bir anla~maya varabilece~i dü~ünü bir yana b~rakmal~d~r,
çünkü bu devletler emperyalist amaçlar~ ndan vazgeçmemi~lerdir.
Ulus, Do~u'daki öteki uluslarla gücünü birle~tirmelidir. Zay~f
dü~mü~~ve alçalm~~~Bat~l~~Devletlerden kutsal ve türesel haklar~m~z~~kopar~p almak için her çabaya ba~vurmahd~r" 65.
Mustafa Kemal ve Tandaslar~~Tehlike ~çinde
Ingilizlerce "~l~ml~" say~lan Bekir Sami'nin görevinden çekilmesi;
BMM'nin Londra'da Fransa, Italya ve Ingiltere ile imzalanan
gizli anla~malar~~onaylamamas~, o s~ralarda özellikle Frans~zlarla
Italyanlar~~da Kemalistlere kar~~~çeviriyor; Ankara'daki Ittihat ve
Terakki Derne~i yanda~lar~na Mustafa Kemal ve grubunu devirmek için davran~~~ f~rsat~~veriyordu. 7 Haziran 1921 tarihli Ingiliz
gizli istihbarat raporuna göre, Mustafa Kemal, BMM'nde az daha
yeniliyordu, ama Kaz~m Karabekir'in kar~~mas~yla bundan kurtulabiliyordu. Ingilizler, onun durumunun oldukça güç oldu~u iddias~ nda bulunuyor; BMM'ni 5 Haziran 1921'de gizli bir toplant~ya
ça~~rd~~~n~ ; toplant~da söz alan Ulusal Savunma Bakan~~Fevzi Pa~a'n~n ~öyle konu~tu~unu bildiriyorlard~ ;
"Ulusalc~lar amaçlar~n~~ ~u çabalara yöneltmi~~bulunuyorlar:
Türk topraklar~n~~Yunan istilas~ndan kurtarmak;
Bat~l~~Devletlere Türkiye'nin var cilma hakk~n~~tan~tmak.
Frans~z ve Italyan yönetimleri, Türk sorununun Türk ko~ullar~na
göre çözümünden yanad~rlar. Görü~leri Türk görü~lerine büsbütün uymamakla birlikte, eninde sonunda uyacakt~ r. Öteyandan
Do~u'da daha önemli ç~karlar~~olan Ingiltere, Yunanl~lar~~belirsiz ve karars~z bir siyasa gütmeye k~~k~rtm~~t~r.
Türkiye'nin yapm~~~oldu~u Do~u antla~mas~~(Rusya ile)
sald~rgan bir antla~ma de~ildir ve Türk ideallerini gerçekle~tirmek amac~n~~gütmektedir. ~ngiltere, Türkiye'yi her türlü emirleri kabul edebilecek küçük bir devlet biçimine getirmeye çal~~t~.
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Öteki ba~la~~klara oranla Ingiltere yans~z kalaca~~n~~ ciddi
biçimde aç~klamakla birlikte sözünü tutmad~ . Bu yüzden Türkiye'de Ingilizlere kar~~~bir misilleme davran~~~na ba~lan~lm~~t~r.
~ngiliz sava~~tutsaklar~n~n serbest b~rak~lmamalar~, Ingilizlerin
uygulamakta olduklar~~kötü niyetten dolay~d~r. ~ngiltere'nin
yans~zl~~~~b~rakarak Yunanl~lara yard~mda bulunaca~~~söylentisine gelince, herhalde Ingilizler uzun deneyleri s~ ras~nda anlam~~lard~ r ki, bu denli tehditler Türklerin direnme karar~ na zerre
kadar etki yapamaz.
Ingilizlerin Yunanl~ lara verdikleri az say~da mermiler, gemiler ve Ingiliz sava~~gemilerinin limanlara savurduklar~~toplar
Türkler için önemsizdir. Sonra Ingiliz yönetimi Türkiye'de
ciddi ölçemler de alamaz, çünkü ba~ ka sorunlarla u~ra~~yor.
Bunu anlayan Ingilizler ulusalc~larla yeniden ili~ki kurmaya
çal~~~yorlar. Türkler de onlarla anla~may~~dileyorlar, ama
Ingilizler yans~z kalmal~d~ rlar. Ulusal yönetim, Türk ulusunun
ç~karlar~~ve onuruyla ba~da~an tüm ko~ullar~~kabule haz~rd~r,
ama buna kar~~t hiçbir ko~ul kabul edilmeyecektir".
Fevzi Pa~a ayr~ca ulusalc~lar~n M~s~r, Filistin ve Mesopotamya
(~rak) 'da olay ç~karmad~klar~tl~~aç~kl~yordu 66 .
2 2 Haziran 1921 tarihli ve 255 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporuna göre, "çe~itli güvenilir kaynaklardan sa~lanan Istanbul 7.6.1921
tarihli bilgi"den, BMM'ndeki Ittihatç~lar~n Ankara yönetiminde
ba~gösteren bo~luklar~~elegeçirmek için çok çal~~t~klar~~ö~reniliyordu.
Bu davran~~lar~~ile Mustafa Kemal'i büsbütün ~a~~rt~yorlard~ ; ama
Mustafa Kemal, BMM'nde ço~unlu~un kendine kar~~~oldu~unu ani
olarak sezince, kendine has enerjiyle davranarak yeni bir grup
kurmaya koyuluyor ve yede~indeki tüm "bask~lar~" kullanarak
7o'e yakla~~k milletvekilinin deste~ini kazan~yordu. Ama Ittihatç~lar bunlar~ n 42 sini kendilerinden yana çekmeyi ba~ar~yorlar&
Böylece Mustafa Kemal, güvenebilece~i ancak 128 milletvekiliyle
kal~ yordu. Milletvekillerinin tüm say~s~~280 oldu~una göre, Mustafa
Kemal'in Ulusal Savunma (Müdafaa-i Milliye) Grubu az~nl~kta
kal~yordu.
Ingiliz istihbarat~na bak~lacak olursa, bu durum önünde Mustafa
Kemal Karabekir'in yard~m~na s~~~n~ yordu. Bu arada Edirne MilletIDA
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vekili ~erif Bey'i yeni grubun asba~kan~~atayordu. Herhalde amac~,
onun, dostu Karabekir üzerinde etkisinden yararlanmakt~. ~erif Bey
bu konuda Mustafa Kemal'in arac~s~~olarak görev yap~yor ve bunun
sonucu olarak, yönergelerini genellikle Karabekir'den alan Do~u
Illerinin 20 veya 3o'a yakla~~k milletvekili, Mustafa Kemal'in grubunun yard~m~na ko~uyorlard~ . Böylece BMM'nde Mustafa Kemal'in
grubu yeniden ço~unluk kazanm~~~oluyordu. Ama Ittihatç~lar mücadeleden vazgeçmi~~de~'illerdi. Do~u Illeri milletvekillerini kendilerinden yana çekmek için ellerinden geleni yap~yorlard~.
Mustafa Kemal, Ittihatç~larm kendisine kar~~~yaratm~~~olduklar~~
tehlikeyi sezer sezmez, bir süre önce Malta'dan serbest b~rak~lan
ve sempatizanlar~ nca Ankara'ya dönmeleri beklenen bir çok Ittihatç~larm Anadolu'ya girmalerini önlemek için ivedilikle ölçemler
al~yordu. Roma'daki Kemalist temsilcisi Cami Bey, serbest b~rak~lan
Malta sürgünlerinin yol masraflar~n~~kendi cebinden öderni~ti. Ayn~~
zamanda, Istanbul'daki Kemalist örgütünün Ankara'ya bildirdi~ine
göre, Ingilizler, Ittihatç~lar~~serbest b~rakmadan önce, onlardan,
Ankara'daki ulusal yönetimi erkten dü~üreçekleri ve ba~ar~~sa~larlarsa
onun yerine Ingiliz ç~karlar~na yararl~~bir yönetim kurmaya çal~~acaklar~~yolunda söz koparrn~~lard~:
243 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporunda, Mustafa Kemal'in
Haziran sonundan önce Meclisi da~~tma~a çal~~t~~~~bildirilmi~ti;
ama onun Meclisi da~~t~mas~~güç olacakt~, çünkü anayasaya göre
Meclis, bar~~~sa~lamncaya dek da~~t~lamazd~. Kemalist çevrelerde
egemen olan görü~e göre, yak~nda yeni seçim yap~lmas~n~~sa~layacak
geçici bir yasa tasar~s~~Meclise sunulacak ve bu tasar~~kabul edilmezse, Mustafa Kemal zor kullanarak Meclisi da~~tacakt~.
Subaylar Siyasete .Kar~~~yorlar
Bu arada, Bat~~sava~~kesiminde Kütahya ve Dumlup~nar'da bulunan askeri karargâh~n Yarbay Gürüce'li Hakk~~komutas~ndaki 14o'a
yakla~~k kimi subaylar aras~nda ba~layan siyasal alum durumu
bir kat daha kar~~t~r~yordu. Bu subaylar~n •amac~, Ittihat ve Terakki
Derne~i yanda~lar~n~ n erke geçmelerini her türlü ölçemle önlemekti.
Bu grup, 12 May~s 1921 de Mustafa Kemal'e gönderdi~i and~r~da
~unlar~~belirtiyordu:
"BMM'nin yönetim konular~ nda tam yetkileri olmakla birlikte, esas yasalar~~de~i~tirmeye veya yönetim kurmaya hakk~~
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yoktur. Yönetimde ve anayasada de~i~iklik yapmaya çal~~anlar görevlerinden azledilmelidirler".
Anadolu yönetiminin anayasas~nda de~i~iklik yapmaya çal~~acak
olanlar~n ciddi sonuçlarla kar~~la~acaklar~~üstü kapal~~biçimde ihtar
ediliyordu.
Bu and~r~ya do~rudan do~ruya kar~~l~ k verilmemekle birlikte,
Fevzi Pa~a, 17 May~sta Ordu komutanlar~ na gizli bir sirküler göndererek, BMM'ndeki son olaylar~ n ordunun bir bölü~ünce yanl~~~
aç~mland~~~n~ ; ordunun askeri görevlerinin siyasete kar~~ mas~na engel
oldu~unu unuttu~unu bildiriyor; ~u noktalar~n tüm Ordu mensuplar~na anlat~lmas~n~~sahk veriyordu:
BMM ve yönetim, ulusal s~n~ rlar içinde Türk ulusunun siyasal, askeri ve ekonomik ba~~ms~zl~~~n~~ sa~lamaya yönelik
ba~l~ca amac~~asla unutmuyor;
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde al~ nan kararlara göre davranmak ve hiçbir örgüte, ulusun yetkisine çarp~da bulunmak
izini vermemek direncindedir ;
Ankara'daki kimi ki~ iler bir zamanlar Ittihat ve Terakki
Derne~ine mensuptular, ama içten yap~lan i~birli~i önerisine
kar~~~ ç~k~lmaz. Meclis ve yönetim uyan~kt~ r. Kendilerini
ilgilendirmeyen konulara kar~~ an subaylar sert biçimde
cezaland~r~lacaklard~r".
Ingiliz ajanlar~na bak~lacak olursa, Mustafa Kemal Meclisteki
Ittihatç~larm hepsini atamazd~, çünkü onlar~n kimilerine dayanmak
zorunda idi; ama eski Ittihatç~~önderlerin erke geçmelerine ve kendisini ikinci plana atmalarma elinde var olan tüm güçle kar~~~koyacakt~. Bu arada Ittihat ve Terakki Derne~i de rahat oturmayacak ve
pek yak~nda Anadolu'da ciddi geli~meler olacakt~. Hiç ~üphesiz
Ittihat ve Terakki Derne~i Bol~eviklerce destekleniyor ve onun gücü,
Bol~evik ajanlann~n Anadolu'ya s~zmalanyla gittikçe büyüyordu 67 .
27 Haziran 1921 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporu ~öyle
diyordu:
"Ittihat ve Terakki Derne~inin siyasas~, Türklerle Bat~l~~
Devletler aras~nda herhangi bir anla~ma veya görü~me yap~lmas~na kar~~~koymakt~r. Ankara'da yönetimin de~i~mesine ve
67
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Bekir Sami'nin görevinden çekilmesine neden olanlar, böylece
halk~n gözlerini Moskova Antla~mas~ndan Bat~'daki görü~melere
çekmeyi ba~ard~ lar. Ittihatç~lar~n diledikleri kabinede Ali Fuat
Savunma Bakan~, Ahmet Muhtar D~~i~leri Bakan~, Yunus Nadi
Içi~leri Bakan~~ve S~rr~~Bey Adalet Bakan~~olacaklard~, ama
ba~ar~~ sa~layamad~lar. Sonunda BMM Mustafa Kemal'in
yönetimine 13 oy fark~yla güven oyu verdi" 68.
Kemalist Türkiye'ye Sovyet rarchm~~
6 Temmuz 1921 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporuna göre,
BMM'nin 27 Haziran 1921 günkü gizli oturumunda Burdur Milletvekili Veli Bey'in sundu~u bir gensoruya kar~~l~ k veren Ulusal
Savunma Bakan~~Fevzi Pa~a ~öyle diyordu:
"Meclisimize dek yans~yan geni~~söylentilere göre, Sovyet
yönetimi, bir yandan bize kar~~~üstlenmi~~oldu~u sorumluluklar~~
yerine getirmemi~~ve öte yandan Ankara yönetimi, kuruldu~u
günden beri uygulamakta oldu~u geleneksel Do~u siyasas~ndan
vazgeçerek, Suriye ve Mesopotamya (~rak) Müslümalarma
yard~mdan vazgeçiui~. Bu söylentiler, içerideki ve d~~ar~daki
dü~manlar~m~zca yay~lan yalanlard~ r. Genel siyasas~ m ulusun
ç~karlar~~yarar~na Avrupa siyasas~n~ n genel ak~m~na göre ayarlamas~~gerekti~ine inanan Ankara yönetimi, bu denli söylentileri resmen yalanlanmay~~uygun bulmam~~t~r ve bulmuyor..
Sovyet yönetimi bize kar~~~yapt~~~~tüm üstlenmeleri yerine
getirmi~tir ve son iki ay s~ras~nda yönetimimize alt~ n olarak
1.200.000 TL kredi vermi~tir. A~~r ve hafif toplar~ miz için
mermi de vermi~ tir. Bunlar Ermenistan ve Gürcistan yoluyla
Anadolu'ya geçirilerek Bat~~sava~~kesimine ta~mm~~lard~r. Ayr~ca
tüfek ve makineli tüfekler için 6.000.000'dan çok kur~un; süvari
birliklerimiz ve toplar~m~z için 3.700 zincir, torpidolar için
malzeme ve may~ n; çok miktarda giysi (elbise) ve öteki gereç
sa~lam~~t~r.
Bütün bu gereçler ~u anda ya depolar~m~zda veya ordumuzun elinde bulunuyorlar. Dahas~, Sovyet yönetimi, iki piyade
tümeni, bir süvari tümeni, birkaç taburluk komando, uçak ve
askeri otomobillerden olu~acak bir ordunun kurulmas~yla ilgi" IDA 6520/E 7336.
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lenecek karma bir askeri komisyon kurulmas~n~~desteklemektedir. Ama Genel Kurmay~m~z, bu ordunun henüz s~n~rlar~m~za
ça~r~lmas~n~n gerekmedi~i görü~ündedir. Bundan ba~ka, karma
Türk - Rus askeri kurullar~, Azerbeycan, Da~~stan ve Dip
Kafkasya'da asker kay~t merkezleri kurmakla u~ra~~yorlar.
Son günlerde Moskova'ya gönderdi~imiz yeni askeri kurul,
bu yard~m~n daha da ço~alt~lmas~~için çal~~acakt~r. Aç~klad~~~m
rakamlardan da görülecektir ki, gensorunun dayanak noktas~n~~
olu~turan söylentiler büsbütün yersizdir".
Fevzi pa~a, Ankara yönetiminin Do~u siyasas~ndan vazgeçti~i
yolundaki iddiaya de~inerek ~öyle diyordu:
"Yönetim, BMM'nin de onay~yla kabul etmi~~oldu~u siyasadan asla vazgeçmiyecektir. BMM'nin yönetime vermi~~oldu~u
yetkilerin s~n~rlar~~içinde, geçmi~ te genel siyasal durumun gereklerine göre siyasam~za bir düzen vermeye çal~~m~~t~ k; ama bu,
hiç bir zaman, gerçek siyasam~zdan vazgeçti~imiz anlam~na
gelmez. Yönetimimiz Afganistan'la yapt~~~~gibi Iran ulusuyla da
bir ittifak antla~mas~~imzalamak üzeredir; böylece Do~u'da
Birle~mi~~ ~slam Devletleri idealine do~ru bir ad~m daha at~lm~~~
olacakt~r. Suriye, Filistin ve Mesopotamya (~rak) daki olaylar~ n seyrini daha büyük bir dikkatle izliyoruz. Gerçek ba~~ms~zl~klar~~için mücadele eden bu din karde~ lerimize sempatimiz
büyüktür. Bu sempatimizin belirtisi olarak, Mesopotamya sava~~
kesiminde önemli olaylar vuku bulmas~~olas~l~~~n~~göz önünde
tutarak askerler bulunduruyoruz; oysa ki bu askerlerin Bat~~
sava~~kesimine gönderilmeleri önerilmi~ti...
Askeri harekata geçmeyi~imiz, askeri nedenlerden dolay~~
vey, bu harekat~n ba~ar~s~zl~~a u~ramas~ndan korktu~umuz
için de~il; kimi siyasal nedenlerden ötürüdür. Yunanl~lar sald~r~ya geçtiklerinde onlara kar~~~sa~layaca~~ = zaferin kendi ulusal
sav~m~za daha çok yard~mda bulunaca~~na eminiz; çünkü onlara
kar~~~biz sald~r~ya geçersek, hangi ko~ullar içinde olursa olsun,
birazc~k bile ba~ar~s~zl~~a u~rarsak, dü~manlar~m~z~ n yarar~ na
olacakt~r. Bu durum bize dostlar~m~z olan kimi siyasaf çevrelerce anlat~lm~~t~ r ve bu durumda k~sa bir süre daha savunma
hatt~m~z~~korumay~~ve çok gecikmeden vuku bulacak Yunan
sald~r~s~n~~beklemeyi ye~~tutar~z..."
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Bu aç~ klamadan sonra BMM yönetime oybirli~iyle güven oyu
veriyordu 69 .
Ba~la~~klar~n Arabuluculuk Önerileri
19 Haziran 1921 'de Ba~la~~klar, Türkiye ile Yunanistan aras~nda
arabuluculuk yapmaya yeltenerek ilkin Yunanistan'a kimi önerilerde
bulunuyorlar; ama Yunanl~lar bu önerileri kabullenmiyorlard~.
~ngiliz Istihbarat Servisinin "Türk ulusalc~lar~ mn Istanbul'da bulunan tan~nm~~~ ö~elerinden birinden sa~lanan bilgiye dayanarak"
yay~nlad~~~~6 Temmuz 1921 tarihli gizli rapora göre, 24 ve 27
Haziran 1921'de BMM iki gizli oturum yap~ yordu. 24 Haziran
günkü oturumda söz alan Ulusal Savunma Bakan~~Fevzi Pa~a, Ankara yönetiminin d~~~siyasasma de~inerek, yönetimin hala Misak-~~
Milli (ulusal and)'ye büsbütün sad~k kald~~~n~~ aç~kl~yordu. Bagla~~klar~n arabuluculuk önerileriyle ili~kin olarak Avrupa'daki ulusalc~~
kimi temsilcilerden al~nan telyaz~lar~na da de~inerek, yönetimin
bu konuda henüz kesin bir karar almamakla birlikte, siyasas~n~n
Misak-~~Milli'ce çizilmi~~oldu~unu bildiriyordu. Büyük Devletler
Misak-~~Milli'de çizilen dileklerin gerçekle~ ecekleri konusunda
güvence vermedikleri sürece, yönetimin görü~melere giri~emiyece~ini
söylüyordu. Fevzi Pa~a'ya bak~lacak olursa, yönetimin elinde, Yunanl~lar~n bir kez daha silaha ba~~vurmadan herhangi bir uzla~maya
yana~mayacaklar~n~~gösteren bilgi vard~ ; ama Türk ordusu onlara
kar~~~haz~rd~~70.
Yunan Ordusu Ankara Kap~lar~nda
Fevzi Pa~a'n~n tahmin etti~i gibi Yunan ordusu gerçekten sald~r~ya geçiyor; Ankara'n~n yak~nlar~na dek sokuluyordu. Türkiye'deki Ingiliz i~gal ordusu ba~komutan~~General Harington'un 5 A~ustos
1921 'de ~ngiltere Sava~~Bakanl~~~na gönderdi~i ~u gizli telyaz~s~~
oldukça ilginçtir:
"BMM'niu 19 Temmuz 1921 günkü gizli oturumunda,
Ankara'y~~bo~altmak için ivedi haz~rl~klar yap~lmas~~karar alt~na
al~nm~~t~ r. Yönetimin bir bölügü, Maliye, Posta ve telgraf,
Gümrük Bakanl~klar~~20 Temmuz ~~92 ~~ 'den ba~lamak üzere
Kayseri'ye ta~~n~ yordu. Mustafa Kemal, Karadeniz'den uzakl~~~~
69
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ve Frans~zlara yak~nl~~~~nedenleriyle Kayseri'yi Sivas'a ye~~tutmu~tur. 21 Temmuzda Eski~ ehir'in Do~usunda Mustafa Kemal'in dileklerine kar~~t olarak yap~lan mukabil Türk sald~r~s~,
yönetimin Ankara'dan çekili~ ini örtbas etmek ve halk~ n moralini yükseltmek amac~n~~güdüyordu..." 71
2 Eylül 1921tarihli ve 347 say~l~~ Ingiliz gizli istihbarat raporuna
göre, ba~ kentin Kayseri'ye nakli BMM gizli oturumunda görü~ülürken, kimi milletvekilleri sert biçimde yönetime sald~r~yorlard~. Yönetimin, son zaferin yak~ n oldu~u sözlerine kar~~~muhalefet milletvekilleri, bu arada Anadolu'nun en iyi bölgeleri yak~larak y~k~hrsa,
bu denli bir zaferin yenilgiden pek de~i~ik olmayaca~~n~~ öne sürüyorlard~~72 . Ama Yunan sald~r~s~ , yeni Kemalist ordusunun sert direni~i
önünde, Sakarya irma~~~boyunca ba~ar~s~zl~~a u~ruyordu.
Bu arada, Istanbul'daki Ingiliz i~ gal gücü ba~komutan~~General
Harington, "28 Eylül 192 ~ 'de Ankara'dan ayr~ lan bir ajamn bilgisine dayanarak", 3 Ekim 192 ~ 'de Ingiltere Sava~~Bakanl~~~na gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda, BMM'nde ~u üç grubun bulundu~unu
bildiriyordu:
. Ba~ ta Mustafa Kemal olmak üzere, 165 ile 170 aras~~üyesi
bulunan ~hml~lar;
Ba~ ta Yusuf Kemal olmak üzere, 40 ile 50 aras~~üyesi olan
a~~r~~ e'~ilimliler;
Pan - Islamolardan olu~ an Enver Pa~a grubu.
I. grup Ruslardan korkar ve Misak-~~Milli ko~ullar~~gere~ince Ba~la~~klarla bar~~~yapmay~~diler; 2. grup Türkiye'nin
büsbütün ba~~ms~zl~~~n~~ve Do~u'ya do~ru yay~lmas~n~~destekler;
Rus yard~m~ndan yanad~r ve Ingiltere'ye dü~mand~r; 3. grup
Ingiltere'ye kar~~~Sovyet Rusya ile can~~gönülden i~birli~inden
yanad~r. Yunanl~lar~n yenilgiye u~ramalar~~yüzünden I. grup
daha da güçlenmi~tir" 73.
5 Ekim 1921 tarihli ve CRAF/543 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat
raporuna bak~lacak olursa, BMM'nde o s~rada 230 milletvekili vard~.
Bu milletvekilleri üç grupta toplanm~~lard~. I. grup ~l~mhlardan
IDA 6525/E 8990.
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olu~uyordu ve Mustafa Kemal'in ba~kanl~~~nda idi; 165-170 milletvekili ile Mecliste ço~unluk bu grupça olu~turuluyordu ve Ulusal
Savunma (Müdafaa-i Milli'ye) Grubu olarak biliniyordu. 2. grup
a~~r~~e~ilimli (müfrit) parti idi; Yusuf Kemal'in ba~kanl~~~nda 45-50
üyeden olu~uyordu. Aralar~nda Beyaz~t milletvekili At~f Bey, Izmit
milletvekili Necati S~rr~, Ayd~n Milletvekili Yunus Nadi ve Naz~m
ad~nda bir komünist vard~. 3. grup Enver Pa~a'n~n grubu idi; ~~5 üyesi vard~ ; Eyüp Sabri ve ~ükrü Bey bu üyeler aras~nda idi".
Büyük Millet 11/leclisinin 21.11.1921 Günkü Gizli Oturumu
Bu arada Kemalistler Sakarya zaferini kazan~yor; bunun sonucu
olarak Kafkasya devletleriyle Kars Antla~mas~n~, Frans~zlarla Ankara
Antla~mas~n~~imzahyorlard~. Frans~z milletvekilerinden Franklin Bouillon arac~l~~~yla imzalanan Ankara Antla~mas~~(20. ~~I .192 ),
bir yandan Ingilizlerle Frans~zlar~n aras~n~~ aç~yor; öteyandan
Kemalistlere kimi siyasal ve askeri kazançlar sa~l~yordu. Bu antla~ma
ile Frans~zlar Kemalistlere silah ve mermi sa~lamay~~üstleniyorlard~.
Bu geli~melerin ~~~~~~alt~nda, 16 Aral~k 1921 tarihli ve 464 say~l~~
~ngiliz gizli istihbarat raporu oldukça ilginçtir. "Istanbul :-25.1 1.1921.
Istanbul'daki bir Kemalist temsilcisinden sa~lanan a~a~~daki bilgi,
Anadolu büsbütün bo~alt~lmay~nca Yunanl~larla görü~melerde bulunmamak yolunda Ankara yönetimince karar al~nd~~~~hakk~nda daha
önce verilen bilgiyi do~ruluyor" diyen bu raporda, BMM'nin 21 Kas~ m 1921 günkü gizli oturumunda, Ankara yönetiminin askeri harekat~~
durdurarak bar~~~~diplomasi kanal~yla çözümlemek dile~inde olup
olmad~~~~sorusuna kar~~l~k veren Mustafa Kemal'in, Yunanl~lar
Anadolu'da geni~~bölgeleri i~gallerinde bulundurduklar~~sürece
bar~~~n nas~l sa~lanabilece~ini veya görü~melerin nas~l yap~labilece~ini
göremedi~ini; yönetimin bar~~ç~~bir siyasa uygulad~~~n~~ ve Türk
ulusunun türesel haklar~ndan daha çok bir~ey sa~lamaya çal~~mad~~~n~~
aç~klad~~~~bildiriliyordu. Mustafa Kemal ayr~ca ~unlar~~ekliyordu:
"Türkler, türesel olarak ba~ka bir ulusa ait olan bir ~eyi
dilemiyorlar; ama Türk ulusunun kesin haklar~~sa~lanmad~kça
bar~~tan söz edilemez".
Bunun üzerine BMM hiç bir olay ç~ kmadan yönetime güven oyu veriyordu 75.
74 IDA 6533/E 11670.
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Mustafa Kemal'in Ba~komutanl~k Sorunu
Bu arada ~ngiliz istihbarat~, "Ankara ile s~k~~ili~kileri olan Istanbul'daki ulusalc~~bir kaynaktan sa~lad~~~" bilgiyi, 25 Kas~m 1921 tarihli
gizli istihbarat raporuna geçiriyordu. Bu rapora göre, 1921 y~l~~Kas~m
ay~nda Ankara'da siyasal bir f~rt~na kopmu~tu. Halil Pa~a, Nuri Pa~a
ve Kaz~m Bey'in tutuklanmalar~~üzerine, BMM'ndeki Enver partizanlar~~büyük bir gürültü kopar~yorlard~. Mustafa Kemal'in ba~komutan olarak yetkisinin üç ay süre ile yeniden uzat~lmas~~sorunu
Meclisin 4 Kas~m 1921 günkü oturumunda görü~ülürken büyük
pat~rt~~kopuyordu. ~ngilizlere bak~lacak olursa, Mustafa Kemal
böylece Türkiye'nin "diktatörü" biçimine geliyor ve hayat~~boyunca
Gazilik ünvan~~alm~yan ve ancak Ba~komutan vekili bulunan Enver
Pa~a'y~~da geçmi~~bulunuyordu.
Ba~komutanl~k yasas~n~n yenilenmesine daha çok ~l~ml~~ulusalc~lar ve Enver partizanlar~~kar~~~ ç~km~~lard~. Yap~lan görü~meler
s~ras~nda, muhalefet, ba~komutanl~k yetkisinin 15 gün veya bir ay
süre ile uzat~lmas~n~~öneriyor ve konunun, o s~rada Malta'dan Ankara'ya dönmekte olan Cevat, Yakup ~evki ve Ali Sait Pa~a'n~n avdetlerinde yeniden görü~ülmesini öneriyordu. Muhalefetin sertli~ine
kar~~n, konu oya sunulunca, muhaliflerin ço~u oylamaya kat~lm~yordu.
Ihml~lar ve Enver partizanlar~, özellikle Yunus Nadi buna kar~~~ç~k~yordu. Ömer Lütfi ve Hamdullah Suphi'nin görevden çekilmeleri
daha çok Mustafa Kemal'in "diktatörlü~üne" kar~~~ ç~kmalar~n~n
sonucu idi. Nurettin ve Nihat Pa~a'lar~n yerlerine Cemal ve Cevat
Pa~a'lar~n atanmas~~da ayn~~nedenlere dayan~yordu.
Bu "keyfi" davran~~lar hem illerde hem Ankara'da çok co~ku
yaratm~~t~. Nurettin Pa~a'n~n görevinden çekilmesi, Mustafa Kemal'le
Ismet Pa~a aras~nda görü~~ayr~l~klar~na yol aç~yordu. ~smet Pa~a,
iyi bir komuta= siyasal nedenlerden ötürü görevden uzakla~t~r~lmas~ndan hiç de memnun kalmam~~t~. BMM'ndeki Mustafa Kemal
yanda~lar~, Meclisten memnun olmad~klar~n~~öne sürerek bunun da~~t~lmas~n~~ dileyorlard~. Öne sürdükleri neden ~u idi: bir sald~r~~haz~rlan~yordu. Bunun ba~ar~l~~olabilmesi için Türk yüksek komutas~n~n
her türlü u~ra~malardan serbest b~rak~lmas~~gerekiyordu. Gerçek
amaç, Mustafa Kemal ve yanda~lar~n~n egemenli~ini sa~lamakt~.
Raporda ayr~ca ~öyle deniyordu:
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"Hüseyin Rauf'a Ankara'da Bay~nd~rl~k Bakanl~~~n~n önerilmesi oldukça önemlidir, çünkü bu adam Türkiye'de en namuslu
politikac~lardan biridir ve tutumu ~hml~d~r. Ajamn bildirdi~ine göre,
Ankara kabinesi pek yak~nda büsbütün de~i~tirilecek ve tüm
milletvekilleri Mustafa Kemal'in Ulusal Savunma Derne~ine mensup
olacaklard~r." 76
Mustafa Kemal' e Kar~~~Koyanlar
26 Ocak 1922 tarihli ve 543 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporunun, "Istanbul'da bulunan ve Anadolu'daki durumla yak~n ili~kileri olan çe~itli ulusalc~~kaynaklardan sa~lad~~~~bilgiye" göre, Anadolu'da bir yandan Mustafa Kemal'in "diktatörce yetkilerini"
k~s~tlamak, öteyandan da Padi~ahl~k ve Halifeli~in durumunu etkileyecek anayasal de~i~meler yap~lmas~n~~önlemeye çal~~mak amac~~
güden güçlü bir grup vard~. Bu grup o s~ralarda örgütlü bir parti
biçimine gelmi~~de~ildi, ama Selâhettin Bey, Hüseyin Rauf ve
Hoca Vehbi gibi önderlerin buyru~unda günden güne gücünü
art~r~yordu. Daha çok hocalardan, tutucu kimi ki~ilerden ve Misak-~~
Milli'nin oldu~u gibi uygulanmas~ndan yana olmayan ki~ilerden
olu~uyordu. Bekir Sami'nin Anadolu'ya dönmesinden sonra bu grubun gücü artm~~t~.
BMM'nin 4 Aral~k 1921 günkü gizli oturumunda, Selâhettin
Bey, ba~komutan~n ve Bakanlar Kurulunun BMM'nin do~rudan
denetinde olmas~n~~ve çal~~malar~~hakk~nda Meclise bilgi vermesini
talep ediyordu. Bu muhalif grup, Türkiye'nin Trakya ile ili~kin
dileklerini k~s~tlamas~n~~ve Sevr s~n~r~n~n kabulünü dileyordu, ama ~u
ko~ulla: Izmir'i de kapsamak üzere Anadolu'nun tüm ekonomik
ve siyasal ba~~ms~zl~~~~tan~nmal~~ve gerçekle~meli idi. Mustafa Kemal
bu grubun çal~~malar~n~~kayg~yla izliyor ve Ingilizlere bak~lacak
olursa, bu grubun kimi önderlerini Ankara'dan uzak yerlere, görevle
harice göndermekle grubun etkisini azaltmaya çal~~~yordu. Böylece
Celâlettin Arif, Cami Bey'in yerine Roma'ya Kemalist temsilcisi
atan~yor; Albay Hüsrev ve Selâhattin'e Ankara'dan uzakta görevler
öneriliyordu. Mustafa Kemal ayr~ca d~~~ülkelerde bulunan Cevat
Abbas (Sofya) ve ~akir Bey (Istanbul) gibi yanda~lar~n~~Ankara'ya
ça~~r~yordu. 77
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Türk - Italyan ili~kileri
Bu arada Frans~zlardan k~skanarak onlar~~örnek alan ve Kemalistlerden ç~kar koparmak sevdas~na dü~en ~talyanlar, onlarla bir
anla~ma yapmak amac~yla Cavaliere Tuozzi ad~ndaki bir Italyan
diplomat~n~n ba~kanl~~~~alt~nda bir Italyan kurulunu Ankara'ya gönderiyorlard~. 9 Ocak 1922 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporunun,
"Ankara'dan Istanbul'daki Kemalist örgütüne gönderilen gizli bilgiye" dayanarak bildirdi~ine göre, BMM, Edirne milletvekili
~erif Bey'in, Cavaliere Tuozzi ba~kanl~~~ndaki Italyan kurulunun
Ankara'dan ayr~l~~~~üzerine sunmu~~oldu~u bir gensoruyu görü~mek
üzere 8 Ocak 1922'de gizli bir oturum yap~yordu. Gensoruya kar~~l~k veren D~~i~leri Bakan~~Yusuf Kemal ~öyle diyordu:
"Ankara yönetimi Signor Tuozzi'nin ayr~lmas~na çok üzülmü~tür. Görü~melerdeki ba~ar~s~zl~~~n nedeni, beklenmedik kimi
olaylara atfedebilir. Meclisin hat~rl~yaca~~~gibi, bas~n haberlerine göre, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Parlâmento müste~ar~~
Londra'da Avam Kamaras~nda yapt~~~~bir konu~mada, ayr~~
bar~~~yapmak niyetinde olmayan Italyan yönetiminin, Ankara'da olup bitenler hakk~nda Roma'daki ~ngiliz Büyükelçisine
bilgi verece~i yolunda söz verdi~ini hat~rlatm~~t~. Frans~zlarla
yap~lan görü~meler büsbütün de~i~ik ko~ullar içinde yap~lm~~t~.
Ankara yönetimi, ba~ka bir yönetimin deneti alt~nda olmay~~
dilemiyor.
Bundan ba~ka, Italyanlar~n öne sürmü~~olduklar~~ko~ullar,
Frans~zlarca öne sürülenlerden çok de~i~ikti. ~talyanlar, demiryolunun Antalya'ya dek uzat~lmas~n~~ve bununla ilgili ayr~cal~k
hakk~n~n geni~letilmesini talep ettiler; sermayenin yüzde 35-40
oran~n~n Türklerin elinde olmas~~yolunda Ankara yönetimince
yap~lan öneriyi kabule kar~~~ç~kt~lar. Sonra Italyanlar~n Antalya,
Fethiye ve Milas'la ilgili olarak öne sürdükleri talepler de bizce
kabul edilemezdi. Ortada daha kimi sorunlar oldu~una göre
~imdilik bir~ey söylemek ak~ll~~bir davran~~~olmayacakt~r. Bütün
bunlara kar~~n, görü~melere pek yak~nda yeniden ba~lan~lmas~~
umud edilmektedir."
"Son günlerde Ankara'dan Istanbul'a gelen ulusalc~~bir yetkilinin gizli olarak söyledi~ine" göre, Cavaliere Tuozzi, Italyanlar~n
Antalya ve Ku~~Adas~ndaki etki (nüfuz) bölgelerinin tan~nmas~n~n,
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yap~lacak bir anla~man~ n önde gelen gere~i say~lmas~n~~sa~lamaya
çal~~~yordu. Ajamn bildirdi~ine göre, Ankara yönetimi bu denli
bir öneriyi kabule yana~m~yordu, ama italyanlara, bar~~~imzaland~ktan sonra tercih haklar~~verilmesini görü~meye haz~r oldu~unu
bildiriyordu. 78
Büyük Millet Meclisinin 10.1.1922 Günkü Gizli Oturumu
8 Mart 1922 tarihli ve 565 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporunun
"yetkili bir Kemalist kayna~~ ndan sa~lad~~~~bilgiye" göre, BMM ~ o
Ocak 1922'de oldukça gürültülü geçen gizli bir oturum yap~yordu.
Bu oturumda, Ba~la~~ klar Kemalistlerin dileklerine kar~~c~l karar al~rlarsa Ankara yönetiminin ne denli bir siyasa uygulayaca~~~görü~ülüyordu. Meclis Asba~karn Dr. Adnan ve Bekir Sami de bu görü~mede
haz~r bulunuyorlard~. Bu konuyla ili~kin olarak sorulan bir soruyu
cevapland~ran D~~i~leri bakan~~Yusuf Kemal, o güne dek Ba~la~~klarca yap~lan konferanslar~ n ciddi hiç bir sonuç yaratmad~klar~m;
en önemli konferans~ n Londra'da yap~ld~~~n~~ve Türklerin orada
Ba~la~~klarm kararlar~n~~kabule haz~r olduklar~n~~gösterdiklerini,
ama Yunanl~lar~n buna kar~~~ç~karak konferans~~etkisiz b~rakt~klar~n~;
Türklerin tam ba~~ms~zl~ktan ba~ka bir~ey dilemediklerini; sorunun
pek do~al olarak silah gücüyle çözüme ba~lanaca~~n~~söylüyordu. Bu
yüzden Avrupa'daki çe~itli konferanslara pek önem verilmiyordu.
Bekir Sami söz alarak, Türk sorununun çözümü yolunda büyük ilerleme kaydedildi~i ve bar~~~n pek yak~n oldu~u iddias~nda bulunuyordu.
Ayn~~sorun, Meclisin 28 Ocak 1922 günkü gizli oturumunda da
görü~ülüyordu. Bu görü~ mede uzun bir konu~ma yapan Mustafa
Kemal, Yusuf Kemal'in öne sürmü~~oldu~u noktalar~~ aç~mhyordu.
Ba~la~~ klarm, her iki yan~~ ve Rumlar~~tatmin etmek için bir çözüm
yolu aramakla u~ra~t~ klar~n~ ; Türk topraklar~n~n Yunanl~lara verilece~ini, ama Türklerin kendi haklar~ nda direneceklerini; dolay~s~ yla soruna bir çözüm bulunamayaca~~n~~söylüyor, ~öyle diyordu:
"Avrupa yönetimleri çarp~~malar~ n yeniden ba~lamas~n~~
önlemeyi dileyorlarsa i~e kar~~arak Yunanl~lar~, hiçbir ko~ul
olmadan, ülkeyi bo~altmaya zorlamal~d~rlar. Görünü~te Yunanistan hala Ingiltere'den himaye görüyor ve sorun ancak silah
78 IDA 7853/E 872 ;
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gücüyle çözümlenebilir : ama olanakl~~ ise sorunu diplomasi
yoluyla çözümlemeyi kabule haz~r~z" 19 .
Hüseyin Rauf'un Görevinden Çekilmesi
20 Ocak 1922 tarihli ve 532 say~l~~-Ingiliz gizli istihbarat raporundan ö~renildi~ine göre, son günlere dek Bay~nd~rl~ k Bakan~~bulunan Rauf, sa~l~ k durumu yüzünden görevinden çekiliyordu, ama
gerçek neden, BMM Ba~kan~n~ n yetkilerinin k~s~tlanmas~~sorununda Mustafa Kemal'le aras~nda ba~gösteren görü~~ayr~l~~~~idi.
Ingilizlerin "inan~l~ r bir kaynaktan ö~rendiklerine" göre, BMM'nin
son toplant~lar~ndan birinde, Hüseyin Rauf, Meclis Ba~kan~n~n
yetkilerinin k~s~tlanmas~ ndan yana konu~urken, Mustafa Kemal
ani olarak Meclise girerek onun sözlerini bitirmesini bekliyor ve
sonra ~unlar~~söylüyordu:
"A! Mondros B~rak~~mas~n~~imzalayan kahraman! Sen Malta
adas~nda güven içinde bulunurken, biz, senin Türk ulusunu
ortadan kald~ racak olan kara yaz~m kan~m~zla silmek için Sakarya
vadilerinde dü~manla çarp~~~ yorduk".
Hüseyin Rauf, Mustafa Kemal'e kar~~l~k vermeden ivedilikle
Meclisten ayr~l~yor; onu Refet Pa~a izliyordu. Ingilizler, Hüseyin
Rauf'un bu arada Mustafa Kemal'e göndermi~~oldu~u görevden
çekilme dilekçesini de ele geçiriyorlard~. Bu dilekçede ilkin genel
sava~tan söz ediyor; bunun b~rak~~ ma ile sona erdi~ine de~iniyor ;
ulusal gücün kurulu~undan Misak-~~Milli'nin kaleme al~n~~~ndan
söz ediyor, ~öyle diyordu:
"Bakanl~k görevleri alan, ulusal gücün yönetim kurulunun
üyeleri olan bizler, Bakan olarak uygulad~~~m~z siyasadan
sorumlu oldu~umuzu anlamally~z. Siyasal çal~~ malar~~kendi
siyasal inançlar~ na kar~~ t oldu~unu anlayanlar, görevlerinden
çekilerek yerlerini bu davran~~ lara inananlara b~rakmahd~rlar.
Vekil oldu~um ilk günden, bu ilkelerden yoksun olarak böyle
bir siyasa uygulamaya çal~~t~ m, çünkü ba~kalar~n~~ ku~kuya
dü~ürmeyi dilemedim. Frans~zlarla yap~lan antla~maya kar~~~
ç~kt~m, çünkü Franklin - Bouillon'un D~~i~leri Bakan~na Konya'da
yapm~~~oldu~u önerilerin, gelecekteki siyasam~za birçok tehlikeler getirece~ine inand~ m.
79 IDA
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Öte yandan, özellikle daima dostane ili~kilerimiz olmas~~
gereken Ingiltere ile ivedilikle bir anla~maya varman~n, Franklin - Bouillon'un yapm~~~oldu~u önerilerden daha dayanakl~~
olaca~~~görü~ ünü öne sürdüm. Bekleme süresi konusunda kendi hür görü~lerim için meslekta~lar~m aras~nda oy ço~unlu~u
sa~layamad~m; bu yüzden görevimi b~ rakarak çekilmek zorunda
kal~yorum. Ülkenin ç~karlar~n~n daha a~~rba~l~~ve ileri görü~lülükle güvence alt~na al~nmas~n~~ umud ederim" 8°.
Kürt Sorunu
Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un
29 Mart, 1922'de "güvenilir bir kaynaktan" ö~renerek Ingiltere
D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a gizlice bildirdi~ine göre, Kürdistan'~n yönetimiyle ili~kin olarak özel bir komisyonca kaleme al~nan
bir yasa tasar~s~n~~ görü~mekte olan BMM'nin ilgili komisyonu,
son günlerde tasar~y~~bir raporla birlikte Meclise iade ediyordu.
Sorun BMM'nde görü~ülürken, Salih Efendi (Erzurum), Yusuf
~zzet Pa~a (Bolu), Rag~p Bey (Amasya), Hakk~~Hami (Sinop) ve
Selâhettin Bey (Mersin), bu rapora kar~~~bir önerge sunuyorlard~.
Bu milletvekilerinden kimileri, Kcçkiri Kürtlerinin ayaklanma
nedenlerini yerinde soru~turmak için Meclisce görevlendirilmi~lerdi.
Önerge ço~unlukla kabul ediliyor ve konunun görü~ülmesi için
20 ~ubat 1922'de gizli bir oturum yap~lmas~~ kararla~t~r~l~yordu.
Yap~lan gizli oturumda birçok milletvekilleri haz~r bulunuyorlard~. Yasa tasar~s~na 64 milletvekili kar~~~ ç~k~yordu. Konu~maya
ilkin Salih Efendi ba~l~yor ve Kürt sorununun yasa tasar~ndaki bu
denli sathi ölçemlerle çözümlenemeyece~ini; Kürt Mustafa Pa~a'n~n
ba~latm~~~oldu~u k~~k~rtma yat~~t~r~lacaksa, Koçkiri olaylar~~ yüzünden hapsedilen Kürtlerin serbest b~rak~lmalar~~gerekti~i görü~ünü
öne sürüyordu. Ona göre, oradaki olaylara, "yerel i~güderlerin
gaddarl~klar~~ve Ankara yönetiminin Halifeli~e kar~~~olan tutumu"
neden olu~turmu~tu. ~iddet kullanmak ancak durumu daha kötü
yapacakt~. Kürdistan'da ihtilâl olmad~~~n~~söylemek safsata idi.
Oradaki ak~m Emir Faysal ve Ingilizlerce de destekleniyordu.
Görü~me sonunda kimi milletvekilleri, Salih Efendi'nin önergesinin ilerideki bir tarihte müzakere edilmesini öneriyorlar; Mecliste
80 IDA 7938/E 1591; Kaynak: TE/ ~ , R~~ o/S, Istanbul, 20.1.1922.
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Büyük gürültü oldu~u için bu öneri kabul ediliyordu. ~ngilizlere
bak~ lacak olursa, söz konusu yasa tasar~s~ nda Kürtlere özerk yönetim
öneriliyordu. Kürtler, BMM'nce kararla~t~r~laca~~~biçimde, kendi
genel valilerini, vali yard~mc~lar~n~ , Türk veya Kürt olabilecek
bir müfetti~~seçebileceklerdi. Bir Kürt Meclisi kurulacak, her y~l 4 ay
süre ile oturum yapacak; görevi ekonomik olacak ve Do~u ~llerinin
yönetimini denetliyecekti. Ayn~~bölgeler için BMM'nin onay~yla
bir yarg~~örgütü kurulacakt~ . Bunun yar~s~~ Türklerden yar~s~~ da
Kürtlerden olu~acakt~ . Jandarma gücü Kürt ve Türk subaylardan olu~acakt~ . Okullarda Kürt dili okutulacak, ama Meclis ve
yönetim hizmetinde Türkçe kullan~lacakt~. Yaln~z BMM'nin onay~yla
vergi toplanabilecekti. Kürt milletvekilleri bu yasa tasar~s~na sert
biçimde kar~~~ç~k~yorlard~.
Bu rapor, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ nda büyük ilgiyle izleniyor,
Bakanl~k yetkililerinden W. S. Edmonds, 3 Nisan 1922'de kaleme
ald~~~~derkenarda ~öyle diyordu:
"Uygun ilk f~ rsatta bu özverilere (taviz) son verilecektir,
ama Ankara hizibinin bu konuda ka~~ t üzerinde ne kadar ileri
gitti~ini göstermesi bak~ m~ndan ilginçtir".
D. G. Osborne adl~~öteki bir yetkili 4 Nisan'da ~unlar~~ yaz~yordu:
"Bundan gerçekten bir~ey ç~ karsa, bu öneri, Kemalistlerin
Kürtlere teslim olduklar~n~~gösterecek ve ayn~~bölgeler üzerinde
hak iddias~ nda bulunan Ermenilere çarp~da bulunacak. Ermeni
illeri( !) Kürt ulusal yurdu biçimine getiriliyor. Bir çarp~da
Kürt ve Ermeni sorunlar~n~~çözmek bak~m~ ndan oldukça zeki
bir davran~~t~ r. Herhalde bölgede Türk ve Ermenilerden çok
Kürt vard~ r ve BMM, az~nl~ klar~n haklar~n~~ tan~d~~~na de~inecektir. Belki Ermeniler Kürtlerle bir anla~maya varabilirler. Ermeni önderleri, Kürtlerle aralar~nda birçok kültürel
benzerlikler oldu~u iddias~ nda bulunuyorlar" 81.
Yusuf Kemal ve ~zzet Pa~a Avrupa'ya Gidiyorlar
Istanbul'daki ~ ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold,
"oldukça gizli bir kaynaktan sa~lad~~~~bilgiye dayanarak", 4 Nisan
1922'de ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a gönderdi~i gizli
yaz~da, Osmanl~~yönetimi mensubu ~zzet Pa~a'n~ n Avrupa'ya hareket
81
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etmeden önce Ankara ile aras~nda so~ukluk ba~lad~~~n~~bildiriyordu.
Rumbold'a bak~ lacak olursa, 5 Mart 1922'de Ankara'da yönetim
çevrelerinde dola~ an haberlere göre, Izzet Pa~a, ~ngiliz Yüksek
Komiseri Sir Horace Rumbold'un üstelemesi üzerine ve Yusuf Kemal
kuruluna kar~~~Avrupa'ya gitmi~ti. Yolculu~u s~ras~nda kendisine
Ingiliz subaylar~ndan Albay Cornwall ve ba~ ka bir subay e~lik
etmi~ti. Ankara bas~n~, ~zzet, Ali R~za ve Salih Pa~a'lara kar~~~sert
sald~r~larda bulunan yaz~lar yay~nlamaya ba~l~yor, ama BMM'nde
kimi milletvekilleri bu ele~tirilere kar~~~protestoda bulunuyorlard~.
Bu s~rada Kaz~ m Karabekir Mustafa Kemal'e ve BMM'ne gönderdi~i telyaz~s~nda, Padi~ah~n ki~ili~ine ve merkezi yönetime kar~~~
giri~ilen bu sald~r~lar~~protesto ediyordu, çünkü bu sald~r~lar bas~na
yans~yordu. Daha önce Mecliste bunlara kar~~~ ç~kan milletvekilleri
ikinci bir önerge sunarak, söz konusu yaz~lar~~ yay~nlayan gazetecilerin yarg~lanmalar~n~~talep ediyorlard~ . Bunun üzerine D~~ i~leri
Bakan~~vekili Mahmut Celal söz alarak durumu aç~ kl~yor ve Istanbul
yönetimi ileri gelenlerinin oyunlar~n~~ meydana koyuyordu; ama
Mecliste protesto sadalar~~yükseliyor ve Celal Bey'e "Kahrolsun istibdat! Ya~as~n Hilafet!" naralanyla sald~r~ llyordu. Söz konusu yaz~lardan ötürü Yakup ~evki Pa~a da Mustafa Kemal'e protestoda
bulunuyordu 82 .
~ ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un üç hafta kadar
önce, 7 Mart 1922'de D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a göndermi~~
oldu~u ~u gizli yaz~~oldukça ilginçtir:
"A~a~~daki bilgi, Ankara yönetiminin D~~i~leri Bakan~~Yusuf
Kemal'in sekreteri (Katibi) Kemal Bey'den sa~lanm~~t~r: Kemal
Bey'in Istanbul'da iken yapt~~~~bir konu~ma s~ras~nda bildirdi~ine göre, BMM, Yusuf Kemal kuruluna ~ 6o.000 TL ay~rm~~t~r
(bugünkü resmi kurdan 25.000 sterline yakla~~k). Bu mebla~~n
50.000 TL's~~gezi masraflar~~için; geriye kalan ~~o.000 TL's~~da
gizli amaçlar içindir. Gene Kemal Bey'in anlatt~~~na göre,
1922 ba~lar~ nda Prens Ömer Faruk Inebolu'dan Istanbul'a
geri gönderildi~inde, milletvekillerinden Hamdullah Suphi bunu
Ankara'ya telyaz~s~ yla duyuruyor ve Prensin Anadolu'da yönetimin ba~~na geçmek diledi~ini bildiriyordu. Bu telyaz~s~~BMM'82
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nde okununca, milletvekillerinden kimileri Prense sald~rarak
ele~tiriyorlard~.
Padi~ah~n Ingilizlere sat~lm~~~oldu~u, milletvekillerine bildiriliyor ve onlar~n, seçim bölgelerine dönerek Padi~aha kar~~~
bir kampanya yürütmeleri için Meclis iki ay tatil ediliyordu;
ama bu propoganda, özellikle Sivas, Konya ve Erzurum bölgelerinde pek ba~ar~~sa~l~yamad~, çünkü oralar~n halk~~ Padi~ahl~k ve Halifeli~e ba~l~d~r." 83
Ba~la~~klar~n Yeni Arabulucuk Önerileri

Ankara yönetiminin D~~i~leri Bakan~~Yusuf Kemal, Ba~la~~k devlet adamlar~n~n Türk sorunuyla ili~kin görü~lerini yoklamak, Türk
tezini Bat~ya duyurmak ve diplomasi yoluyla çözümlenmesi olanaklar~n~n olup olmad~~~n~~saptamak amac~yla Avrupa'ya gönderilmi~ti.
Istanbul yönetiminin de bu konularda deste~ini kazanmak amac~yla
Avrupa'ya Istanbul yoluyla gidiyor, ama Osmanl~~ ba~kentinde
Padi~ah, Tevfik ve Izzet Pa~a'lar ona oyun dönerek küçültücü bir
durumda b~rak~yorlar; bu yetmiyormu~~gibi, Osmanl~~yönetimi,
Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'un ça~r~s~~üzerine, Avrupa'ya,
Ahmet Izzet Pa~a ba~kanl~~~nda bir de Istanbul kurulu gönderiyor;
böylelikle Ankara kurulunun yetkilerini azaltmaya ve ikilik yaratmaya
çal~~~yordu.
Bu iki kurulun Avrupa'daki temaslar~~ sonunda, Ba~la~~klar,
Türk - Yunan anla~mazl~~~n~~çözümlemek amac~yla her iki yana
kimi önerilerde bulunarak yeniden arabuluculuk yapmaya yelteniyorlard~. 3 Nisan 1922 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporunun
"ba~~ms~z ve iyi haber alan bir kaynaktan" sa~lad~~~n~~iddia etti~i
bilgiye göre, Ba~la~~klar~ n Anadolu'da bir b~ rak~~ma yap~lmas~yla
ili~kin önerilerinin aç~ klanmas~, Anadolu'nun her yan~ndaki halk ve
ordunun küçük rütbeleri ve erleri aras~nda "en büyük memnunlukla"
kar~~lanm~~t~ . Ama bu konuda Ankara yönetiminin tutumunun ne
olaca~~n~~ve öneriler reddedilirse, Konya ve Tokat bölgelerinde
olaylar ç~kmas~~olas~l~~~~konusunda genel bir kayg~~vard~.
Ankara yönetimi bu denli önerilere kar~~~az çok haz~rl~kl~~idi.
Yönetim üyeleri, Ulusal Savunma (Müdafaa-i Milliye) grubu üyeleri
ve kimi Rus temsilcileri, bu önerilerin, Ingiliz yönetiminin, Yunan83
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Man koruyarak onlara yard~ mda yeni bir oyun oldu~una inan~yorlard~ . Söz konusu çevreler, Yunan Ba~bakan~~Gunaris'le D~~i~leri
Bakan~~Baltazzi'nin, bu önerilerin ayr~nt~lar~n~~önceden bildikleri
ve Atina yönetimi bunlar~~kabullenmekle birlikte, Anadolu'daki
Yunan ordu mensuplar~n~n bunlar~~kabul etmemeleri için gizlice
ölçemler ald~klar~n~~iddia ediyorlard~ . Bu oyunda da ~ngiliz parma~~~
oldu~u ve Bat~~Anadolu'da ba~~ms~z bir yönetim kurulmas~~dolab~n~~
çevirdiklerini öne sürüyorlard~.
Kendi ki~isel görü~ lerini henüz aç~ klamayan Mustafa Kemal,
bu konuda Bol~evik temsilcisi Aralov'a sürekli olarak bilgi veriyor
ve Ali ~hsan, ~smet ve Yakup ~evki Pa~ a'lan ivedilikle Ankara'ya
davet ediyordi. Cevat ve Karabekir'e gönderdi~i telyaz~lar~nda
onlar~n da görü~lerini soruyordu. Mustafa Kemal tüm sorunda tutumlu (ihtiyatla) davrarnyordu.
~ ngiliz raporuna bak~lacak olursa, BMM'ndeki kar~~c~l gruplar~n
bu önerilere kar~~~ne denli bir tutum uygulayacaklar~n~, r 2 Mart r 922'de yap~lan ve Mustafa Kemal'le Genel Kurmay subaylar~n~n da
haz~r bulunduklar~~gizli oturumda belli olmu~ tur. Kimi kornutanlann
askeri durum, ordunun morali, silah stoku ve subaylar~n gereçleri
konular~ nda özel Sava~~Komisyonuna göndermi~~olduklar~~raporlar~ n incelenmesi için bu oturum yap~lm~~t~ . Ulusal Savunma Bakan~~
Kaz~m Pa~a söz alarak, Paris Konferans~ndan ba~ka bir~ ey beklenemiyeyece~ini ve Misak-~~Milli gere~ince bar~~~ n ancak silah gücüyle sa~lanabilece~ini bildirdi. Fevzi ve Kaz~m Pa~alar, Ulusal Savunma grubuna mensup milletvekillerince sürekle alk~~land~ lar ; ama muhalefetin
görü~lerini yans~ tan Albay Ömer Lütfi, Mecliste gürültü kopmas~na
yol açt~ . Özel Sava~~Komisyonunun yapm~~~oldu~u yorumlar~ n, Ordu
komutanlar~ nca öne sürülen gerçekleri geçi~tirdi~ini öne sürdü.
Ordu subaylar~n~ n raporlar~na göre dü~ man silahlar~~daha üstündü;
Ruslarca sa~lanan silah ve mermilerin büyük bir k~sm~~kalite bak~m~ndan pek dü~üktü ve çarp~~ malar yeniden ba~ larsa, bunun sonucu
hakk~nda ku~ku vard~ . •Ömer Lütfi sözlerine son verirken, Türk
Ordusu yenilirse sorumlulu~u kimin üstlenece~ini sordu. Komisyon
raporunun kabul edilmemesini önerdi, ama önerisi gürültüler aras~ nda reddedildi ve oturuma son verildi 84.
84

~DA 7861/E 4063; Kaynak: RV/O.

276

SALAH~~R. SONYEL

Kemalistlerin Mali Durumu
21 Nisan 1922 tarihli ve 634 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporunun "Istanbul'daki ulusalc~~örgütle s~k~~ili~i~i bulunan bir ajandan
sa~lad~~~n~" iddia etti~i habere göre, 13 Mart 1922'de BMM'nde
yap~lan gizli oturumda, Ankara yönetiminin yeni mali y~l~n ilk ay~na
ait bütçesi görü~ülüyordu. Bu rapora bak~ lacak olursa, Ankara yönetiminin Maliye Dairesi yeni bütçeyi haz~ rlarken, bunu ~l~ml~~göstermek için büyük dikkat harcam~~~ve tüm gideri 25 milyon TL olarak
göstermi~ti. Bu gider ~öyle kar~~lanacakt~ : Ukrayna yönetiminin
söz verdi~i 2 milyon lira tutar~nda alt~n, vergilerden ro milyon
lira, geriye kalan 5 milyon lira da özel sava~~vergisi (Salyan)'dan
sa~lanacakt~. Bu sava~~vergisi her köy ve kente "empoze ediliyordu".
Bunu izleyen görü~me oldukça ~iddetli geçiyor ve muhalefet
yaln~z yönetime de~il, ki~isel olarak Mustafa Kemal'e de sald~r~yordu.
Ali ~ükrü (Trabzon), Yusuf Ziya (Bitlis) ve Selâhettin Bey (Mersin)
sunduklar~~bir öriergede, d~~~ülkelerdeki çe~itli Kemalist kurullar~~için
yap~ lan harcamadan ötürü yönetimi ele~ tiriyorlard~. Yap~lan görü~me
s~ras~ nda Yunus Nadi (Izmir), Celâl Nuri (Anafarta), Tevfik Rü~tü
ve öteki milletvekilleri de önergeyi destekliyorlard~. Bu arada ~iddetli
olaylar vuku buluyor ve Meclis Asba~kan~~ oturuma on dakika ara
veriyordu.
Görü~melere yeniden ba~lanmca aç~k oturum yap~l~yordu.
Hüseyin Avni söz alarak Fethi Bey'in Kuzey Anadolu'ya yapt~~~~gezi
s~ras~nda yerine Içi~leri Bakan~~vekili olarak Vehbi Bey'in atanmas~na
kar~~~ç~k~yor; bu atanmamn yaln~z Mustafa Kemal'in onay~yla yap~ld~~~n~; Meclise dan~~~lmad~~~n~~öne sürüyordu. Hüseyin Avni, Fethi
ve Vehbi Bey'lerin görevlerinden çekilmelerini talep ederek sözlerine
son veriyordu. Bunu izleyen oylama s~ ras~nda ~iddet hareketleri
oluyor ve Mustafa Kemal ivedilikle Meclise ça~r~l~yordu. Mustafa
Kemal gelir gelmez yapt~~~~"tehdit edici" bir konu~mada, sava~~biter
bitmez her~eyden elini çekece~i uyar~s~nda bulunuyordu. Bunun
üzerine geni~~bir alk~~~tidan~~kopuyor ve yönetim güven oyu alarak
oturuma son veriliyordu 85.
Büyük Millet Meclisindeki Durum
24 Mart 1922 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporunun "çe~itli
ulusalc~~kaynaklardan sa~lad~~~n~" iddia etti~i bilgiye göre, o s~ralarda
85
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B/VIIVI'nde 360 milletvekili vard~ : bunlar~n ço~unlu~unu subaylar ve
Ittihat ve Terakki Deme~inin eski üyeleri ohi~turuyorlard~. Seçimler
"komedi" idi ve milletvekillerinin ço~u seçilmi~~de~il, atanm~~lard~.
Ço~unluk Ulusal Haklar~~Savunma grubunun elinde idi, ama Hamdullah Suphi, Cevat Abbas ve Kara Vas~f gibi milletvekillerii grup
disiplinine daima uymuyorlard~. öteki gruplar ~unlard~:
Dindarlar grubu: 20-30 milletvekili; ba~ta Vehbi Hoca
(Konya), Basri (Kayseri), Abdul Gafur (Karesi), Mehmet
Akif (~air, Kastamonu), Münif Bey (K~r~ehir) ve "Sebilür
Re~at"
sahini E~ ref Edip. Albay Selahattin (Mersin) ve
Albay E~ref (Trabzon) bu grubu desteklerler. Do~u Illeri
gurubu ad~n~~ta~~yan bir gr~~pla i~birli~i yapar ve Afgan
diplomatik temsilcisi Sultan Ahmet Han'ca gizlice lu~k~rt~ld~~~~
söyleniyor. Oldukça h~rç~ n bir karakteri olan Selahettin
Bey ayr~~bir grup kurmay~~ba~aramam~~t~r. Mustafa Kemal'in
ba~l~ca Muhaliflerinden biridir. Mustafa Kemal en çok
ondan korkar.
Do~u Illeri grubu: 45-50 milletvekili; ba~kanlar~~Salih Efendi
(Erzurum), Hüseyin Avni (Erzurum), Mü~tak Durak (Erzurum), Emir Pa~a (Sivas). Bu parti dincilerle i~birli~i yaparak
Mecliste ço~unlu~u sa~lar. Mustafa Kemal'in a~~r~~davran~~lar~na dikkati çeken ve onun etkisini azaltan gr~~ptur.
Sözde Komünist grubu: ba~kan~~Mahmut Esat; üyeler: Tevfik
(Mente~e), Numan Usta (Istanbul), Albay Bekir Sami ve
Hakk~~Behiç. Son ikisi tutukland~.
Ittihat ve Terakki grubu: Yunus Nadi, Necati, Hac~~Muhittin, Hüseyin Avni ve Haf~z Mehmet. Yunus Nadi s~k s~k
Mustafa Kemal'in grubunu destekler ve gazetesi "Yeni Gün"
Ankara yönetiminden her ay L000 TL ödenek al~r; bu,
Yunus Nadi'nin tutumunu etkiler.
Küme grubu: dinciler, Do~u Illeri Milletvekilleriyle Ulusal
Haklar~~Savunma grubunun memnun olnuyanlar~mn birle~melerinden do~mas~~bekleniyor.'
Tevhid grubu: Hüseyin Rauf ve Fethi Bey'in ki~isel yanda~lar~ndan olu~uyor." 86.
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Türk Sorununu Sava~madan Çözümleme Yolu

9 May~ s 1922 tarihli ve 662 say~ l~~ ~ ngiliz gizli istihbarat raporunun, "bilgilerini do~rudan do~ruya Ankara'dan alan güvenilir ve gizli
kimi Türk kaynaklar~ ndan" sa~lad~~~n~~ iddia etti~i bilgiye göre,
Ankara yönetiminin Ba~la~~klar~n b~rak~~ ma önerileriyle ili~ kin
görü~leri ~u noktalara dayan~yordu;
. ~zzet Pa~a, Ankara yönetimine kar~~c~ l bir siyasa uygulamaktad~r ve özellikle ~ngilizlerle ayr~~ bir anla~ ma yapmak
için çal~~~yor;
2. ~ngiliz yönetimi Bat~~Anadolu'da ba~~gösteren Yunan Küçük Asya ak~m~n~~gizlice destekliyor;
3 . Fransa yönetiminin ve daha az olmak üzere ~talya yönetiminin siyasalar~n~ n Ankara yönetiminden yana oldu~una
inan~l~yor.
BMM'nin 5 Nisan 1922 günkü gizli oturumunda söz alan Yusuf
Kemal, Frans~z Ba~bakan~~Raymond Poincare ile ~talya Ba~bakan~~
M. Schanzer'in kendisine baz~~sözler verdiklerini aç~kl~yordu. Bu
sözler, Do~u Trakya'mn Türkiye'ye geri verilece~i ve Bo~azlar
sorunun Misak-~~Milli gere~ince çözüme ba~lanaca~~~noktas~nda idi.
Bunlara kar~~l~ k olarak her iki devlet adam~, Ankara yönetimini,
Türkiye ve Avrupa'n~ n ortak ç~karlar~~ ad~na b~rak~~may~~ ko~ulsuz
olarak kabule ça~~r~yorlard~. Nisamn ilk haftas~ nda BMM'nde yap~lan
Meclis Komisyonlar~~ ba~kanlar~~toplant~s~ nda Mustafa Kemal,
Yusuf Kemal'in görü~ lerine kar~~c~l ele~tirilere kar~~l~ k vererek,
merkezi yönetimin, Ankara yönetimini türesel yönetim olarak
tan~maya kar~~~ ç~kan ~ ngilizleri memnun etmek için Yunanl~larla
görü~melere giri~ ecek kadar ileri gidece~ini söyleyemiyece~ini; Yunanl~larla do~rudan görü~melerde bulunulmas~~için haz~rl~klar yap~ lsa
bile, Istanbul kodamanlar~n~n, Ankara'n~n onay~~almmadan yap~ lacak
bu denli görü~ melerin hiçbir olanakh sonucu olam~yaca~~n~~anlad~klar~n~ ; bar~~~konferans~n~ n Istanbul'da toplanamayaca~~n~, ama Ankara'n~n kar~~am~yaca~~~ba~ka bir yerde yap~lmas~ ndan yana olduklar~n~ ; Istanbul yönetiminin konferans~ n Istanbul'da yap~lmas~na bu
yüzden kar~~~ç~kt~~~n~~bildiriyordu.
BMM toplant~s~nda yap~lan görü~ melerden sonra, Ankara
yönetiminin, konferans~n Izmit'te yap~lmas~n~~diledi~ini Ba~la~~klara
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bildirmesi için Istanbuldaki ulusalc~~temsilci Hamit Bey'e yönerge
gönderilmesi karar alt~na al~n~yordu.
Ayn~~istihbarat raporunda, "güvenilir oldu~unu kan~tlayan
ve arada s~rada bilgi sa~layan bir kayna~a" dayamlarak iddia edildi~ine göre, BMM'nin D~~i~leri Komisyonunun son günlerde yapt~~~~
bir toplant~da, Yusuf Kemal, Ankara yönetiminin, Ba~la~~klann
h~rak~~ma önerilerine verece~i kar~~l~~~n müsveddesini, bu kar~~l~k
gönderilmeden önce Sovyet diplomatik temsilcisi Aralov'a gösterdi~ini aç~kl~yordu. Yusuf Kemal, bunun, Ruslar~n Ankara yönetiminin
d~~~siyasas~m denetledikleri anlam~na geldi~ini kabul etmiyerek
sadece dostça i~birli~i esas~na dayand~~~n~~bildiriyordu 87 .
Rus Düzenleri
15 Nisan 1922 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporunun "Istanbul'daki ulusalc~~örgütle ili~i~i olan ba~~ms~z bir ajandan henüz ald~~~n~"
iddia etti~i bilgiye göre, Ukrayna yönetimi, Ankara yönetimine
1.500.000 ruble alt~n kredi verebilmek için Do~u Anadolu'daki
kimi maden kaynaklar~ndan kendisine ayr~cal~k haklar~~verilmesini
dileyordu. Bu konu BMWnde oldukça sert tart~~malara yol açm~~t~.
Ismet Pa~a, Ukrayna önerilerine kar~~~ ç~kanlar aras~nda idi. Meclisteki muhalefet, Ukrayna ve Rusya'n~n Anadolu'ya s~zmalann~~oldukça
tehlikeli say~yor; Meclis bu konuda henüz kesin bir karar alanuyordu 88.
Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un
2 May~s 1922'de Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a bildirdi~ine göre, "güvenilir bilgiye göre", Mustafa Kemal, BMM'nde birçok
güçlüklerle kar~~la~~yordu. Meclis ona gittikçe daha çok ba~~kald~nyordu. Sava~~n sürdürülmesinden yana oldu~u iddia edilen Ulusal Savunma Bakan~~Kaz~m Pa~a, Bay~nd~rl~k Bakan~~S~rr~~Bey ve Ankara
yönetiminin öteki kimi üyelerine kar~~~son günlerde bir k~~k~rtma
ba~lam~~t~. Ingilizlere bak~lacak olursa, Mustafa Kemal'in Ankara'daki
sovyet diplomatik temsilcisi Aralov'la görü~~birli~i içinde davrand~~~;
kendi komutas~ndaki ordunun çarp~~ma yetene~inden emin olmayan
Ismet Pa~a'n~n bar~~tan yana oldu~u söyleniyordu. Sa~lanan son
haberlere göre, Kemalist ordusunda birçok kaçaklar vard~~ve asker,
87 IDA 7883/E 4.82 I ; Kaynak: R/26/43, R/26/44, Türkiye, 21.4.1922 ve
RV/0, Türkiye, 22 . 4 . 922.
88 IDA 7883/E 4466; Kaynak: R.2/1.
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sava~~n sürdürülmesinden yana de~ildi. Rumbold: "Ankara'da
durum oldukça kötüdür" diyordu 89 .
Pontos Sorunu

Bu arada Kemalistler, Yunan donanmas~n~ n Karadeniz'de
harekete geçerek Anadolu'nun Karadeniz k~y~lar~n~~bombalamalar~ ;
oralara ç~ karma yaparak yerel Rum örgütleri ve çeteleriyle birle~meleri ve Kemalist Türkiye'yi yeni bir sava~~kesimi önünde b~rakmalar~~olas~l~~~ndan kayg~ lanarak, Pontos bölgesindeki tehlikeli Rum
ve Ermenileri Anadolu'nun içerlerine götürmeye ba~l~yorlard~. Ba~ta
Ingiltere olmak üzere, Bat~% kimi devletler bu konuda bir yaygara
kopararak Kemalistleri, H~ristiyanlara kar~~~yeniden "tehcir ve k~r~m
davran~~lar~ nda bulunmakla" suçluyor; dünya komuoyunu onlara
kar~~~çevirmeye çal~~~yorlard~.
25 May~s 1922 tarihli ve 713 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat raporunun bildirdi~ine göre, Ali Fethi, Mustafa Kemal'e ba~ vurarak,
Pontos bölgesinde daha birçok ki~ ilerin (Rum - Ermeni) yerlerinin
de~i~ tirilmesi (tehcir) için izin dileyordu; ama Fethi Bey'in çal~~malar~~o bölgelerdeki huzursuzlu~u yat~~t~rm~yordu. Ingilizlerin "iyi haber alan ulusalc~~bir kaynaktan ö~rendiklerini" iddia ettiklerine göre
(ba~ka kaynaklardan da do~rulanm~~~), BMM'nin 3 May~s 1922
günkü gizli oturumunda Burdur milletvekili Susal~~ O~lu Ismail
Suphi, Içi~leri Bakan~~ Fethi Bey'den genel durumu aç~klamas~n~~
dileyordu.
Buna kar~~l~k veren Fethi Bey, Pontos ak~m~~üzerinde uzun
uzad~ya duruyor; bunun o s~rada tek önemli iç konu oldu~unu söylüyordu. Yunanl~~ve Rumlara kar~~~ al~nm~~~olan askeri ölçemleri
aç~klad~ktan sonra, çetelere yard~mc~~ olan yerel halk~~cezaland~rmak için tüm varl~klar~n~n, at ve mandalar~n~n yar~s~na yönetimce
el konulmas~n~~buyuruyor ve düzen ivedilikle iade edilmezse, ek
sert ölçemler almakla tehdit edildiklerini bildiriyordu. Bu ölçemlerin
dilenen sonucu getirdiklerini de ekliyordu.
Bunun üzerine ~smail Suphi, o s~ rada Fethi Bey'in bu ölçemleri
al~rken bu konuda Bakanlar kuruluna bilgi verip vermedi~ini soruyordu. Fethi Bey, BMM'nin ço~unlu~unun onay~n~~ ald~~~~kar~~l~~~n~~
veriyor; görevini bilen bir ki~i oldu~unu ve bu denli sorunlarda
89
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yaln~z kendi yetkisine göre davranmad~~~n~~ekliyordu. Fethi Bey'i
sürekle yuhalayan Ismail Suphi, Ingilizlere bak~lacak olursa, "Sovyet
elçisi Aralov'dan gizlice para ald~~~~ku~kulan~lan" ki~i idi. 90
tarihli ve 744 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporu
23 Haziran 1922
oldukça ilginçtir. "Gizli: bu rapor oldukça mahremdir. RV/O,
Türkiye, 10.6. ~~922. Güvenilir yeni bir ajandan sa~lanm~~t~ r. A~a~~daki belge son günlerde Ankara'dan Hamit Bey'e gönderilmi~tir"
denli önemli bir not ta~~yan bu rapor aynen ~öyle idi:
"BMM'nin 8 May~s 1922 günü yap~ lan ve Mustafa Kemal'in
de haz~r bulundu~u gizli oturumda, yabanc~~devletlerce Anadolu'ya bir soru~ turma komisyonu gönderilmesi sorunu ele al~nm~~t~r. Al~nan kararlar ~öyledir :
. Söz konusu komisyonun Anadolu'daki az~nl~k unsurlarla
ili~ki kurmas~na izin vermeli, ama Pontos bölgesinde soru~turma yapmas~na izin verilmemelidir;
2. Yönetimin Pontos'da alm~~~oldu~u sert ölçemlerde hakl~~
oldu~u kamtlanmal~ ; örne~in, Rum ayaklanmas~, Trabzon Sinop bölgesine yabanc~lar~n ç~karma yapmalar~~tehlikesi;
Rumlar~n Istanbul'da Patri~e göndermi~~olduklar~~ve ele
geçirilen yaz~lar~n foto - kopileri, ki dü~man güçle i~birli~i
yap~ld~~~n~~ kan~tlamaktad~ r; Rum gizli ihtilâ1 örgütleri
ile ilgili resmi bir rapor yay~nlanmal~d~r.
3 . Büyük devletlerin Yunan i~gal bölgesinde de benzer bir soru~turma yapmalar~ nda direnmelidir. Fethi Bey ba~kanl~~~nda
bir komisyon kurularak bu kararlar~~uygulamak için plan
haz~rlamal~~ve bunlar~~uygulamak için ölçem almal~ d~r" 91.
Ingiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un 16 May~s ~~922'de Lord Curzon'a bildirdi~ine göre, o s~ rada Ankara'daki siyasal
durum pek karanl~ k olmakta devam etmekle birlikte, BMM'nin
"birle~ik bir kurulu~~veya Mustafa Kemal Pa~a'ya boyun e~ici bir kurulu~~olmad~~~n~~gösterecek" belirtiler vard~. Son günlerde Meclis,
5 May~stan ba~lamak üzere Mustafa Kemal'in Ba~ komutanlik yetkisini
üç ay süre ile yeniden tazelemi~ ti; ama konu Mecliste görü~ülürken
buna kar~~~ ç~kanlar olmu~ tu, çünkü ilgili yasa oy birli~iyle
oy ço~unlu~uyla geçirilmi~ti.
go /DA 7879/E 6057; Kaynak: R.26/43.
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Bu arada bo~ alan kimi Bakanliklar~ n doldurulmalar~nda da
güçlükler ç~km~~t~ . Ingilizlere bak~ lacak olursa, bütün bunlar, Mustafa
Kemal'in hâlâ kendi dileklerini Meclise kabul ettirecek bir durumda
oldu~unu, ama bunu yaparken gittikçe artan güçlüklerle kar~~la~t~~~n~~
gösteriyordu. Ankara'da ne kadar görü~~ayr~l~klar' olursa olsun,
Meclisteki ço~unluk Misak-~~Milli'ye sad~kt~ ; ama d~~~siyasada bak~~lar~n~~Sovyet Rusya'ya çevirenler ve onlar~n partizanlar~n~n gücü
günden güne art~yordu. Rumbold, yaz~s~n~~~öyle bitiriyordu : "Mustafa Kemal ~imdilik Bol~eviklerle i~birli~ini kesmekten yana de~ildir" 92 .
Büyük Millet Meclisinin 18.5.1922 Günkü Gizli Oturumu
30 May~s 1922 tarihli ve 713 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporuna
göre, BMM'nin 18 May~sta yap~ lan gizli oturumunda, H~ristiyanlar~n
Pontos bölgesinde k~r~ mdan geçirildikleri yolunda, Amerika Yard~m
Komitesi mensubu Dr. Yowell in kaleme ald~~~~raporun görü~ülmesi
sürdürülüyordu. Do~u Illeri milletvekilleri ad~ na bu sorunla ilgili
olarak bir önerge imzalayan Diyarbekir milletvekilleri Hamdi ve Mustafa Efendi'ler söz alarak, yönetim bu iddialar~~yalanlamaz ve yeterli
kan~ t ibraz etmezse, bu olay~ n, sözde k~r~mlarla hiçbir ili~i~i olmayan
Kürtlerin yeniden suçland~r~ lmalar~na yol açabilece~ine Meclisin
dikkatini çekiyorlard~ . Onlara göre, bu konuda hiçbir ~ey bilmediklerine ve ordu veya halk~ n bu gibi davran~~lar~~hakk~nda hiçbir
~ ey bilmediklerine ve ordu veya halk~n bu gibi davran~~lar~~hakk~nda
hiçbir ~ey duymad~klarma ra~men, kimi siyasal suçlular~ n türesel
biçimde cezaland~r~lmalar~n~ n bu denli söylentilere yol açm~~~olmas~~
olas~l~~~na de~iniyorlard~. Yaratilm~~~olan hatal~~ görü~leri ortadan
silmenin yönetimin görevi oldu~unu öne sürerek sözlerine son veriyorlard~.
Bundan sonra Hüsrev Bey (Trabzon ), ~ükrü Bey (Canik),
~evket Bey (Sinop) ve Ziya Hur~it (Lazistan)'çe imzalanan bir önerge
okunuyordu. Önerge sahipleri, Pontos'da k~r~m davran~~lar~~veya
yer de~i~ tirmeler (tehcir) yap~ld~~~~yolundaki suçlamalar~ n kesinlikle
yalanlanmalar~n~~ öneriyorlard~ . Meclis bu önergeleri görü~meyi
sürdürerek Içi~leri Bakan~~Ali Fethi'den bilgi dileyordu. Fethi Bey,
bu suçlamalar~~yalanl~yor ve hiçbir H~ ristiyan, Rum ve Ermeni'nin
yasa d~~~nda cezaland~r~lmad~~~n~~ve hiçbir haks~zl~~a u~ramad~~~n~~
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bildiriyordu. Yönetim, Rumlarla Ermenilere kar~~~kimi ölçemler
alm~~sa; kimisini mahkûm etmi~se veya geçici bir süre için onlar~~
sahil bölgelerinden uzakla~ t~rm~~sa, bunu kendi ba~~ms~zl~~~n~~korumak için yapm~~t~. Durumu incelemek üzere Harput'a gidece~ini
ve geri dönerken Pontos'u ziyaret edece~ini bildiriyordu. Bu arada
Anadolu Ajans~~arac~l~~~ yla resmi bir yalanlama yay~nlamay~~ve Cenova'da toplanan çe~itli ülkelerin temsilcilerine bilgi vermesi için Celâlettin Arif'e yönerge göndermeyi üstleniyordu. Bundan ba~ka, yak~nda,
delil ve belgelerle birlikte ayr~nt~l~~ bir rapor yay~nlayacakt~.
Bir buçuk saat süren görü~ melerden sonra, Burdur milletvekili
Veli Bey, ulusal ç~ karlara kar~~c~l olan kimi Rum ve Ermenilerin yer
de~i~tirmeleriyle ili~ kin olarak toplam~~~oldu~u delil ve belgelerin
bir özetini aç~kl~ yordu. 74 milletvekilinin imzalad~~~~kararla görü~melerin yeterlili~i saptarnyor ve Ali Fethi Meclisten ç~karken milletvekillerince alk~~lan~yordu 93.
Anadolu'daki iç Durum
20 Haziran 1922 tarihli ve 767 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat

raporunun "güvenilir bir arac~~ yoluyla Istanbul'daki Kemalist
temsilcisi Hamit Bey'den ve son günlerde Trabzon'dan Istantabul'a
gelen bir Kemalistten sa~lad~~~n~" iddia etti~i bilgiye göre, Yunus
Nadi ve Mahmut Esat, BMM'nde büyük ço~unlukla yeniden D~~i~leri
Komisyonu ba~kan~~ve asba~kan~~seçilmi~ lerdi. Raporda ~öyle devam
ediliyordu:
"Her ikisi de Ittihatç~lar~n belli ba~l~~ ö~elerinden say~ labilirler. Komisyonun seçiminden sonra ilk oturumunda, ulusal dilekleri tatmin etmiyen hiçbir bar~~~ n Ankara yönetimince kabul edilmiyece~i ve Yunanl~ lar büsbütün yenilgiye u~rat~l~ ncaya dek sava~~n sürdürülece~i yolunda karar al~nm~~t~r... Ajan~ n bildirdi~ine
göre, Mustafa Kemal'in vermi~~oldu~u buyruklara kar~~ n, Trabzon
bölgesindeki Enver yanda~~~örgüt bast~r~lamam~~t~r. Bu örgütü
bast~rmas~~için Albay Sami Sabit Trabzon'a gönderilmi~ti. Onun
Trabzon'da buyruklar~~uygulan~ rken, BMM'denki Mustafa
Kemal'e kar~~c~ l milletvekilleri Ankara yönetimine sald~r~yorlard~.
Öteyandan Mustafa Kemal'in yanda~lar~~olan Ulusal Savunma
grubu milletvekilleri Trabzon'da Enver'ci bir örgütün varl~~~na
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göz yuman vali Haz~m Bey'in görevinden uzakla~t~r~lmas~n~~
talep ediyorlar" 94 .
Biiyük Sald~r~dan Önceki Durum
Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold,
29 A~ustos 1922'de Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a gönderdi~i gizli yaz~ya, Mustafa Kemal'in 19 A~ustosta BMM'nde yapm~~~
oldu~u konu~man~n Ingilizce çevirisini de ili~tiriyordu. Yüksek Komiserin iddias~ na göre bu konu~ma, "genellikle iyi bilgi sahibi olan
ve konu~man~n bir özetini 'Chicago News' gazetesine gönderen Amerika% bir gazeteci taraf~ndan Ingiliz Yüksek Komiserli~i yetkililerinden
birine verilmi~ti". Sir Rumbold ~öyle diyordu:
"Bu belge mevsuksa, Kemal'in kulland~~~~sözcükler oldukça
ilginçtir. Istanbul sorununa, ve Ingiltere'ye kar~~~meydan okuyucu edas~na kar~~n, konu~mas~n~n sonuna do~ru Ingiliz yönetimiyle bir anla~maya varmaktan yana oldu~unu belli ediyor.
Öteyandan bu konu~man~n mevsuk olmamas~~olas~l~~~~da vard~r,
çünkü bunun yap~lm~~~oldu~u yolunda ola~an kanallar yoluyla
Ankara'dan al~nan telyaz~lar~nda hiçbir haber yoktur. Ankara'dan ek bilgi al~n~ncaya dek bu belge ihtiyatla izlenmelidir".
Sir Horace Rumbold'un bildirdi~ine göre, Mustafa Kemal,
BMM'nin 19 A~ustos 1922 günkü oturumunda, içerideki durum ve
Istiklâ1 Mahkemelerinin yetkileri konusunda kimi milletvekillerince
sorulan sorular~~cevapland~rd~ktan sonra, d~~~sorunlara geçerek, Türkiye ile Rusya aras~ndaki iyi ili~kilerden söz etmi~ ; bu ili~kilerin d~~~
ülkelerde yanl~~~anla~~ld~~~n~~söylemi~, ~öyle demi~tir:
"Ruslarla bizi ba~la~~ k yapan durum, siyasal durumumuz
ve ç~karlar~m~z~n birli~idir. Bize yap~lan tüm bar~~~önerilerine,
bar~~~kurulsun diye bar~~c~~görü~lerle kar~~l~k verdik. Bu yönde
birçok çabalarda bulunulmu~tur. Bizi bar~~~~geciktirmekle suçlayan
Ingiliz siyasas~, uzun bir süreden beri gerekli görü~meleri ertelemek ve bir yan~~öteki yana kar~~~ k~~k~rtmaktan ba~ka bir~ey
yapmam~~t~r...
Istanbul'un Yunan ordusunca i~gali söylentilerine gelince 95 :
Istanbul'un Yunanl~larca i~gali olas~l~~~yla tehdit edilemeyiz.
DA 7868/E 7~~85 ; Kaynak: R/3 ~~.
Yunanl~lar, Istanbul'u i~gal etmek için 27 Temmuz 1922'de Ba~la~~klara
ba~~vuruyorlar, ama onlara izin verilmiyordu.
94 I
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Bizce Istanbul zaten yabanc~~ i~galindedir. 15 Mart I g2o'den
beri Istanbul'u, kurtar~lmas~~gereken bir kent olarak niteliyoruz.
Toprak bütünlü~ümüzü bozma sorunu oldu~unda kentlerimiz
ister Yunanl~lar, ister ~ngilizler, isterse ba~ka yabanc~~devletlerce
i~gal edilmi~~olsun; bu pek bir de~i~iklik yapmaz. Misak-~~Milli'miz, ~zmir ve Trakya oldu~u kadar Istanbul için de söz eder.
Ama bu i~gal olursa, uluslararas~~güçlüklere ek olarak ulusumuz
aras~nda nefret duygular~~yaratacak ve bundan do~acak sorumluluk bize ait olmayacakt~ r.
Anadolu'da özerk bir Yunan devleti kurulmas~~ ak~m~n~n
türesel veya siyasal bir önemi olamaz. Bu çabadan amaç,
Müslümanlar~~ silah alt~na ça~~rmakt~ r... Türkiye'nin toprak
bütünlü~ü ve ba~~ms~zl~~~n~~sa~layacak her türlü bar~~~önerisini
kabule haz~r~z; ama ekonomik bask~~ kabul edemeyiz..."
Ingiliz Yüksek Komiseri, Mustafa Kemal'in bundan sonra
çe~itli etki (nüfuz) bölgelerinden ve ~ngilizlere yakla~maktan da söz
etti~ini kaydediyoruz; onun bu denli sözler söyle mesinin olanaks~z
oldu~una de~inerek konu~man~n sahte olmas~~olas~l~~~n~~öne sürüyordu 96 .
Lozan Konferans~~
Yukar~ daki oturumu izleyen günlerde ba~l~ yan büyük Türk sald~r~s~ ; Türklerin Yunanl~lara kar~~~kazand~klar~~zafer; Türk ordusunun Izmir'e giri~i; Yunanl~lar~ n Anadolu'dan büsbütün ç~kar~lmalar~ ; onu izleyen Mudanya konferans~~ve Mudanya b~rak~~mas~~konular~ nda BMM'de gizli oturumlar yap~l~p yap~lmad~~~~bundan sonraki
~ ngiliz gizli istihbarat raporlar~ndan saptanamam~~t~r. Sürekle geli~en bu olaylar önünde herhalde bilgi kaynaklar~~ani olarak kuruyan
~ngiliz istihbarat', BMM'nin bu sorunlarla ilgili gizli oturumlar~n~n
belgelerini sa~layamam~~t~r. Bundan sonra raslanan ~ngiliz gizli istihbarat belgeleri daha çok Lozan evresini kapsamaktad~r.
~ngiliz istihbarat~, Lozan Konferans~~ s~ras~nda, Türk ulusalc~larm~n görü~~ve davran~~lar~n~~yak~ndan izliyor; onlar~n gizli oturumlar~, gizli görü~ meleri ve gizli ili~kileri hakk~nda ne kadar bilgi toplayabilirse günü gününe ~ngiliz yönetimine duyuruyordu. Örne~in,
Lozan günlerinde Isviçre'de bulunan ~smet Pa~a kuruluyla Ankara
98
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yönetimi ileri gelenleri ve özellikle Ba~bakan Hüseyin Rauf'la BMM
Ba~kan~~Mustafa Kemal aras~nda al~n~p verilen ve Köstence üzerinden
gönderilen gizli yaz~~ve telyaz~lar~ , yolda Ingiliz istihbarat~ nca kesilerek içeri~i ö~reniliyordu. Bu yüzden, konferanstaki Ingiliz delegeleri, özellikle D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon, Ismet Pa~a'ya Ankara'dan verilen yönergeleri ço~u kez önceden ö~reniyor; Ismet Pa~a'n~n
konferansta ne biçim bir yöntem izleyece~ini önceden saptayor,
ona göre ölçem al~ yordu. Ingiliz istihbarat', o günlerde BMM'nde
yap~lan gizli ve aç~k görü~meleri de yak~ ndan izliyor; birçok gizli
oturumlarda al~nan kararlar~~ ö~renerek günü gününe Ingiliz yönetimine duyuruyordu. BMM ve Ankara yönetiminin, Ismet Pa~a
kurulana, Lozan'a hareket etmeden önce vermi~~oldu~u gizli yönergeler de Ingiliz istihbarat~n~n eline geçiyordu.
Rus Tehdidi
12 Ocak 1923 tarihli ve 1041 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat~n~n
"1922 y~l~~Aral~k ay~n~n sonlar~na do~ru Ankara'dan Istanbul yetki-

lilerine gönderilen resmi gizli yaz~lar~ n özetine dayanarak" bildirdi~ine göre, bu gizli yaz~lar, Sovyet Rusya'n~ n, Ankara yönetimini,
Avrupa devletlerine kar~~~kendi siyasas~yla ba~da~an bir siyasa uygulamaya zorlamak için ald~~~~tehdit edici ve öteki ölçemler sonucunda
oldukça tehlikeli bir durum yarat~ld~~~n~~gösteriyordu. Ingilizlere
balulacak olursa, Anadolu'da dola~an kayg~land~r~c~~söylentilere göre,
Ruslar, Kafkaslardaki askeri güçlerini takviye ederek 6 orduya ç~karm~~lard~. Türk ulusalc~lar~~bu söylentileri do~rulamamakla birlikte,
Do~u Illerindeki kendi ordular~n~~da sessizce takviye ediyorlard~.
Yunanl~lara kar~~~yap~lan son çarp~~malarda Pa~a rütbesini alan
General Nurettin, kurmay~yla birlikte Do~u sava~~kesimine gönderilmi~ti. Ingilizlere göre, bu subay, ~ . Dünya Sava~~~günlerinde Ruslarca tutsak edilmi~ti ve onlardan nefret ediyordu.
"Aral~k 1922 ortalar~na do~ru Ankara'dan Istanbul'a gelen
k~demli bir Kemalist yetkilisinden sa~lad~~~n~" iddia etti~i bilgiye
dayanan rapora göre, Kemalist Türkiye, Avrupa'da Ruslar~n yerini
alacak güçlü bir devlet buluncaya dek Ruslarla olan ili~ kilerini aç~ktan aç~~a kesmek niyetinde de~ildi. Bu arada Türk siyasas~, Ruslar'
Avrupa devletlerine ve Avrupa devletlerini Rusyaya kar~~~oynamak
amac~~güdüyordu. Orta Asya'da bir kayd~rma ak~m~~ ~ans~~ciddi
biçimde güçlenir güçlenmez, Pan - Islamc~~bir siyasa geli~tirilecek ve
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Ankara yönetimi, hiç bir Avrupa devletinin yan~n~~tutmadan Rusya'ya
kar~~~tutumunu de~i~tirebilecekti. Ingilizlerin iddia ettiklerine göre,
Çiçerin, 12 Aral~k 1922'de yard~mc~s~~Karahan'a gönderdi~i kapal~~
telyaz~s~nda, Türklerin içten olmad~klar~na dikkatini çekiyor; Ruslar~n, her olana~a kar~~~Kafkaslarda tehdit edici bir tutum izleyerek
Türklere bir ders vermeleri gerekti~ine de~iniyordu.
Ingiliz raporu haberini ~öyle sürdürüyordu: Ankara'dan al~nan
yaz~larda, oradaki sol k~~k~rtmalar~, Aralov'dan gizlice ödenek alan
kimi milletvekillerinin tutumlar~~yüzünden BMM'ne de yans~yordu.
Mecliste, "Do~u ve Bat~" siyasalar~~konusunda gene ~iddetli görü~meler oluyor ve ç~kar~lan siyasal gürültünün, yönetimin dengesini
etkilemesinden ve bunun Lozan'daki bar~~~görü~melerine tesir etmesinden kayg~laml~yordu. Mustafa Kemal hiçbir yan~~tutmayarak
tarafs~z kalmaya çal~~~yordu.
Ankara'dan al~nan 23 Aral~k 1922 tarihli gizli yaz~ya göre,
o güne dek, hiç olmazsa Mustafa Kemal duruma hâlâ egemendi,
ama güçlükleri artm~~t~. Ankara yönetiminin kesin tutumu, Hüseyin
Rauf'un Ba~bakan s~fat~yla 22.I2.1922'de Ulusal Haklar~~Koruma
grubu gizli oturumunda yapm~~~oldu~u ve Mustafa Kemal'in ba~kanl~k etti~i toplant~da meydana ç~k~yordu. Hüseyin Rauf özetle ~öyle
diyordu:
"Ruslar~n bize küstüklerini ve onlar~n iyi niyetlerini yitirdi~imizi san~yorsunuz. Hay~r, yan~hyorsunuz. Ruslar bize küsmü~~
de~illerdir, çünkü bize küsecek bir nedenleri yoktur. Türkiye'nin
yorgun dü~tü~ünü ve bar~~a büyük ölçüde gereksindi~ini anl~yorlar. Bo~azlar sorununda biraz kayg~~duyuyorlarsa, gene
anlamahd~rlar ki, herhangi bir özveride bulunmadan yaln~z
bizim arac~l~~~m~zla Bo~azlar~~kapatamad~larsa suç bizim de~ildir. Rusya iyi bilmelidir ki, bir gün, belki bir kaç y~l içinde kendisi yeniden kuvvetlenince, Karadeniz'de hareket serbestisi
k azanac akt~r.
Rusya bize kar~~~dü~manca davran~~larda da bulunamaz, çünkü Ruslar kendi ülkelerini yeni ba~tan örgütleyinceye dek
bizim yard~m~m~za gereksinmektedirler. Ondan sonra ne olaca~~n~~kimse kestiremez. Dolay~s~yla, kimi üyelerin Türk - Rus
dostlu~u konusunda beyan etmekte olduklar~~korku yersizdir.
Kimi milletvekilleri de, Lozan'da yapm~~~oldu~umuz kimi vaad-
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lerle haklar~m~ zdan vazgeçti~imizi iddia ediyorlar. Bu da yanl~~t~r. Hiçbir hakk~m~zdan vazgeçmi~~ede~iliz.
Bundan böyle Istanbul ba~kentimiz olacak de~ildir. Bugüne
dek yapt~~~m~z gibi Istanbul'u savunmak zorunda de~iliz.
Istanbul, islâmlar - aras~~ bir kent biçimine gelmi~tir, çünkü
Halifeli~in ba~kentidir. Istanbul'u savunmak tüm Müslümanlar~n görevidir. Dolay~s~yla Büyük Devletler onu i~gal ederek
yönetmek cesaretini gösteremiyeceklerdir, çünkü bu denli davran~~~
dünya çap~nda bir ayaklanmaya yol açacakt~r. Dolay~s~yla
Istanbul'la ilgili kayg~lar da yersizdir..."
Ingilizlerin 2 2 Aral~k 1922'den sonra Ankara'dan ald~klar~n~~
iddia ettikleri gizli yaz~ya göre, Ankara'da yönetimin siyasas~na
kar~~~k~~k~ rtmalar sürüp gidiyordu. Mustafa Kemal'in önerisi üzerine,
Ulusal Haklar~~Savunma grubu, tutucu milletvekilleriyle bir anla~maya varmaya çal~~~yordu. Bu konuyu Yunus Nadi ve Rag~p Bey'ler
incelemekle görevlendirilmi~lerdi 97 .
Büyük Millet Meelisinin r , 2 ve 3.1.1923 Günkü Gizli Oturumlar~~
8 Ocak 1923 tarihli ve ~~o37 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporuna
göre, 2 ile 3 Ocak 1923 gecesi BMM'nde yap~ lan gizli oturumda
Lozan Konferans~~görü~ülürken, Ba~bakan Hüseyin Rauf, Bakanlar
Kurulu ad~na, bar~~~veya sava~~ilân etmek ve gerekirse yeni Türk Rus ittifak antla~masm~~imzalamak için Meclisten tam yetki dileyor;
Meclis ona bu yetkiyi veriyordu. Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~buna
çok önem veriyor; yetkililerden R. C. Lindsay, 9 Ocakta ~u derkenar~~kaleme al~yordu:
"Bu do~ru ise çok önemlidir, çünkü Ankara yönetimi, (henüz Cumhuriyet de~il), ilk ad~mda antla~may~~(Lozan) kabul
edebilir. Anla~~lan Rusya ile imzalanacak antla~ma, Lozan
Antla~mas~na bir alternatif olu~turacakt~r" 98.
Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri vekili Arthur Henderson'un 2 Ocak 1923'de D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a bildirdi~ine
göre, BMM ~~Ocak 1923'te gizli bir oturum yaparak, son günlerde
Lozan'dan dönen maliye uzman~~Hasan Bey'in Lozan görü~meleri
hakk~nda yapt~~~~konu~may~~dinliyordu. Görü~me sonunda ~smet
97
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Pa~a'ya güven ve ba~l~l~ k beyan eden bir önerge kabul ediliyor ve
konferanstaki tutumu onaylan~yordu 99.
24 Ocak 1923 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat raporunun "sa~lam
bir kaynaktan" ö~rendi~ine göre, Dr. Adnan'~ n Istanbul'daki eriformasyon bürosu, 21 Ocakta Ankara'dan ~u gizli haberi al~yordu:
"Ba~bakan ve D~~i~leri Bakan~~vekili Rauf Bey, BMM'nin
Bakanlar Kuruluna vermi~~oldu~u tam yetkiye dayanarak,
Sovyet Rusya'n~n 7.1o.~ 922'de Ankara yönetimine sunmu~~
oldu~u ittifak antla~mas~~tasar~s~~konusunda Sovyet temsilcisi
Aralov'la görü~melere ba~lam~~t~r."
~ngilizlere bak~ lacak olursa, Istanbul'daki resmi Türk görü~üne
göre, yukar~da sözü edilen gizli haberde verilen bilgi, Lozan Konferans~n~~etkilemek üzere yap~ lan bir blöfdü. Bunun blöf oldu~u
~undan anla~~llyordu: ~zmir milletvekili ve BMM'nin D~~i~leri Komisyonu Ba~kan~~Yunus Nadi'nin ("kendisi Rus dostudur"), Ocak
1923 ortalar~nda Istanbul'a geldi~inde gizlice bildirdi~ine göre,
BMM'nde ve Ankara bas~n~ nda Rus - Türk dostlu~undan yana yap~lan tüm konu~ma ve yay~nlanan tüm yaz~lar büsbütün blöfdür
ve Mustafa Kemal'in, ~imdilik Ruslarla daha s~k~~ ili~ki kurmaya
niyeti yoktur. Ankara'da genel görü~, Sovyet Rusya ile özellikle
Türklerin Kafkaslardaki çal~~malar~n~~ k~s~tlay~c~~bir antla~ma daha
irr~zalanmas~na kar~~d~ r. Mustafa Kemal, Ruslarca büyük ölçüde
ku~ku ve güvensizlikle kar~~ lanan büyük bir ~slam Birli~i projesiyle
ilgilenmektedir; ama o s~rada Ruslar~n can~n~~ s~kmay~~dilemiyor;
dolay~s~yla onlara cesaret veriyor ve ayn~~zamanda Türklerle Ruslar aras~nda yeni bir antla~ma imzalamas~~olas~l~~~n~~Lozan'~~ etkilemek için kullan~yordu"°.
Musul Sorunu
9 ~ubat 1923 tarihli ve ~~o74 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat raporunun "Ankara'dan Istanbul'a gönderilen gizli yaz~lardan" ö~rendi~ine göre, BMM oturumlarm~~sürdürüyor; Lozan'daki geli~meler
yüzünden Mecliste co~ku beliriyor; solcu milletvekilleriyle Ruslardan
etkilenen veya "para alan milletvekilleri" eskiye oranla daha inatla
davrarny-orlarsa da, milletvekillerinin ço~unlu~u, sorunun bar~~~yo99
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luyla çözümlenmesinden yanayd~. Konferansta kesinti olursa, ülkenin ne gibi güçlüklerle kar~~la~aca~~n~~anl~yorlard~.
BMM'nin 27 Ocak 1923 günkü gizli oturumunda söz alan Ba~bakan Hüseyin Rauf, Musul sorununa de~inerek, bu sorunun ~ngiltere için bir onur konusu biçimine geldi~ini, ama her iki yan~n bunu
bir sava~~nedeni yapmas~na sebep olmad~~~n~~söylüyor, ~öyle diyordu:
"Ingiltere'in bu konuyu Cemiyet-i Akvam'a sunmakla
kendi yüzünü kurtarmaya çal~~t~~~n~~unutmayarak bu sorundaki
tutumumuzu sürdürmeliyiz. ~ngiltere, Cemiyet-i Akvam'm bu
konuda Türkiye'den yana bir karar vermesini sa~lamaya çal~~ arak zor bir durumdan kurtarmaya çal~~acakt~r".
Solcu milletvekilleri, Hüseyin Rauf'un bu denli sözleriyle alay
ediyorlar; onlardan birisi ~öyle diyordu: "Rauf Bey yanl~~~bilgi
alm~~lard~r". Hüseyin Rauf ~u kar~~l~~~~veriyordu: "Bar~~~diledik
ve dileyoruz, ama her türlü ölçemi al~yoruz; özellikle Bo~azlar yak~n~ndaki ordular~m~z~~takviye ediyoruz ve olaylar~ n seyrini bekliyoruz. Bu arada Rusya ile de iyi ili~ kilerimizi sürdürüyoruz" 101.
16 ~ubat 1923 tarihli ve 1083 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat raporunun, "Ankara yönetiminin Istanbul'daki temsilcilerinden" ö~rendi~ine göre, BMM'nin 29 ve 30 Ocak 1923'de yap~lan gizli oturumlar~nda, Frans~zlara kar~~~sert ele~tirmeler oluyor; Frans~z siyasas~na sald~r~llyordu. Tüm milletvekilleri, ayr~ca Anadolu bas~n~~
aç~kça ~unu belirtiyordu:
"~imdi dü~man~= olan yaln~z ~ngiltere de~il, ayn~~zamanda Fransa'd~r. Musul sorununda ~ngiltere ile bir anla~maya
var~labilir, ama mali sorunlarda ve kapitülâsyonlar konusunda
Fransa oldukça inatla davran~yor ve bize kar~~~en a~a~~~minnetsizlik gösteriyor" 102.
Lozan Konferans~~Günlerinde Türk - Rus ili~kileri
14 ~ubat 1923 tarihli ve 1077 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporunun bildirdi~ine göre, Moskova ile Ankara aras~nda imzalanmas~~tasarlanan ve 1921 Mart Antla~mas~n~ n yerini alacak olan yeni
antla~ma henüz irnzalanmam~~t~. Ba~bakan Hüseyin Rauf, 30 Ocak
1923'de Sovyet elçisi Aralov'a gönderdi~i yaz~da, o s~rada oldukça
101 IDA
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me~gul bulundu~unu ve yeni antla~ma tasar~s~n~~kendisiyle görü~emiyece~ini bildiriyordu. BMM'nin 7 ~ubat 1923 günkü gizli oturumunda söz alan Hüseyin Rauf ~öyle diyordu:
"Rusya'n~n bize kabul ettirmeye çal~~t~~~~ko~ullar~~kabul edersek, maceraperestlerden olu~an bir yönetimce köle edilece~iz. Tanr~~göstermesin, köle olacaksak, Rusya yerine daha iyisi Bat~'ya köle
olal~m, çünkü Bat~~hiç olmazsa uygarl~~~n merkezidir".
12 ~ubat 1923 tarihli Ingiliz gizli raporuna göre, Ruslarla Türkler aras~nda antla~ma tasar~s~yla ilgili görü~meler yeniden ba~l~yordu. Hüseyin Rauf, Meclisin 9 ~ubat 1923 günkü gizli oturumunda,
Ruslar~n daha önceki ko~ullar~na yap~lan itirazlara kar~~n, Ankara yönetiminin yeni ko~ullar~~oldukça de~i~ik ve daha makul buldu~unu aç~kl~yor; görü~melerin yeniden ba~lad~~~n~, ama o güne
dek henüz bir karara var~lmad~~~m bildiriyordu. Bu arada Lozan
Konferans~~ 5 ~ubat 1923'de kesintiye u~ruyor; Ankara yönetimi,
Sovyet Rusya ile olan ili~kilerini gene pekle~tirmek gere~ini duyuyordu "3.
28 ~ubat 1923 tarihli ve ~~o96 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporunun "Dr. Adnan'~n Ankara'dan alm~~~oldu~u gizli yaz~lara" dayanarak bildirdi~ine göre, BMM'nin 9 ~ubat 1923 günü yap~lan
gizli oturumunda söz alan Ba~bakan Hüseyin Rauf, Ruslarla görü~melerin yeniden ba~lad~~~= do~ru oldu~unu; daha önce Ruslar~n
öne sürmü~~olduklar~~ko~ullar kabul edilemiyecekken ve Türk ulusunu köle durumuna sokacakken, Rus yönetiminin ~imdi Türk haklar~n~~ tan~maya yanda§ oldu~unu gösterdi~ini ve ko~ullar~n~~de~i~tirdi~ini; bununla birlikte, yönetimin Rus temsilcileriyle yeniden
görü~melere ba~lad~~~n~~ ve Türk ulusu yarar~na oldu~u saptan~rsa,
kendisine verilen yetkiye dayanarak antla~may~~imzalayaca~~n~ ;
ama bunun sava~~yap~lmas~n~n dilendi~i anlam~na gelmemesini; aksine, yönetimin bar~~~diledi~ini ve Rusya ile yeni bir antla~ma imzalarsa, Türk ulusunun bar~~sever idealinin gerçekle~mesi yolunda
yapaca~~n~~bildiriyordu.
Hüseyin Rauf'un bu konu~mas~~kimi milletvekilleri aras~nda
gürültü kopmas~na yol aç~yor; yönetimin bu karar~n~, daha önce
aç~klad~~~~ve Ruslarla anla~maya yarma olana~~~olmad~~~ndan söz
103 IDA oo/E 1869; Kaynak: RV/O, Türkiye, 28 . .1923.
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eden sözleriyle nas~l ba~da~abilece~ini soruyorlard~. Rauf Bey, Ruslar~n o s~rada kulland~klar~~dilin ~l~ml~~oldu~unu ve antla~ma tasar~s~ndaki de~i~ikliklerin Türk yönetimine görü~ meleri sürdürmek
f~rsat~n~~verdi~ini aç~kl~yordu. Ayr~ca, bu konuda henüz bir karar
al~nmad~~~n~~ve hangi yolun bar~~a gidece~i saptan~ncaya dek bir
karar al~nmayaca~~n~~Meclise hat~rlat~yordu. Sonra ne olursa olsun,
antla~ma BMM'nin onayma sunulacakt~~104.
Lozan Konferaszyla ili~kin Entrikalar
Istanbul'daki Ingiliz i~gal gücü ba~komutan~~General Sir Harington, ~8 ~ubat 1923'de Ingiltere Sava~~Bakanl~~~na ~u ilginç
kapal~~telyaz~s~n~~gönderiyordu:
"Japon Büyükelçisi beni ~imdi görmeye geldi. Bana anlat~'~~na
göre, bu anda Mustafa Kemal, BMM'nde hâlâ milletvekillerinin ço~unlu~unca desteklenmektedir. Mustafa Kemal ve
Ismet Pa~a gerçekten bar~~~dileyorIar; .ama Sovyet Rusya elçisi
Aralov, bar~~~olanaklar~n~~ortadan kald~rmak için ~l~ml~~milletvekillerini sat~n almada çok para harc~yor. Mustafa Kemal'e
kar~~~olan muhalefet gittikçe büyümekle birlikte, Kemal, durumundan emin bulunuyor. Sorun ertelenmeden ~imdi çözüme
ba~lan~rsa, Mustafa Kemal ço~unluk sa~layabilir. Japon Büyükelçisinin Ankara'dan sa~lad~~~~bilgi ço~u kez mevsuktur" 105.
28 ~ubat 1923 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporu, "oldukça
güvenilir bir ajan~n Istanbul'a dönen Ismet Pa~a'n~n yaveri At~f Bey'le
yapt~~~~görü~me sonunda sa~lad~~~~19.2.1923 tarihli bilgiye" dayanarak, Ismet Pa~a'n~n büsbütün bar~~tan yana oldu~unu ve Ankara'ya dönünce, Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'un öne sürmü~~oldu~u geni~~öneriler çerçevesinde bir bar~~~yap~lmas~na BMM'ni
inand~rmaya çal~~aca~~n~ ; BMM bar~~a kar~~~ ç~karsa, Ismet Pa~a'n~n
D~~i~leri Bakanl~~~ndan ve Ordudaki komutas~ndan ayr~larak kendi
özel ya~ant~s~na çekilece~ini; Türk delegeleri aras~nda büyük görü~~
ayr~l~klar' oldu~unu ve Ismet Pa~a'n~n, Dr. R~za Nur'un entrikalar~ndan b~k~p usand~~~m saptayordu.
Ayn~~raporda iddia edildi~ine göre, Ankara'da Kavakl~~Fevzi
Pa~a ba~kanl~~~nda gizli bir örgüt kuruluyordu. Bu örgüt, yüksek
1"
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rütbeli büyük subaylardan, kimi milletvekili ve ulemadan olu~uyordu. Ulusal Savunma ad~n~~ ta~~yan bu örgüt, bar~~~imzaland~ktan
sonra siyasal bir parti biçimine gelecek ve ~u program~~uygulayacakt~ :
. Anayasan~n kald~r~lmas~ ;
Padi~ahl~~~n geri getirilmesi; ve
Daha önce yürürlükte bulunan anayasan~n küçük de~i~ikliklerle uygulanmas~.
Anla~~lan Hüseyin Rauf'un da bu örgütle ili~i~i vard~~ve örgüte
girmesi için Ismet Pa~ay~~da inand~rmaya çal~~~yordu "6.
Ankara'daki Gergin Durum
7 Mart 1923 tarihli ve ~~~ o6 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat raporuna göre, ~ubat sonunda BMM kar~~~k bir durumda idi. Herkes
kendi görü~ünü beyan etmeye kalk~~~yor ve bir grup biçiminde davranmak olana~~~ortadan kalk~yordu. Grup disiplini oldukça çökmü~tü. Yönetimden yana olan milletvekilleriyle kar~~c~l milletvekilleri aras~nda düzen ve sürtünme sürüp gidiyordu. Bu, Mecliste anormal bir durum yarat~yordu. Ankara'dan al~nan 25 ~ubat 1923 tarihli resmi bir yaz~da, yönetimin büyük güçlüklerle kar~~la~t~~~ ;
delegeler aras~nda görü~~ayr~l~klar~~oldu~u; özellikle Ismet Pa~a
ve Dr. R~za Nur aras~ nda anla~mazl~klar ç~kt~~~ ; bunun sonucu
olarak milletvekilleri aras~nda bir k~~k~rtma ba~lad~~~~ve böylece
etken bir sonuca var~lmas~n~~engelledi~i bildiriliyordu. Bu anla~mazl~klar~n sonucu olarak Mecliste yeni bir grup meydana geliyordu.
Bu grup, askeri ö~elerden ve "a~~r~~ e~ilimli ulemadan" olu~uyordu.
Buna üçüncü grup ad~n~~vermi~lerdi ve yönetime de kar~~~koyuyordu. Iktidar ve muhalefet gruplar~n~n bu kar~~l~kl~~düzenleni yan~nda
Aralov'la komünistler de k~~k~rtmalarda bulunuyorlard~. Dr. R~za
Nur, Ismet Pa~a'ya kar~~~propagandas~n~~sürdürüyordu. Sonuç karma kar~~~k bir durumdu.
Ingiliz raporundan anla~~ld~~~na göre, Mecliste Kemalistlerin
120 milletvekili ve üç muhalif grubun 115 ile 120 aras~nda de~i~en
milletvekili vard~. 4o'a yakla~~k olan sözde ba~~ms~zlar, siyasal rüzg"ar~n esintisine göre bir yandan öteki yana kay~yorlard~. Iktidar
ve muhalefet milletvekilleri bu grubun deste~ini kazanmaya çal~I.06
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~~yorlard~. Dr. R~za Nur ve Sovyet elçisi Aralov'un "etkisinde olan
birçok milletvekilleri", Türkiye ile Rusya aras~nda yap~lmas~~ önerilen yeni antla~ma tasar~s~n~n ivedilikle Meclise sunularak Lozan
tasar~s~yla birlikte görü~ülmesini ve her iki tasar~~ aras~nda "ulusun
ç~karlar~n~n gerekti~i gibi sa~lan~p sa~lanmad~~~n~n saptanmas~~için"
mukayese yap~lmas~n~~talep ediyorlard~.
Böylece, Mustafa Kemal'in bir süre önce sezmi~~oldu~u iç mücadele ba~lam~~~bulunuyordu; ama Kemal, Meclisteki durumu
normale getirmek için ve yönetimin görü~lerini egemen k~lmak amac~yla ola~anüstü ölçemler almaya haz~r oldu~unu gösteriyordu. Mustafa Kemal ve yanda~lar~, Ingilizlere bak~lacak olursa, durumdan
yararlanarak Meclisi da~~tmak ve böylece muhalefetten kurtulmak
çaresini dü~ünüyorlard~. Söylendi~ine göre, Mustafa Kemal, o s~rada Bursa'da bulunan Çolak Kemal'in askeri gücüne güveniyordu. Bu güç, verilecek emirle Ankara üzerine yürümeye haz~rlan~yordu. Bu ordu aras~nda, muhalefet milletvekillerine kar~~~o kadar
çok propaganda yap~lm~~t~~ki, bu ordunun yönetimi desteklemesine
güveniliyordu. Illerde ve Istanbul'da da, yönetimin yard~m~na ko~acak birçok Ulusal Haklar~~Savunma örgütleri ve ö~eleri vard~~I".
Bu arada, Bükre~'deki Ingiliz diplomatik temsilcisi Sir H. Dering'in 26 ~ubat ~~923'de Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a
gönderdi~i ~u kapal~~telyaz~s~~oldukça ilginçtir:
"Daha önce, sava~~günlerinde Bükre~'te 'Times' gazetesinin
muhabiri bulunan Mr. Brown adl~~bir gazeteci, bugün Ankara'dan do~rudan buraya gelmi~tir. Romanya D~~i~leri Bakan~na kendi ki~isel görü~lerine dayanan ~u bilgiyi vermi~tir: Mustafa Kemal Mecliste bar~~tan yana ço~unlu~u sa~lamak için
~l~ml~~partinin büyük bir bölü~ünü kazanmaya çal~~acakt~r. Bunda ba~ar~~sa~layamazsa, Ankara'da kendisine sad~k 30.000 ki~ilik bir ordu vard~r; BMM'ni da~~tacak ve bu ordunun yard~m~yla bar~~tan yana karar alacakt~r. Meclisteki solcular~~sat~n
almak için Bol~evikler çok alt~n harcam~~lard~r. Her gün Rusya'dan gelen gemiler Sovyet elçisi için daha da alt~n getirmektedirler" 108.
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Gene Sir H. Dering ayn~~gün Lord Curzon'a gönderdi~i ikinci bir
telyaz~s~nda ~öyle diyordu:
"BMM'nde bar~~tan yana olan ve ~~~~o milletvekili bulunan
Hak Partisi, Mustafa Kemalle Ismet Pa~a'dan yanad~r. Yabanc~~
yarg~çlar~n atanmalar~~konusu d~~~nda (ki onlar~n Türk yönetimince atanmas~n~~ talep ediyorlar) Lozan'da yap~lan tüm
önerileri kabule haz~rd~rlar. Il~ml~~parti, Ali Bey'in emrindedir
ve ~ 5o'ye yakla~~k milletvekilinden olu~maktad~r. Bunlar, ekonomik sorunlar ve belki Bo~azlar ve Musul sorunlar~yla ili~kin
ko~ullarda de~i~iklik yap~lmas~n~~talep ediyorlar. A~~r~~e~ilimli
sol parti 65 milletvekilinden olu~maktad~r ve Genel Kurmay
Ba~kan~~ Fevzi Pa~a'n~n emrindedir. Bunlar~n hepsi de bar~~~n
imzalanmas~na kar~~d~rlar 109.
~smet Pa~a'n~n BMM' de Bar~~~ ~çin Mücadelesi
7 Mart 1923 tarihli ve ~~~ o6 say~l~~ ~ngiliz gizli istihbarat raporunun "Dr. Adnan Bey'in 27.2.1923 tarihine dek Ankara'dan
alm~~~oldu~u çe~itli resmi gizli belgelerden sa~lad~~~" bilgiye göre,
~ubat ay~~sonlar~na do~ru ~l~ml~~ parti BMM'nde ba~ar~~ sa~lam~~~
ve kimi de~i~ikliklerle, antla~ma tasar~s~n~n kabulü kararla~t~ r~lm~~t~ ; ama iç durum, geli~meleri daha da kar~~t~rm~~~ve bu konuda
kesin bir karar al~nmas~~güçle~tirilmi~ti. Raporda, herhangi bir anda
durumun de~i~ebilece~i ve "a~~r~~ e~ilimlilerin" bir yönetim çarp~s~~
(hükümet darbesi) yapabilece~i iddia ediliyordu. Bar~~~sorunu, parti kavgalar~~yan~nda ikinci plana dü~mü~tü ve her iki yanca bir
özür olarak kullan~l~yordu.
Ismet Pa~a Ankara'ya döner dönmez BMM'nin gizli oturumuna
kat~l~yor ve ~öyle konu~uyordu:
"Anayurduna olan görevlerini yapmaktan vicdanen serinlik ve memnunluk duyan bir ki~i olarak bugün size, yani
halk~ma dönüyorum... Size bir bar~~~projesi getirdim. Bize
bütünlenmi~~bir bar~~~garanti etmemekle birlikte, BMM'nin dikkatle incelemesini diledi~im kimi küçük özveriler ve muhas~mlar~m~z~n da bize yapacaklar~~birçok küçük özveriler d~~~nda, tatmin edici bir bar~~~projesi; dahas~, Türk delegasyolar~mn geçmi~te
sa~lam~~~olduklar~~projelerden daha iyi bir bar~~~projesi olarak
109
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say~labilir. Ben ve arkada~lar~m bundan gurur duyar~z. Bu
bar~~~n halk~m~zca memnunlukla kar~~lanaca~~na inan~yorum.
Sava~tan yoruldu~umu veya korktu~umu ve ne pahas~na
olursa olsun bar~~~diledi~imi sanmay~n~z. Hay~r, sava~~gerekti~inde sava~a inan~r~m; ama buna kesinlikle gerek olmad~~~nda
bundan kaç~n~lmal~d~r. Sava~~güzel bir oyundur, ama bu oyunu
s~k s~k ve uzun süre oynayanlar sonunda bundan yorulurlar ve
felaketle kar~~la~~rlar. Bu yüzden bu projeyi iyice inceleyiniz.
~imdiki durumda bile ulusal amaçlar~m~z~n büyük bir k~sm~n~~
sa~lamaktad~r ve sa~layabilece'~imi umud etti~im kar~~l~kl~~özveriler sayesinde bu proje, bizi büsbütün memnun edecektir".

Ismet Pa~a ayr~ca konferans~n çal~~malar~, komisyonlardaki u~ra~malar, Türk kurulunun kar~~la~m~~~oldu~u güçlükler hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi vererek, Meclisten, antla~ma projesini Bakanlar Kurulu
incelemeden önce madde ve madde tetkik etmemesini dileyordu.
Bundan sonra çe~itli maddeleri aç~kl~yor; bunlar aras~nda ekonomik
ve mali hükümlerin de oldu~unu, ama bunlar üzerinde anla~maya
var~lmad~~~n~~ aç~kl~yor; bunlar~n, t~pk~~Musul sorunu gibi proje
d~~~nda görü~ülmelerini öneriyor; bu s~rada oturuma son veriliyordu Ilo.
Ankara'da bu geli~meler kaydedilirken, Istanbul'da Ingiliz
i~gal gücü ba~komutan~~General Harington, 2 Mart 1923'de Ingiltere Sava~~Bakanl~~~na ~u kapal~~telyaz~s~m gönderiyordu:
"Dr. Adnan ve han~m~~beni ~imdi ziyaret ederek, Ismet Pa~a'dan ki~isel bir mesaj getirdiler. Bu mesaj~n özü ~udur: Ingiliz
delegasyonu Lozan'dan ayr~ld~ktan sonra Frans~z ve Italyan
delegelerinin öne sürmü~~olduklar~~Montagna formülü ve kimi
ekonomik hükümlerin antla~madan ç~kar~lmalanyla ilgili önerilerin (ki bunlar Ba~la~~klar ad~na yap~lm~~t~), ~imdi Ingiltere
taraf~ndan onaylanmad~~~n~~Mecliste aç~klamakla Ismet Pa~a'n~n
durumu ve bar~~~ ~ans~~zay~flanu~~bulunuyor. Ingilizlerin ku~ku
yaratan bu denli davran~~lar~~kötü izlenim yaratm~~t~r, çünkü
bizzat Ismet Pa~a, BMM'nde, Ingilizlerle olan tüm güçlüklerin
halledilmi~~olduklar~n~~söylemi~ti ve Ingilizlerin sava~~de~il
bar~~~dilediklerine Meclisi inand~rmay~~umud ediyordu.
110
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Ben, Adnan Bey'e, Ingiltere'nin bar~~~diledi~ini, ama kendisine
dan~~~lmadan öne sürülen önerileri onayhyamayaca~~n~~söyledim.
Adnan Bey'in anlatt~~~na göre, Ismet Pa~a ve Mustafa Kemal,
Mecliste üç gün sert mücadele yürütmek zorunda kalacaklar
ye bu süre içinde, Ingiltere'nin öteki Ba~la~~klanyla ayn~~görü~te
oldu~u Mecliste aç~klan~rsa, onlar~n bu mücadelesi daha
kolay olacakt~r. Kendilerine, ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace
Rumbold'a ba~vurmalar~n~~önerdim" 111.
Büyük Millet Meclisinin 2.3.1923 Günkü Gizli Oturumu
8 Mart 1923 tarihli Ingiliz gizli istihbarat raporuna göre, BMM'nin 2 Mart 1923 günkü gizli oturumunda söz alan Ismet Pa~a, antla~ma tasar~s~n~n kabulünü gene tüm gücüyle öneriyordu. Sava~~n
gereksiz oldu~unu ve ulusun yorgun dü~tü~ünü hat~rlat~yordu;
ama Meclis, Karaa~aç ve Dimetoka'n~n Türkiye'ye verilmesini;
Yunanistan'~n sava~~tazminat~~ ödemesini; Musul sorununun
ivedilikle çözümlenmesini; ekonomik ve mali konular~n ileride görü~ülmek üzere antla~ma d~~~nda b~rak~lmalar~n~~ve Türk görü~ünün
kabulünü talep ediyordu. Lozan'da kararla~t~r~ lan öteki sorunlarda
da milletvekilleri ele~tirilerde bulunuyorlard~. Yönetim, muhas~m
bir Meclisle kar~~~kar~~ya kal~yordu. Muhalefet gruplar~~Mustafa
Kemal'e sert biçimde sald~r~yor; onu karars~zl~kla ve anayasaya kar~~t
olarak davranmakla suçluyorlard~. Görü~meler sürüp gidiyordu;
durum belirsizdi, ama yönetimin sert bir tutum izledi~i bildiriliyordu 1".
15 Mart 1923 tarihli ve 'III say~l~~Ingiliz gizli istihbarat
raporunun "Dr. Adnan ve Refet Pa~a'ya Ankara'dan gönderilen
resmi yaz~lara" dayanarak bildirdi~ine göre, ~smet Pa~a, BMM'nin
2 Mart 1923 günkü gizli oturumunda ~öyle konu~mu~tu:
"21 ~ubat 1923 günkü konu~mam~ n Mecliste yanl~~~anla~~ld~~~n~ ; kimi ki~ilerin, ne pahas~na olursa olsun bar~~tan yana oldu~umu ve ülkenin ç~karlar~na önem vermedi~imi söylemi~~
olduklar~n~~üzüntü ile duydum. Bu oldukça ciddi ve yalan bir
suçlamad~r. Sizin kadar ben de ülkenin ç~karlar~n~, ba~~ms~zl~~~n~~ve haklar~n~~destekliyorum. Ama bar~~~veya sava~~sorunu
~DA 9068/E 2380.
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oldu~u zaman, ki~i, yurdunun onurunu, ç~karlar~n~~ve gücünü
de dü~ünmelidir.
Son birbuçuk y~ldan beri sava~~~ye~~tutanlar aras~nda idim
ve bunu yaparken yurduma kar~~~olan görevimi yapt~~~ma
inamyordum. Dün sava~~dileyordum, çünkü ç~karlanm~z bunu
gerektiriyordu; ama ~imdi bar~~~dileyorum, çünkü yurdumuzun hayati ç~karlar~n~n bunu gerektirdi~ini görüyorum. Bar~~,
suçland~~~m gibi, ulusun ç~karlar~na kar~~~olacaksa bunu dilemiyorum. Bar~~~dileyorum, çünkü bar~~a gereksindi~'imizi görüyorum.
Anadolu temizleninceye dek, Istanbul ve Trakya kurtar~l~ncaya dek sava~~dileyordum; ama bunlar kazan~ld~ktan sonra,
sava~~benim için önemini yitirmi~tir ve onun sürdürülmesi için
bir neden yoktur. Gerçekten niçin korkuyorsunuz? Yorulmadik m~~ve ulusumuz bar~~~için hayk~rm~yor mu? Bu, gerekirse
sava~am~yaca~~m~z anlam~na al~nmamal~d~r.
Onurlu ordumuza güvenim vard~r, ama büyük amaçlar~m~za nail oldu~umuz bu s~rada bu orduyu daha çok özverilerde bulunmaya ça~~rmam~za bir neden olmad~~~na inan~yorum. Misak-~~ Milli'mizin büyük bir k~sm~~sa~lanm~~t~r. Daha
az önemi olan noktalar, sava~~n sürdürülmesini hakl~~gösteremezler. Tüm Bakanlar~m~z benim gibi dü~ünüyorlar — ülkemizi daha çok özverilere ve sava~~n yarataca~~~kay~plara gö~üs
germeye mecbur edecek ciddi nedenler oldu~una hiçbirimiz
inanm~yoruz.
Yönetiminiz size bir bar~~~projesi sunacakt~r. Bu Projede
göreceksiniz ki, Musul, yarg~, mali kapitülâsyonlar, bar~~~imzaland~ktan sonra görü~ülmek üzere proje d~~~nda b~rak~lm~~lard~r.
Bu projeyi haz~rlarken yönetim tüm olanaklar~, tüm sonuçlar~~
incelemi~tir. Kimilerinin dü~ündükleri gibi bizi böyle davranmaya zorlayan nedenler korkuya dayanm~yor. Hay~r, bar~~~
dileyoruz, çünkü sava~~için bir neden görmüyoruz. Ülkemizin
refah~n~, geli~mesini dileyoruz.
Beni yabanc~~ etkisi alt~nda olmakla suçlayanlara birkaç
söz söylemeyi dileyorum. Bu denli esass~z ve adi suçlamalara
kar~~l~k vermeyi dilemiyorum, ama ~unu tekrarlamak isterim ki,
Bat~~ Ordusunun komutan~~ve D~~i~leri Bakan~~olarak bendeniz
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sava~~n yurdumuzun ç~karlar~~yarar~na olaca~~na inanm~yorum.
BMM bu inanc~ma kat~lm~yorsa ve sava~~ilân etmeyi dileyorsa,
bir asker olarak görevimi yapmaya haz~r~m".
~smet Pa~a konu~mas~n~ n sonuna do~ru oldukça duygulu
davramyordu. Bunun üzerine Ali Fuat aya~a kalkarak, hiç bir
kimse onun gibi büyük bir yurtseveri, onurlu bir ~efi v.s, ulusun
ç~karlar~ na önem vermemekle suçlayamayaca~~ n~~bildirerek Meclis
ad~na ondan af dilenmesini öneriyor; ~smet Pa~a Meclisten ayr~l~yor; ondan sonra Dr. R~za Nur söz al~yordu.
Ayn~~raporda iddia edildi~ine göre, 1923 y~l~~Mart ba~lar~nda,
Türk istihbarat dairesi ~efi ve Mustafa Kemal'in kurmay~na mensup
olan Ethem Hidayet, güvenilir bir ~ngiliz ajamyla görü~ürken (Ethem
Bey onun ajan oldu~unu herhalde bilmiyordu), Mustafa Kemal'in
son günlerde, Musul sorununda inatç~~bir tutum izleyen kimi milletvekillerine, Musul'un Türkler için hiç yararl~~olm~yaca~~n~ ; aksine,
hiç bir kar~~l~ k vermeden devletin gelirini kemiren bir il oldu~unu;
askeri güce ba~vurarak Musul'u almaktan hiçbir kazanç sa~lanam~yaca~~n~ ; ama üç dört y~l içinde yaln~ z Musul de~il, tüm ~rak,
Basra, Arabistan, Suriye ve belki öteki ~slâm ülkelerinin Türk hegemonyas~ na girebileceklerini; bunun ~slam Birli~i projesi yoluyla
yap~laca~~n~~ve bu projenin ba~ar~~ ~ans~n~n büyük oldu~unu söyledi~ini bildirmi~. Mustafa Kemal'e göre, 10 y~l veya daha az bir süre
içinde, söz konusu bölgelerde tek bir ~ngiliz veya Frans~z askeri
kalm~yacakt~r 113 .
Türklerin Kendi Bar~~~Projeleri
Istanbul'daki ~ ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold,
4 Mart 1923'de D~~ i~leri Bakan~~Lord Curzon'a ~u kapal~~ telyaz~s~n~~
gönderiyordu:
"Ankara'daki Frans~ z temsilcisi Albay Mougin'in telyaz~s~yla
bildirdi~ine göre, BMM'ndeki görü~meler uzun sürecektir, çünkü 40 milletvekili konu~mak dile~inde bulunmu~ tur. Paris'ten
dönen Ferit Bey, Ankara'ya gitmek üzere 2-3 gün önce Istanbul'dan geçmi~ tir. Bu bir talihsizliktir, çünkü ~smet Pa~a'ya
kar~~c~l oldu~una göre herhalde f~ rsattan yararlanarak ona
sald~racakt~r" 114.
113
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21 Mart 1923 tarihli ve ii15 say~l~~Ingiliz gizli istihbarat raporuna göre, BMM'nin 6 Mart 1923 günkü gizli oturumunda Musul
sorunu görü~ülürken, Milletvekilleri yönetime kar~~~gene ele~tiride
bulunuyor, gürültü ç~kar~yorlard~. Görü~melerin ba~lang~c~nda söz
almayan ~smet Pa~a, ani olarak aya~a f~rlayor, duygulu ve dramatik
biçimde ~öyle haylur~yordu:
"Gene görüyorum ki ku~ku ve anlay~~s~zl~k vard~r. Buna
daha çok dayanamam. Davran~~lar~ma ve ki~isel olarak bana
güyeniniz yoksa, hem D~~i~leri Bakanl~~~ndan hem Bat~~sava~~
kesimi komutanl~~~ndan derhal çekilece~im. Ordunun büsbütün
yoruldu~unu ve sava~~n ç~lg~nl~k oldu~unu anlam~yorsunuz. Askeri teknik sorunlarda dü~ünemiyor, muhakeme edemiyorsunuz.
Bana müsaade buyurunuz: görevimden çekilme dilekçemi haz~rlay~p verece~im".
Bu dramatik davran~~tan sonra Ismet Pa~a yerine oturuyordu.
Bunun Meclis üzerindeki etkisi elektirikli oluyordu, çünkü herkes
~a~~p kalm~~t~. Ingilizlere Bak~lacak olursa, bunun önceden dan~~~kl~~
olarak haz~rland~~~, izleyen olaydan anla~~lmaktad~r: Mustafa Kemal
derhal aya~a kalkarak bar~~~~sa~lamas~~için yönetime güven oyu ye
tam yetki verilmesini dileyordu. 120 ki~ilik iktidar grubunu bu kez
askeri ö~elerden olu~an yans~zlar da destekliyorlard~. Meclis i~in fark~na
varmadan ve ~a~k~n bir durumda oldu~u s~rada, ba~~ms~zlar~n da
yard~m~yla yönetim Meclisten güven oyu al~yor; ivedilikle davranarak mukabil önerilerini kapsayan bir proje haz~rl~yor ve Ba~la~~klara
sunuyordu.
Gene Ingilizlere bak~lacak olursa, "Ankara'da bulunan güvenilir kaynaklara göre", BMM bar~~a ve Mustafa Kemal'in projesine
engel olmaya çal~~~rsa, Mustafa Kemal, Ismet ve Karabekir üçlü bir
diktatörlük kuracaklard~. Bu konuda büyük gizlilik içinde bir plan
haz~rlan~yordu. Bu arada Ingilizlerin Istanbul'dan sa~lad~klar~~
20 Mart 1923 tarihli kapal~~telyaz~s~na göre, o s~ralarda Ankara'dan
Istanbul'a gelen Bakanlar Kurulu sekreterinden sa~lanan gizli bilgiden ~u anla~~llyordu: Türk mukabil projesi kesin ve nihai de~ildir
ve Ankara yönetimi gerekirse daha da özverilerde bulunacakt~r(!) 115
Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un
13 Mart 1923'de D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a bildirdi~ine göre,
115
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BMM'nde Lozan konferans~yla ili~kin olarak yap~lan son görü~meye
Mustafa Kemal de kat~larak yönetimin mukabil projesini tüm gücüyle
destekliyor ve karar~n al~naca~~~günün arifesine dek, gürültü koparan muhalefet gruplar~n~~çöktürüyordu. Rumbold ~unlar~~ekliyordu:
"Bundan ç~kard~~~m sonuç ~udur: Mustafa Kemal, bar~~~n
gerekli oldu~una karar vermi~tir ve bar~~~sa~lan~rsa, Türkiye'yi.
geli~tirme ve devrim planlar~n~~uygulamakla u~ra~acakt~r" 116.
Gene Sir Horace Rumbold'un 30 Mart 1923'de Curzon'a bildirdi~ine göre, BMM'de hava oldukça gergindi. ~ngiliz Yüksek Komiseri ~unlar~~ekliyordu:
"Ankara yönetiminin siyasas~na kar~~n Orduda büyük bir
memnuniyetsizlik oldu~u söylentileri çevrede dola~~yor. Ruslar~n,
Lozan'da kabul edildi~i biçimde bir bar~~~yap~lmas~na ve Mustafa
Kemal'e kar~~~faal bir biçimde çal~~t~klar~~söyleniyor. Bu söylentiler abart~lm~~~olmakla birlikte, bunlara büsbütün önem vermemek safdillik olur" 117.
Bundan sonra ikinci Lozan Konferans~~oluyor; bunal~ml~~oturumlar eksik olmamakla birlikte ba~ar~yla sonuçlan~yor ve 24 Temmuz 1923'de Lozan Antla~mas~~imzalan~yordu 118.
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118 ~kinci Lozan Konferans~~ devresiyle ilgili olarak BMM'nin yapm~~~olmas~~
olanakl~~ gizli oturumlarm tutanaklar~~ ~ngiliz Devlet Ar~ivinda bulunamam~~t~r.
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