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Mustafa Kemal tarafindan Londra Konferans~'ndaki Ankara
delegasyonu ba~kan~~Bekir Sami'ye gönderilen ~~Mart 1921 tarihli
telgraf, Istanbul'daki ~ngiliz i~gal kuvvetleri komutanl~~~~tarafindan
ele geçirilerek de~ifre edilmi~tir (Bk. s. 32). Gerek telgrafta verilen
talimat, gerekse D~~i~leri Bakan~~Bekir Sami'nin Londra Konferans~'nda izledi~i politika, bu uluslararas~~toplant~~dolay~s~yla, her iki
devlet adam~n~n uygulanacak siyaset hakk~ndaki görü~lerini ve tutumlar~n~~ortaya koymas~~aç~s~ndan ilginçtir. Bu nedenle Londra Konferans~na genelinde bakmakta fayda vard~r.
Birinci ~nönü Zaferi üzerine, Itilaf devletlerinin, Yunanistan'~n
Anadolu'daki milli hareketi ortadan kald~rarak, Sevr andla~mas~n~n
uygulanaca~~~ortam~~haz~rlayaca~~~konusundaki güvenleri sars~lmaya
ba~lam~~t~. Nitekim Italya D~~i~leri Bakan~~Kont Sforza'n~n yapt~~~~
öneri kabul edilmi~~ve Sevr andla~mas~n~n Londra'da toplanacak bir
konferansta yeniden gözden geçirilmesi uygun görülmü~tü. Itilaf devletleri her ne kadar Ankara'y~~ tan~mak istemiyorlarsa da, bu konferansta Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerinin Istanbul delegasyonu içinde bulunmalar~n~~istiyorlard~. Bu ça~r~n~n gerçek amac~,
zaten zay~f oldu~unu bildikleri Istanbul hükümeti ile de~il, fakat
Istanbul'un perdesi arkas~ndan Mustafa Kemalcilerle uzla~maya çal~~makt~. Böylece Sevr andla~mas~nda yap~lacak ufak tefek de~i~ikliklerle Mustafa Kemal'i bar~~a raz~~etmeye yönelecekler, bundan
bir sonuç alamad~ klar~~takdirde, BMM'nin bir kesimini etkileyerek
Mustafa Kemal'in liderli~ini de çökerteceklerdi. Oysa Mustafa Kemal
Londra Konferans~'na Istanbul hükümeti ile birle~ilerek gidilmesine
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kesinlikle kar~~yd~. Padi~ah~n hükümeti Sevr andla~mas~n~~imzalam~~~oldu~una göre, onun de~i~tirilmesi konusunda söz sahibi olma
hakk~n~~zaten yitirmi~~bulunuyordu. Nitekim Mustafa Kemal Istanbul'a çekti~i telgraflarla bu toplant~daki temsil hakk~n~n, ulusun
gerçek temsilcisi TBMM'nin oldu~unu vurguluyor ve Padi~ahtan
TBMM'ni ve yaln~zca onun hükümetini tan~d~~~n~~resmen ilan etmesini
istiyordu. Bu durumda Istanbul hükümeti kendili~inden ortadan kalkaca~~~gibi, Ankara da Sevr'i imzalayan taraf olmad~~~ndan, do~acak
hiçbir yükümlülü~ü üstlenmeyecekti. Buna ra~men Mustafa Kemal'in
Istanbul'a çekti~i telgraflar cevaps~z kalm~~~ve Ankara'n~n bu konferansa nas~l bir statü ile kat~laca~~~toplant~~tarihinin yakla~mas~na
ra~men kesinlik kazanamam~~t~.
Atatürk Itilaf devletleri ile Sevr andla~mas~n~~görü~mek niyetinde de~ildi, zaten Misak~~Milli hedefleri, böyle bir yakla~~ma daha
ba~tan ters dü~üyordu. Ancak Ankara'n~n Londra'ya ça~r~lmas~~
olana~~~milli mücadele politikas~n~n Avrupa'ya duyurulmas~~bak~m~ndan güzel bir propaganda ortam~~yaratm~~~oluyordu. Dolay~s~yla Meclisin gizli oturumlar~nda yap~lan uzun tart~~malar sonucunda hükümet,
gidecek heyetin BMM'nin resmi temsilcisi olarak de~il bir propaganda
heyeti ~eklinde yollanmas~~tezini kabul ettirmi~ti. Delegasyon Avrupal~lara Misak~~Milli'nin prensiplerini aç~klayacak fakat Misak~~Milli ad~ndan söz etmeyecekti. Çünkü Misak~~Milli Padi~ah'~n meclisi
say~lan Istanbul Mebusan Meclisi'nde daha önce ilan edilmi~~oldu~undan, Müttefiklerin Istanbul heyetine bask~~yaparak, Istanbul ile birlikte bunu Ankara'ya kar~~~bir koz olarak kullanabilecekleri de yap~lan ihtimal hesaplar~~içindeydi.
Nihayet Londra Konferans~'n~n toplanmas~n~~öneren Italyanlar~n ön ayak olmalar~~sonucu, Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Curzon, Roma'da bekleyen Bekir Sami heyetine resmi ça~r~da bulununca, Ankara delegasyonunun konferansa kat~lmas~~gerçekle~mi~ti. Ancak
Ingilizler Bekir Sami heyetini tan~d~klar~~ ~eklinde bir izlenim yaratmamak için, onlar~~Sadrazam Tevfik Pa~a'n~n kald~~~~Savoy oteline
göndermi~lerdi. Bu durum ister istemez heyetler aras~ndaki ileti~imi
zorunlu k~lm~~~ve al~nan bir prensip karar~~uyar~nca, heyetler Itilaf
devletleri önünde birbirlerini ele~tirmemek konusunda anla~m~~lard~.
Görü~melere ba~lan~nca Tevfik Pa~a, Bekir Sami heyetine de
BMM nam~na söz hakk~~verilmesini istemi~~ve böyle bir yakla~~m,
Itilaf devletlerinin tasarlad~klan politika aç~s~ndan ku~kusuz i~lerine
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gelmi~ti. Asl~nda Tevfik Pa~a'n~n politikas~, konu~malar~~Bekir Sami'nin
üzerine y~karak bir kenara çekilmek ve konferans~n olumsuz bir sonuçla kapanmas~~durumunda do~acak tüm sorumluluklardan kendisini
soyutlamakt~. I~te bu durum üzerine Bekir Sami, tutumunu de~i~tirmi~, bir propaganda heyeti ba~kan~ndan çok bir D~~i~leri Bakan~~
gibi hareket etmeye ba~lam~~t~. Nitekim Mustafa Kemal'in kendisine
gönderdi~i I Mart 1921 tarihli talimat, onu birçok noktalarda yumu~ak davranmakla suçluyordu. Örne~in Bekir Sami Sevr Andla~mas~'m
do~rudan do~ruya rededece~i yerde, andla~ma maddeleri üzerinde
itiraz yolu ile dahi olsa tart~~maya girmi~ti. Üstelik bu çabalar~nda
Sevr andla~mas~n~n Yunanistan için tan~d~~~~statünün yeniden gözden geçirilmesini kabul ettirmekte ba~ar~l~~bile olmu~tu. Böylece Izmir vilayeti ve Do~u Trakya'daki yöre halk~n~n nüfusunu yeniden
tetkik edecek ve Itilaf devletleri temsilcilerinden olu~acak bir komisyonun kurulmas~~öngörülmü~~ve Bekir Sami yap~lacak bu çal~~man~n
sonuçlar~n~~öncelikle ve çekinmeksizin kabul etmi~ti.
Oysa Yunanl~lar bu formülün kesinlikle kar~~s~ndayd~lar. Zaten
onlar konferansa bar~~~yapmak için de~il, Anadolu'da giri~ecekleri
yeni bir askeri harekat~~Itilaf devletlerine kabul ettirmek için gelmi~lerdi. Bu da Yunanl~lar~n Birinci Inönü Muharebesi'nde u~rad~klar~~
yenilgiden hiç ders almad~klar~n~~gösteriyordu. Ingiltere o kadar
de~ilse bile, Fransa ve Italya Yunanl~lar~n Anadolu'daki sava~~~kazanam~yacaklar~~ kan~s~na varm~~lard~. Buna ra~men Ingiltere gibi
onlar da, Yunanistan'~n yapaca~~~sald~r~y~~engellemek niyetinde de~illerdi. E~er Yunanistan Mustafa Kemal'i ma~lub edecek olursa, o
zaman Sevr andla~mas~n~n tam manas~yla uygulanmas~n~~mümkün
k~lacak ~artlar yeniden meydana ç~kacakt~. Bu zay~f bir ihtimal bile
olsa, böyle bir durum ne Fransa ne de Italya'n~n ç~karlar~na ters
dü~müyordu. Ancak onlar böyle bir beklentiye umutlar~n~~ba~lamak
yerine, Bekir Sami ile Londra Konferans~'n~n son iki günü içinde
ayr~~ayr~~andla~malar imzalad~lar (Bekir Sami — Briand ~~I Mart
1921, Bekir Sami — Sforza ~ 2 Mart I 92I).
Ankara D~~i~leri Bakan~'n~n kendisine verilen talimat~n d~~~na
ç~kmak ~öyle dursun, Misak~~Milli'nin ekonomik prensiplerini çi~neyen bu andla~malar~~imzalarken nas~l bir görü~~sahibi oldu~unu
kestirebilmek kolay de~ildir. O, kendisinin vermi~~oldu~u ekonomik
imtiyazlara kar~~l~k, Frans~zlar~n Çukurova ve Güney Do~u Anadolu'yu bo~altmalar~m, üstelik Italyanlar~n da Yunanl~lar~n Anadolu
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ve Trakya'dan çekilmeleri için Atina'ya kar~~~tav~r alacaklar~n~~sa~lad~~~n~~iddia edebilirdi. Ayr~ca bu andla~malarla Ankara, konferanstan önceki Ingiltere-Fransa-Italya koalisyonunu parçalam~~~oluyordu. Ancak buna ra~men ne Fransa ne de Italya Sevr andla~mas~ndan
tümüyle kopmu~~de~illerdi. Onlar Bekir Sami ile yapm~~~olduklar~~
andla~malar~, Sevr'i d~~lamayan yard~mc~~ yat~r~mlar ~eklinde görüyorlard~.
Belirli kesintilerle yirmi gün süren Londra Konferans~'na a~~rl~~~n~~koyan Ingiltere Ba~bakan~~Llyod George, Yunanistan'~n onurunun lur~lmamas~na özen göstermi~ti. Bu nedenle konferans~n temel
konusu olan Türk-Yunan sorununa bir çözüm getirmek için, Trakya
ve Izmir vilayetinde yap~lmas~~öngörülen nüfus sarm~ndan vazgeçilmesinde direndi. Buna kar~~l~k yapt~~~~öneri paketinde ~unlar vard~ :
Kocaeli yar~madas~~ve Istanbul ~ehri Türklere b~rak~lacak, Izmir'de
ise Türk egemenli~i tan~nmakla birlikte, vilayet s~n~rlar~~içindeki
yönetim bir H~ristiyan valinin ba~kanl~~~~alt~nda ve Yunanistan'~n
etkinli~inde kalacakt~. Türk ve Yunan heyetlerinden, bu plan~~alarak
hükümetlerine götürmeleri istenmi~ti. Oysa bilindi~i gibi Yunanistan
Londra'dan sava~mak için dönüyordu, Bekir Sami'nin yan~nda ise
iki andla~ma vard~.
Bu andla~malar ~ifreli telgrafla 13 Mart'ta Ankara'ya gelince,
Meclis kar~~m~~~ve Bekir Sami heyeti beceriksizlik ve sadakatsizlikle
suçlanm~~t~. Mustafa Kemal, hükümetin bu andla~malar~~tan~mayaca~~n~~ve heyetten Ankara'ya döndüklerinde hesap sorulaca~~n~~aç~klayarak gerilimi yumu~atm~~t~. Dönü~ünü Romanya üzerinden yapan delegasyonun Köstence'den Inebolu'ya vapur bulmas~~kolay
olmam~~~ve Bekir Sami ancak May~s'~n haftas~nda Ankara'ya yarabilmi~ti. Kendisi Icra Vekilleri Heyeti'ne yapt~~~~aç~klamalardan
sonra derhal istifa etmi~~(8 May~s) ve konu Meclis'in 12 May~s'taki
gizli oturumuna getirilmi~ti. Mustafa Kemal çok ince bir taktikle
Bekir Sami'nin cezaland~nlmas~n~~önledi. ~öyle ki, Icra Vekilleri
Heyeti, D~~i~leri Bakan~n~n yapt~~~~andla~malan kabul etmemi~~ve
o da bunun üzerine istifas~n~~vermi~ti. Ancak hükümet Bekir Sami'nin
Avrupa ile andla~mak konusunda yapt~~~~yakla~~mlar~~olumlu bulmu~tu ki, bunun sonucunda Yunan yanl~s~~Sevr koalisyonu parçalanm~~t~. ~u halde bu tür giri~imler Türk ç~karlar~na yard~mc~~olacak
ve Ingiltere'yi de yaln~zl~~a itecek ~ekilde sürdürülmeliydi. Dolay~s~yla TBMM Bekir Sami'nin yapt~~~~andla~malara her ne kadar
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kar~~~gelmi~se de, Frans~zlara resmi a~~ zla böyle bir ~ey söylenmeyecekti. Zaten yap~lan andla~man~ n baz~~noktalar~n~n de~i~tirilmesini
öneren bir taslak Paris'e gönderilmi~~bulunuyordu. Italyan andla~mas~~ise bar~~~n yap~lmas~ na ba~l~~ve süreli oldu~undan ivedi bir i~lemi gerektirmiyordu. Bekir Sami'ye ise, Avrupa ile görü~me kap~s~n~~
aralam~~~bir ~ah~s olmas~~ve önemli ki~ileri de tan~ mas~~dolay~s~yla,
bat~l~~ ba~ kentlerde Ankara'n~ n ajanl~~~n~~yapmas~~görevi verilmi~ti.
1921 May~s~~gibi çok erken bir tarihte, Atatürk'ün çok yönlü
bir diplomasinin uygulanmas~n~ n önemini kavram~~~olmas~~gerçekten ilginçti. Uluslararas~~platformda Ankara, Moskova'n~n diplomatik deste~ini sa~lam~~~bulunuyorsa da, bu, hükümetin Bat~'ya
s~rt çevirmesi anlam~ na gelmiyordu. Bat~ l~ lar milli mücadele politikas~na ters dü~ meyen bir tutuma girdikleri takdirde Mustafa Kemal
onlarla görü~meye haz~rd~ . Ancak ~ tilaf devletleri, daha henüz Sevr
al~~kanl~~~n~~ b~ rakacak düzeye gelmemi~lerdi.

