INGILIZ YÜKSEK KOMISERI S~R HORACE RUMBOLD'UN
TÜRK ULUSAL AKIMPNA KAR~I TUTUMU
(1920-1923)
Dr. SALAH~~R. SONYEL
~sviçre'deld ~ ngiliz orta-elçisi Sir Horace Rumbold, 17 Kas~m 1920'de
Amiral Sir John de Robeck'in yerine Istanbul'a Yüksek Komiser olarak
atan~ rken, 1 Merkez Güçleri'nin üyesi Osmanl~~ imparatorlu~u, felaket getirici Yüce Sava~'ta (I. Dünya Sava~~ ) Ittihat (Antant) Güçleri'nce yenilgiye
u~rat~lm~~~ve 30 Ekim ~~g 18'de Mondros B~ ralu~mas~'m imzalamak zorunda kalm~~t~.
Ba~la~~ ldar (Ittilâf Güçleri), Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu büsbütün ortadan kald~rarak topraklar~n~~ payla~mak amac~yla, sava~~s~ras~nda kendi aralar~nda yapm~~~olduklar~~ gizli antla~malardan yararlanarak, 2 ço~unlu~u
Türk ve öteki Müslüman halklardan olu~an birçok ülkeleri i~gal etmi~; 3
öteyandan, Yunanistan'~n 15 May~s ~~g~ g'da ~zmir ve bölgesini istilas~,
Mustafa Kemal (Atatürk)'ün önderli~i alt~ndaki Türk Ulusal Alum~'n~n
~ahlanmas~na yol açm~~t~. Bu geli~meler, Anadolu'da bir ihtilal yönetimi
kurulmas~ na neden olu~turmu~ ; bu yönetim, Misak-~~ Milli (Ulusal
And ~n) 4 çerçevesi içinde ulusal kurtulu~~için mücadeleye söz vermi~; yetki
ve etkisi Osmanl~~ ba~kentinin surlann~~ a~mayan, ama yine de Ba~la~~klar'ca Türkiye'nin "yasal yönetimi" olarak tan~nan istanburdald hükümete
ba~kald~ rm~~t~.
Sir Horace Rumbold, ~ngiliz ~mparatorlu~u'nun ç~karlar~n~~ öne
götürmek ve savunmak kesin yönergeleriyle, 17 Kas~m 1920'de Istanbul'a
ula~~ rken, oradaki yönetim, Ankara'daki ulusal yönetime dan~~madan, to
A~ustos'ta Sevr Antla~masi'm imzalamaya zorlanm~~ ; Yunan ordusu, Ba~~ngiliz Devlet Ar~ivi (Public Record Office), Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~n~ n FO 371 (siyasal) s~n~findaki belgeleri: FO 371/5279/E 12674: Sir Horace Rumbold'un, 9.10.1920'de,
Osmanl~~ Imparatorlu~u'yla normal ili~kiler kuruluncaya dek Yüksek Komiser rütbesiyle Istanbul'a büyükelçi atand~~~na dair belgeler.
S.R. Sonyel: Türk Kurtulu~~Sava~: ve D~~~Politika, TTK, Ankara, C. 1, 1973, s. 1-2.
Sonyel I, S. 17.
Sonyel I, s. 61, 70, 96 ve 98.
Sonyel II, Ankara 1986, s. 74 vd.

160

SALAH! R. SONYEL

la~~k Yüksek Konseyi'nin onay~yla, bu antla~may~~ Türk Ulusalalanna silâh gücüyle kabul ettirmek için, 22 Hazirarfla 16 Temmuz 1920 tarihleri
aras~ nda Kemalist güçlerine kar~~~harekata giri~mi~ , ama ba~ar~~ sa~layamam~~t~.
Sevr Antla~mas~, Ingiltere Ba~bakan~~ David Lloyd George, Yunanistan
Ba~bakan~~ Elefherios Venizelos, Ermeni önderlerinden Bogos Nubar ve
Avedis Aharonyan ve Istanbul'da kimi Ingiliz yetkilileriyle düzen çeviren
birkaç Kürt önderi d~~~nda kimseyi tatmin etmemi~ti. Frans~zlarla Italyanlar da bu antla~madan memnun de~illerdi. 6 Dolay~s~yla, ona kar~~~ve
onun de~i~ tirilmesi için her yandan sesler yükseliyordu. I~te bu gürültü
içinde, Rumbold, Osmanl~~ ba~kentindeki yeni görevine ba~l~yor ve Istanbul'daki Ba~la~~ k çevrelerinde egemen olan genel izlenimin, durumun,
antla~mada birçok de~i~iklikler yap~lmas~ndan kaç~n~lamayacak bir kerteye
geldi~i noktas~nda birle~ti~ini, Ingiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a
ivedilikle bildiriyordu.7
Curzon'a 27 Kas~m'da gönderdi~i telyaz~s~nda, Eylül'de ba~layan harekatta Türk Ulusal Güçlerinin Ermenistan'~~ yenilgiye u~ratm~~~olmas~n~n,
Antla~mada en az~ndan k~smen de~i~iklik yap~lmas~n~~gerektirdi~ini; Yunanl~lar ~zmir bölgesinde yenilgiye u~rat~l~rsa, Antla~mada esasl~~
yap~lmas~ndan kaç~n~lamayaca~~n~~ekliyor, ~öyle diyordu:
"Antla~ma'n~n tadilinden kagn~lamazsa, kanaat~mca, Ba~la~~klann amaçlar~~ ~unlar olmal~d~r: I. Anadolu'nun yat~~t~nlmas~n~~ h~zland~rmak; 2. Do~u'nun ve özellikle Türk Ulusalc~lann~n gözünde Ba~la~~klann, durumdan en az zararla slyr~lmas~na yard~mc~~ olmak; ve 3. gayri-Müslim az~nl~klar~n gelecekteki gönencini sa~layacak bir çözüm bulmak... Bu arada,
Türk yönetimi üzerindeki deneti, ola~an oldu~u kadar
sürdürmeliyiz. Ulusalc~lann (Kemalistlerin) ho~lanaca~~~bir
antla~ma yapma görü~ünün ne kadar tiksindirici duygular
yaratt~~~n~~ anl~yorum".
Sonyel II, s. 94 vd.
Sonyel II, S. 48 vd.
FO 37 ~~ /5058/E 1496o: Rum bold'dan Curzon'a telyaz~s~~ no. 1253, Istanbul,
27.11.1920; ayr. bkz. Documents on Brittsh Foreign Poltcy (~ngiltere'nin D~~i~leriyle Ilgili Belgeler),UXHI,s.193-4.
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Bu s~ralarda, General Wrangel komutas~ndaki Beyaz Rus güçlerinin
ve Ermenistan'daki Da~nakç~~ güçlerin yenilgiye u~rat~larak Sevr Anda~~ nas~'n~n 4. maddesinin etkisiz b~rak~lmas~~ ve Türk Ulusal Güçleriyle Bol~evik Güçlerinin Kaficaslar'da ba~lant~~ kurmas~ , Ba~la~~klan bunal~ml~~ bir
durumla kar~~~kar~~ya b~rak~yordu. Yine bu s~ralarda, Sadrazam Damat
Ferit'in Istanbul'daki siyasi partilerle Yüksek Komiserlerin sempati ve deste~ini yitirerek, bir kez daha erke geçmemek üzere, görevinden çekilmesi
ve Yunanistan Ba~bakan~~ Eleftherios Venizelos'un, Kas~m ay~nda yap~lan
genel seçimde Konstantincilerce yenilgiye u~rat~lmas~, durumu bir kat daha kan~t~nyordu. 9
Sir Horace Rumbold, Türklere, özellikle Kemalistlere kar~~~nefret ve
tiksinti duyuyor; ancak "eski tip" Osmanl~~ Türlderine, özellikle, Padi~ah
Vahdettin gibi ~ngilizlere yaltaldananlara kar~~~biraz tolerans gösteriyordu.
~ngiliz Yüksek Komiseri, çevirmenlik (tercümanl~k) görevi de yapan siyasi
yetkililerinden Andrew Ryan'la birlikte, 6 Aral~k 192o'de Padi~ah taraf~ndan huzura kabul edilirken, Padi~ah, kendi yetkililerini uzakla~t~rarak Andrew Ryan'~n çevirmenlik yapmas~n~~ ye~~tutuyor; ilkin asabiyetle davran~yor, ama sonra rahatça ve co~kuyla konu~maya ba~l~yordu.
Padi~ah~n, geçmi~te, ~ngiltere'nin sertli~i ve büsbütün ~ngiltere'ye dayanan Kamil Pa~a gibi bir Türk devlet adam~n~~desteklememesi
yüzünden, Türkiye'nin Almanya'n~n kuca~~n~~ yitildi~ini ve bunun Türkiye'ye felaket getirdi~ini belirtmesi üzerine, Rumbold, Türkleri, Almanya'dan yana dönmekle suçluyordu. Bundan sonra Padi~ah, ~ngiltere'nin
dostlu~unun gerekli oldu~una de~iniyor; ondan ö~üt diliyor; Rumbold
ise, Sevr Antla~mas~~ onayland~ktan sonra Padi~aha ö~üt vermeye söz veriyordu. Ingiliz Yüksek Komiseri, Lord Curzon'a 12 Aral~k'ta gönderdi~i
yaz~da, "Padi~ah, zay~f ama iyi niyetli ve oldukça kayg~l~~bir adam olarak
görünüyor" diyor; ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden W. S. Edmonds, ~u yorumda bulunuyordu:
"Padi~ah, ö~üt ve destek için kime dönece~ini pek bilmiyor.
Bizden yard~m sa~lamay~~ gerçekten diledi~i ku~ku götürmez
ve bu da, bar~~~sa~lan~r sa~lanmaz, bizi iyi bir duruma koyabilir". I°
Sonyel Il, s. gg vd.
'° FO 371/5o58/E 15871: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 1632/M. 3709, ~stanbul,

9

12.12.1920.
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Vahdettin'le yapm~~~oldu~u ilk görü~meden sonra Rumbold'un Padi~ah yanda~~~oldu~una inan~l~r. Onun daha sonraki yaz~lar~~ da bunu kan~tlamaktad~r. Ingiliz Yüksek Komiseri, 1920 y~l~~ Aral~k ay~n~n sonlar~na do~n~, Istanbul'daki kimi militan Kürt önderleriyle ilgilenmeye; onlarla
düzen çevirmeye ba~l~yordu. 29 Aral~k'ta Curzon'a gönderdi~i yaz~ya, Andrew Ryan'~ n, "Bol~evik tehdidine kar~~~koymak için Istanbul'daki kimi
Kürtlerin yapm~~~oldu~u öneriler" konulu bir and~ç~n~~ ili~tiriyor, ~öyle diyordu:
"(Kemalistlerin) eylemlerine kar~~~koymak için Kürt ö~elerini
kullanmak, Majeste K~ral Yönetiminin politikas~n~n bir
bölü~ünü olu~turursa, Istanbul'un Kürt ileri gelenleri bunda
bir rol oynayabilir..., ama oldukça parçalanm~~~bir durumdad~rlar. Seyit Abdül Kadir ve belki Bedirhan ailesinin üyelerinin kimileri d~~~nda, buradaki Kürt ö~eleri, kendilerine güvenilemiyecek kadar Türk gelenelderinden epeyi esinlenmektedirler".
Andrew Ryan, kaleme ald~~~~and~çta, eski Osmanl~~ Deniz (Bahriye)
Bakan~~ Hamdi Pa~a'n~n, Bol~evilderin Mezopotamya'ya (Irak'a) inmelerini
önlemek için Kürtlerin bir barikat olarak kullan~lmalan konusunu kendisiyle görü~tü~ünü kaydediyor, ~öyle diyordu:
"Bu, yeni bir öneri de~ildir. Burada en etkili tek Kürt olan
Seyit Abdül Kadir Bol~evik tehdidinden s~k s~k söz etmi~tir.
Birkaç ay önce, Abdül Kadir, Kemalistleri ortadan kald~rmak
ve Bol~evik ilerlemesine engel olmak için Kürtlerin kullan~labilece~i ö~retisini (doktrinini) öne sürüyordu. Bu teoriyi kabullenen Ferit Pa~a, Kemalistleri ezmek için Kürdistan'da
Kemalistlere kar~~c~l bir alum ba~latm~~u". "
Rumbold, Lord Curzon'a üç gün sonra gönderdi~i telyaz~s~nda, Istanbul'daki Kürt önderlerinin, "Kürdistan'da, Ingilizlerin koruyuculu~u alt~nda bir ak~m ba~latmak için" kendilerine izin verilmesini iki y~ldan beri dileyip durduklann~ ; bunu yapabilmek için yerel a~iret önderleri üzerinde
yeterince etkileri bulundu~unu; son günlerde Rumbold'la görü~en Kürt
Hamdi Pa~a'n~n, "herhangi bir Bol~evik sald~rganl~~~na kar~~, a~iretleri bir" FO 371/6346/E 342: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 17121/M/1743/5, Istanbul,
29. ~~2. I 920.
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le~tirerek ayakland~rmak için", Abdül Kadir ve ötekilerin Musul'a gitmelerine izin verilmesini diledi~ini bildiriyor; ~unlar~~ eldiyordu: "... Yerel ö~eler, arada s~rada gelerek, Bol~evizm'e ve Kemalizm'e kar~~~koymak için
Kürtlerin kullan~lmas~n~~ öneriyorlar". 12 Ancak, o s~rada ~ngilizler, Kürtlerin sessizce oturmalar~n~~ sa~lamak ve onlar~~ son koz olarak kullanmak politikas~~ gödüyorlard~.
Bu s~rada, Türk Ulusalc~lann~n gittikçe artan gücü, ~ngiliz yönetimini
kayg~land~nyordu. Rumbold, Curzon'a 20 Ocak 1921'de gönderdi~i telyaz~s~nda, Mustafa Kemal'i bir "e~kiya reisi" sayman~n bundan böyle gereksiz oldu~unu; Ankara yönetiminin, yabanc~~ i~gali alt~nda olan bölgeler d~~~nda, tüm Anadolu'yu "pençesine geçirmi~~oldu~unu"; "tüm devlet görevlerini, Türkiye'deki yetenek ölçülerine göre yürüttü~ünü; daima koyun gibi olan halk~n ço~unlu~unun o yönetimin yetkisini ses ç~karmadan kabullendi~ini ve Müslüman ö~elerin ço~unlu~unun Türkiye'nin ve ki~isel olarak Türklerin en iyi ç~karlar~n~~ temsil etmesi dolay~s~yla o yönetimi destekledi~ini; Kemalist aleyhtarlann~n yerel isyanlar k~~k~rtmak deneylerini ivediyle ve esasl~~ biçimde bast~racak kadar güçlü oldu~unu" bildiriyor; ~öyle
diyordu:
"Kemal'in, para yoklu~u yüzünden, yak~n bir gelecekte
çökmesini beklemek hiç de alull~l~k olmayacakt~r. Merkezi
hükümette çal~~an yetkililere oranla, (Ankara) yönetiminde
çal~~an yetkililer, mali bak~mdan daha iyi bir durumdad~rlar".
~ ngiliz Yüksek Komiseri, Türkiye'deki durumun bir ç~kmaza girdi~ine
inan~yordu. Kendi görü~ ünce, Sevr Antla~mas~~ gelece~in esas~n~~ olu~turacaksa, Ba~la~~klar birle~meli ve geni~~kapsaml~~yeni bir sava~~~göze almal~yd~lar. Antla~ma tadil edilecekse, tek ç~kar yol olarak, Ba~la~~ ldann o s~rada Yunanl~lara kar~~~olan ho~nutsuzluldann~~özür olarak kullanmalar~~ve
yeni bir ülke anla~mas~~ yapmalar~~ gerekecekti. Rumbold'a göre, bu yeni
antla~may~~ haz~ rlarken, Türkiye üzerindeki denetlere daha çekici bir
görünüm verilmeli, ama bu denetlerin etkileri konusunda pek az ödün verilmeli; Istanbul'dan ba~ lamak üzere, yeni bir durum yarat~lmal~ ; Padi~ah,
bu yeni durumun temel ta~~n~~ olu~turmal~ ; ve yönetimi sa~lam mali temeller üzerine oturtmas~~ için ona kesin ve içten yard~mda bulunulmallyd~.
Rumbold ayr~ca ~u uyar~da bulunuyordu.
~~2 FO 371/6346/E 43: Rumbold'dan Curzon'a kapal ~~ telyaz~s~~ no. I. Istanbul,
13.1921.
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"(Mustafa) Kemal'in yönetimini tan~maya zorlanmaktan kaç~nmak için bu denli bir program uygulanmas~n~~ öneriyorum; esasen, muzaffer Ba~la~~klann, bar~~~dileyicileri olarak
o yönetime ba~vurmalan kesinlikle istenmiyor". 13
Londra Konferans~'ndan '4 ve bunu Anadolu'da izleyen Yunan sald~r~s~ ndan 15 sonra, 1921 y~l~~ Nisan ay~n~n ortalar~na do~ru, Rumbold, Anadolu ve Istanbul'daki Ulusalc~lar~n aras~ndan daha ~l~ml~~ bir grubun ç~kmas~~
ve tüm ak~ma egemen olacak kadar yeterince etkili olmas~~ ümidini yans~tmaya ba~l~yordu; ama Yunan sald~r~s~n~n ba~ar~s~zl~~a u~ramas~, bu ümidinin gerçekle~mesine engel oluyordu. 13 Nisan'da Curzon'a gönderdi~i
yaz~da ~öyle der:
"~zzet Pa~a ve Bekir Sami Bey gibi adamlar~~ k~yasen ~l~ml~~
saymak do~ruysa, onlar~n, kendileri gibi ayn~~ görü~lere sahip
öteki ki~ilerle birlikte, yeni bir ak~m~n nüvesini olu~turmalar~na yard~m etmek olanakl~~ olabilir. Bu denli bir ak~m, birle~ik
bir Türkiye, Padi~aha veya, hiç olmazsa Taht'a ba~l~l~ k ve
Ba~la~~l~ldarla yap~lacak olan yeni görü~melerde, kar~~l~kl~~
ödün verilmesi için çal~~acakt~r". 16
Ama Rumbold'un ümitleri, çok geçmeden suya dü~üyordu, çünkü
Bekir Sami Londra'dan Ankara'ya dönünce, Ankara'n~ n çizmi~~oldu~u
program~, Avrupa'da iken, uygun biçimde aç~ mlamamak ve öne sürmemek özürüyle, görevinden çekilmeye Mustafa Kemal'ce inand~ nl~yordu.
Rumbold'un, "hiç de istenmeyen bir ki~i" olarak nitelendirdi~i Ahmet
Muhtar'~ n, Bekir Sami'nin yerine atand~~~n~, ama bas~na bak~lacak olursa,
onun yerine geçici bir süre için Ulusal Savunma Komiseri (Bakan~) General Fevzi Pa~a'n~n atanaca~~n~ n bildirildi~ini kaydediyor; 17 17 May~s'ta
Lord Curzon'a gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~nda, "Ankara'da a~~r~~ e~ilimlilerin erke geçti~i ve onlardan rahats~zl~k beldememiz gerekti~i oldukça belirgindir" diyordu. 18
13 FO 371/6464/E 1006: Rumbold'dan Curzon'a kapal~~ telyaz~s~~ no. 43, Istanbul
20.1.1921.
14 Sonyel II, S. 142 yd.

Sonyel II, S. 105 vd.
'6 FO 371/6468/E 4615: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~no. 371, Istanbul, 13.4.1921.

15

17 Gerçekte Bekir Sami'nin yerine D~~i~leri Bakan~~ olarak Yusuf Kemal (Tengir~enk)
atanm~~t~. Sonyel II, s. 150.
t8 FO 371/6470/E 5695: Rumbold'dan Curzon'a kapal~~ telyaz~s~~ no. 352A, ~stanbul.
17.5.1921.
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Rumbold, 25 Nisan'da Curzon'a gönderdi~i yaz~da, "tan~nm~~~Çerkez
önderi" Ahmet Anzavur'un, birkaç gün önce, Karabiga Ilçesi'nde çetelerce
pusuya dü~ürülerek öldürüldü~ünü bildiriyor, ~unlar~~ekliyordu:
"Ahmet Anzavur'un, Ulusal Alum'a kar~~~yap~lan mücadelede
oynam~~~oldu~u rolü, say~n Lord, daha önce gönderilen çe~itli raporlardan ö~renmi~sinizdir. Onun ak~m~~ çoktan
çökmü~~ve bizzat kendisi önemini yitirmi~ti; ama onun
ölümü kayda de~er, çünkü Kemalistlere lcar~~c~l Çerkezleri,
büyük ölçüde do~al yetene~e sahip olan bir önderden yoksun
b~rakm~~t~r... Anzavur'un örgütlemi~~oldu~u ak~m~n ydulmas~ndan ve Ferit Pa~a yönetiminin geçen Ekim ay~nda erkten
dü~ürülmesiyle hükümetin de~i~mesinden sonra, onlar (Çerkezler), bir kerteye dek Yunanl~larla i~birli~i yapm~~lard~r,
ama dönek, serke~~ve bölünmü~~bir unsurdurlar". 19
Bu arada, Yunanl~ lann Istanbul'daki diplomatik temsilcisi Votsis'le
düzen çeviren Rumbold'u oldukça ilgilendiren bir geli~me kaydediliyordu: 2° Yunanl~lar, Kemalistlerin Do~u hudutlar~nda onlara kar~~~olay ç~karmak için Kürtleri lu~lurtma olanaklar~n~~ ara~t~r~yorlard~. Rumbold, bu
konuyla ilgili olarak Lord Curzon'a ii May~s 192 'de gönderdi~i gizli yaz~da, ~öyle diyordu:
"Kemalistlerin kudretini silah gücüyle k~rmak amac~yla öne
sürülen her projede, Kürdistan'~~ onlara kar~~~ayaldand~rmakla
ilgili belirsiz planlar yer alm~~~ve Kürt ulusal ideallerinden
esinlenen az say~da kimi Kürtler, bu denli bir plan~n uygulanmas~n~~ daima öne sürmü~lerdir". 21
Ayn~~ zamanda, Rumbold, "Anadolu'da büsbütün bir Yunan zaferinin,
büsbütün bir Kemalist zaferine oranla daha az felaketli olaca~~na" inan~yordu. 22
Lord Curzon'a iki hafta sonra gönderdi~i gizli yaz~da, Bedirhan ailesinin ba~~~Emin Ali'nin, Kürt ak~m~n~ n daha faal lu~k~ruc~lar~ndan biri olan
FO 371/6574/E 5226: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~no. 416, ~stanbul, 25.4.1921.
FO 371/6475/E 10961 ve E 10966: Rumbold'dan Curzon'a gizli yaz~~ no. 892, ~stanbul, 27.9.1921 ve gizli yaz~~no. 898, 28.9.1921.
2 FO 371/6346/E 5713: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 476, ~stanbul, 11.5.1921.
22 FO 37 ~~ /6513/E 5926: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~no. 493, ~stanbul, 18.5.1921.
2°
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o~lu Celadet'le birlikte, 25 May~s'ta, ~ngiliz Yüksek Komiserli~i yetkililerinden Andrew Ryan'~~ görmeye gitti~ini; Emin Ali'nin, dostlar~yla birlikte,
Istanbul'daki Yunan temsilcisiyle ili~ki kurdu~unu ve onun, Kemalistlere
kar~~, hem Yunanistan'~n ve hem de Kürt "ulusalc~lann~n” ç~karlar~na yararl~~ olacak bir Kürt ak~m~~ ba~lat~lmas~~ yolundaki önerilerini olumlu kar~~lad~~~n~, ama Ingiliz yönetiminin de onay~~ahnmadan bu konuda hiçbir
~ey yap~lamayaca~~n~~ bildirdi~ini kaydediyordu. Ryan, Do~u Anadolu'da
bir isyan ç~kar~lmas~~ için cesaret verilemiyece~ini Kürt önderlerine anlat~yor; Rumbold ise, Lord Curzon'u, bu önerileri gözönünde tutmaya ça~~r~yor ve ~öyle diyordu:
"Bir Kürt ak~m~ , dokunulmas~~ oldukça güç bir alet olacakt~r,
ama, Ankara'n~n a~~r~~ e~ilimlileri, Büyük Britanya ile Fransa'y~~ kesin bir çat~~maya sürüklerse, Kürt soyunun Kemalist
aleyhtarlanndan yararlanmak olanakl~d~r". 23
Bu s~rada Rumbold, Padi~ah~n yetkisini desteklemek gibi çok be~endi~i bir konuya de~inmekten zevk al~yor; 4 May~s'ta Curzon'a ~u kapal~~
telyaz~s~n~~ gönderiyordu:
"(Yunan ordusu Bat~~ Anadolu'da (Inönü' de) yenilgiye u~rad~ktan sonra) ... Ankara'daki a~~r~~ e~ilimlilerin zaferi
yüzünden, Ba~la~~klar, Kemalistlerle görü~meye zorlarursa,
Padi~ah~n ve tek yasal yönetimin yetkisini destekler gibi
görünebilmemiz kendi ç~karlar~= yarar~na olacakt~r. Bu olas~~ pek olanakl~d~r. Istanbul'la Ankara yönetimleri aras~ndaki
ayr~l~~~~sürdürmeli; bu yönetimler birle~irse, Ankara yönetiminin ortadan kalkarak, merkezi hükümetin, Padi~ah~n
önderli~i alt~nda sürüp gitti~i görünümünü vermeli; Istanbul
ve i~galimiz alt~ndaki ilçeyi, Yunanl~larla Kemalistler aras~nda
dü~manl~~~n sürdü~ü bölgenin d~~~nda tutmahrz. Yunanl~lann, bizimle Kemalistler aras~nda üslenmi~~bulundu~u ve onlar~n u~rayaca~~~herhangi bir felaketin, Ankara'n~n önderleriyle u~ra~mada kendi güçlüklerimizi art~raca~~~gerçe~ini
gözden uzak tutmuyorum". 24
23 FO 371/6346/E 6215: Rumbold'dan Curzon'a gizli yaz~~ no. 521, Istanbul,
25.5.1g21
24 FO 371/6511/E 5263: Rumbold'dan Curzon'a kapal~~ telyaz~s~~ no. 325, Istanbul,
4.5. 192 1.
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Rumbold'un Padi~ahc~l~~~~bir efsane biçimine gelmi~ti. 25 May~s'ta
Lord Curzon'a gönderdi~i yaz~da, y~ll~k iznine gitmeden önce Padi~ah taraf~ndan özel surette huzura kabul edildi~ini; ve meslekta~lar~ndan ayr~~
olarak Vahdettin'le görü~mek f~rsat~ndan yararlanarak, ona, "Majeste Kral
Yönetiminin, Padi~ah~, sayg~ya lay~k ve Türkiye'de yasal yetkinin son kayna~~~bir ki~i olarak nitelendirdi~inr aç~klamay~~diliyordu. 25
1921 y~l~~ Temmuz ay~nda, Yunanl~lann Anadolu'da kazanm~~~oldu~u
ilk askeri ba~ar~lar~~ izleyen dönemde, 26 A~ustos ba~lar~nda Istanbul'a
dönen Rumbold, Ingiliz Kralm~n Vahdettin'e göndermi~~oldu~u bir mesaj~~ Padi~aha iletiyordu. Ingiliz Kral~, bu mesaj~nda, Padi~ah~n, yak~nda,
kom~ular~yla bar~~~içinde olacak birle~ik bir Türkiye'yi yönetmesi ümidini
dile getiriyordu. 27 Ama çok geçmeden Yunanl~lar SRIcarya Sava~~'nda yenilgiye u~rat~llyordu. Bu s~rada, Kemalistlerin, Yunan yanda~~~Ingiltere'ye
kar~~~olan dü~manl~k duygular~~ artmaya ba~l~yor; Rumbold, 16 Eylül'de
Lord Curzon'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:

"~imdilik, biri denetimimizde olan, öteki olmayan, iki Türkiye vard~r. Istanbul yönetimini b~rak~~may~~uygulamaya zorlayabiliriz; ama anlad~~~m kadarmca, merkezde güç kullanmaya haz~r de~ilsek - ki söz konusu olamaz - Ankara'daki Ulusalc~~ yönetime b~ralu~may~~ kabul ettiremeyiz. ~imdilik, Ulusalc~lar üzerinde kullanabilece~imiz tek güç, onlar~n limanlann~~ abluka etmektir. Ulusalc~lara büyük engeller ç~karacak
olan bu önlemin etkin olaca~~na ku~ku yoktur... Ulusalc~~
yönetim, askeri ve mali güçlükleri yüzünden, Ingiliz yönetimiyle uzla~man~n yararl~~ olaca~~~sonucuna varmazsa, ancak
güç kullanarak yola getirilebilir". 28
Buna kar~~n, Curzon'a 6 Aral~k'ta gönderdi~i özel yaz~da, 20 Ekim
1921'de imzalanan Ankara Antla~mas~na 28 yol açan Frans~z-Kemalist ili~kileri gibi, Ingilizlerin de Türk Ulusalc~lanna yana~mas~n~~öneremeyece~ini bildiriyor, ~öyle diyordu:

" FO 371/647o/E 6213: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~no. 518, Istanbul, 25.5.1921.
26 Sonyel II, S. 163 vd.
27 FO 371/6526/E 9286: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 742 , Istanbul, 9.8.192 I .
28 FO 371/6530/E 10697: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ 110. 855 (7508/4070), Istanbul,
16.9.1921.
29
Sonyel II, S. 198 vd.
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"Ankara'y~~ ayn~~ hizaya getirmeden bir uzla~man~n olanakl~~
olam~yaca~~n~~ ve Ba~la~~klann hiçbirinin Kemalistlere kar~~~
sava~mayaca~~~veya sava~amayaca~~na göre, uzla~man~n, Kemalistlerin lehinde olaca~~n~~ çoktan anlam~~~bulunuyorum.
Bu durumdan yaln~z Yunanistan zarar görecek olsa, pek
önemli olmayabilir. Bu devlet, sava~~durumu olmadan, Anadolu'daki geni~~ülkeleri koruma yetene~inden yoksundur.
Ama, kendi ç~karlar~m~z~~ da gözönünde tutmak zorunday~z;
Musul ilindelci Kürtlere ve H~ ristiyanlara kar~~~olan tinsel
(manevi) sorumlululdanm~z d~~~nda daha ba~ka yükümlülüklerimiz de vard~r. Sonuçta Türkiye'ye b~rak~lacak olan tüm
ülkedeki uyruk halklara kar~~~olan ve sayg~nl~k sorunu olu~turan sorumluluklanm~z~~ yerine getirmek için, az da olsa, elimizden geleni yapmam~z gerekti~i kan~s~nday~m".
~ngiliz ç~karlar~ na gelince, Rumbold, bu ç~karlar~~ ~u dört noktada topluyordu:
" ~ . Türkiye, Pan-Islâmc~~ propagandan~n merkezi olmamal~~ ve böylece, bize ba~l~~ olan M~s~r ve Arabistan gibi ülkelerde sürekli olarak
olay k~~lurtmamal~d~r;
Türkiye, bize Mezopotamya (~rak) 'da kolayca sald~ramamal~d~r;
Bo~azlar aç~k kalmal~d~r;
Türkiye, kendi uyruklanm~z~ n orada ya~ayabilece~i ve i~~yapabilece~i, dayan~labilir bir ülke olmal~d~ r".
Yaz~s~n~~ sürdüren Rumbold, "büyük de~eri olan" Padi~aha kar~~~destek
beyan ediyor; onun etkisinin, o s~ rada büsbütün ask~da bulundu~unu,
ama Sultanl~k katm~n, "halk kitleleri üzerindeki etkisini süresiz olarak yitiremeyecek kadar oldukça sayg~de~er bir kurulu~~oldu~unu"; onun etkisi
yenilenirse, Padi~ah~n ~ngiltere için "yararl~~ bir kaynak olabilece~ini" vurguluyordu.
Rumbold, ~ ngiltere'nin Mustafa Kemarle ili~ki kurmas~~ "teorisini"
desteklemiyor; ~öyle diyordu:
"Bu teorinin D~~i~leri Bakanl~~~nda egemen olmad~~~n~~ biliyorum; ama öteki daireleri ve dan~~manlar~ n' gittikçe etkiler gi-
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bi görünüyor. Ki~isel olarak ben, buradaki gelecekten çok
ümitli de~ilim. Belki Kemalistlere teslim olmak zorunda kalir~z. Belki Bol~evilder, Enver'i, kendi naipleri olarak Ankara'da
erke getirebilirler. ~imdilik, sizin de önerdi~iniz gibi, Yunanl~larla Türkler aras~nda arabuluculuk yapmay~~ sürdürmeli; istanburla Ankara'y~~ birbirine yana~t~rmal~; bugüne dek olup
bitenleri bir düzene koymal~~ ve her iki Türk hükümetleriyle
tüm Ba~la~~klann kat~laca~~~genel bir uzla~ma sa~lamal~y~z".3°
Buna kar~~n, Rumbold, "Ankara'daki yöneticilerin" kendi Misak-~~ Milli lerindeki ko~ullardan çok daha az olan ko~ullar~~ kabullenmelerini ümit
etmiyordu. Ona bak~lacak olursa, Kemalistler, yaln~z izmir'le Trakya'y~~
kendi egemenliklerine katmaya çal~~makla kalm~yor, ayn~~ zamanda, az~nl~klar için "gerçek güvencelere", Kapitülâsyonlara, mali veya ba~ ka sahalarda her tür denetime kar~~~ç~k~yor; Türklerin, kendi i~lerini yine kendilerinin yürütmesinin önemini vurguluyor ve yabanc~~devletlerin bask~lar~na
boyun e~meye kar~~~ç~k~yorlard~.
Rumbold, Curzon'a 15 Ocak 1922'de gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~nda,
Ba~la~ddar, Sevr Antla~mas~ 'ndan çok daha iyi olan, ama Misak-~~ Milli ko~ullar~ n~~ büsbütün kapsamayan bir uzla~ma önerisinde bulunurlarsa,
Mustafa Kemal'in bunu reddedece~ine inand~~~n~~bildiriyor; ~unlar~~ekliyordu:
"Öyleyse bu uzla~may~, ~u ko~ulla, Padi~aha önermek olanakl~~ olabilir: Padi~ah, Ba~la~~klann tinsel deste~iyle, bu u~la~may~~ desteklemeleri ve ~ovenizmi ortadan kald~rmalan için
ülkeye (Türk halk~na) ba~vurmal~d~r".
Rumbold'un bir manyak gibi sürdürdü~ü Padi~ah yanda~l~~~~ve Kemal fobisi, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinin bu kez gözünden kaçm~yor; bu yetkililerden D. G. Osborne, 17 Ocak'ta belgeye ~u derkenar~~
kaydediyordu:
"... Burada, Sir H. Rumbold, Ankara'da çözülme belirtilerinden söz ederken, Padi~ah~ n, Passer en activite', Ulusalc~lara
kar~~~davranmak zaman~n~n geldi~ine inanmas~~ önemlidir.
Padi~ah~n antla~may~~ onaylayarak Anadolu'ya ba~vurmas~~ bu3°

FO 371/648o/E ~~ 38 ~~o: Rumbold'dan Curzon'a özel yaz~, Istanbul, 6.12.1921.
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rada yine öneriliyor. Ama bu ba~vuru ba~ar~s~zl~~a u~rarsa,
antla~may~, ~stanbul bölgesi d~~~nda uygulamak için arac~m~z
yoktur; sonra, Ulusalc~~ Ordu, hem Yunanl~lar ve hem de bizim için hala bir tehlike olu~turmaktad~ r. Dolay~s~yla,
bugünkü durumda, yaln~z Padi~ahla bar~~~yapmak kumann~~
oynayamay~z; bilâkis, Kemal'le bir uzla~maya varmal~y~z.
Ama durum de~i~ebilir".'
Burada, ~u ilginç geli~meye de~inmekte yarar vard~r: Rumbold,
Ocak 1922'de Padi~ahtan geldi~i söylenen bir mesaj al~yordu. Bu mesajda, Padi~ah~n, "harekete geçmek zaman~n~n geldi~ine" inand~~~; Rumbold'Ia görü~mek istedi~i; amac~ n~n, ~ngiltere'nin tinsel deste~ini sa~layarak, kendi yetkisini Ankara'ya kabul ettirmek oldu~u öne sürülüyordu.
Mesaj~~ getiren, Padi~ah~n ye~eni Prens Sami'ydi. Rumbold'a göre, Prens
Sami, "üvey babas~~Ferit Pa~a'dan daha az dengeliydi ve Ferit'i erke getirmek dü~ü gören politikac~larla i~birli~i yap~yordu". 32
Bu s~ralarda Rumbold'un Türk dü~manl~~~~doruk noktas~na ula~m~~~
bulunuyordu. 20 Aral~ k ~~92 ~~ 'de Canon de Wiart adl~~ bir tan~d~~~na
gönderdi~i yaz~da, "Türkler, oldukça sinirlendirici ki~ilerdir; onlar~ n siyasi
içgüdüleri, Polonyal~lannkinden de azd~r", 33 diyordu. Rumbold'un bu
kötüleyici tutumu, Kahire'den tan~d~~~~Findlay'a 13 Ekim 1922'de gönderdi~i yaz~da ~öyle yans~t~l~yordu: "Anlay~~s~z ~övenizmle esinlenen Kemalist
Türk, tüm yabanc~ lardan nefret eder ve kendi ülkesini hiçbir yabanc~~
müdahalesi olmadan bizzat kendisinin yönetebilece~ini san~r". 34
19 Ocak 1922'de kendisini görmeye giden Istanbul'daki Kemalist
temsilcisi Hamit Bey'e, Anadolu'daki Türk-Yunan çat~~mas~n~n bir ç~kmaza girdi~ini; bunun yaln~z tek bir çözümü oldu~unu: her iki yan~n özveride bulunmas~~ gerekti~ini ve yanlann hiçbirinin, kendi dileklerinin tümünü
sa~lamay~~ ümit edemeyece~ini söylüyordu. Hamit Bey, Türklerin, olanald~~
olan tüm özverileri yapm~~~olduklar~~ kar~~l~~~n~~ verince, Rumbold, bu
31 FO 371/7853/E 589: Rumbold'dan Curzon'a kapal~~ telyaz~s~~ no. 27, ~stanbul,
15.1.1922.
32 FO 371/7853/E 676: Rumbold'dan Curzon'a özel ve gizli, kapal~~ telyaz~s~, ~stanbul,
15.1.1922.
33 Martin Gilbert: Sir Horace Rumbold: portrait of a Diplomat, (Sir Horace Rumbold: bir
diplomat~n portresi), Londra 1973, s. 246.
34 Gilbert, s. 276.
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"sözde özverilerin" Yüce Sava~'~n (I. Dünya Sava~~) sonucu oldu~unu ve
Türkiye'nin bu sava~ta yenilgiye u~rat~ld~~~n~~ hat~rlat~yor; Türkler, Misak-~~
Milli 'nin aynen kabulünde direnirse, bar~~~~ sa~laman~n güç olaca~~n~~ anlatmaya çal~~~yor; Türklerin, Misak-~~ Milli ko~ullar~n~n tümünü sa~layana
dek çarp~~ may~~ sürdürmeye haz~r olup olmad~klar~n~~ ve ordularm~n, Yunan ordular~ n~~ Anadolu'dan ç~karma gücüne sahip olup olmad~~~n~~ soruyordu. Rumbold'a bak~lacak olursa, sava~~n yeniden ba~lamas~~ olas~l~~~ ndan
kederli görünen Hamit Bey, Ulusalc~~ Ordunun Yunanl~lar~~ Anadolu'dan
ç~karabilece~ine inand~~~n~~ güya "yar~m a~~zla" bildiriyordu. Rumbold, sava~~ilkbaharda yeniden ba~lasa ve yaz boyunca sürse dahi, Yak~n Do~u
sorununun çözümlenemeyece~ini; bu çarp~~malar~n tek sonucu olarak, sava~an iki yan~ n büsbütün peri~an olaca~~n~~ vurguluyor; ancak, öne
sürmü~~oldu~u görü~lerin resmi olmad~~~n~, kendi ki~isel görü~leri oldu~unu aç~kl~yordu."
1922 y~l~~ ~ubat ay~nda, Ankara yönetiminin D~~i~leri Bakan~~ Yusuf
Kemal, Türk sav~n~~ tan~tmak amac~yla Avrupa'ya gitmek üzere Istanbul'dan geçerken, Rumbold ondan ~öyle söz ediyordu: "Yakla~~k olarak
elli ya~lar~ nda, k~sa boylu bir adamd~r. Büyük dikkatla giyinmi~ti. Sa~~
elinden sakatt~ r. ~yi Frans~zca konu~ur. Görü~me boyunca oldukça sakin
bir tav~r tak~ nm~~, ~l~ ml~~ olarak söz etmi~tir; oysaki Yüksek Komiserlere
göndermi~~oldu~u yaz~lar buna büsbütün kar~~tt~r". Rumbold, Yusuf Kemal'le görü~tükten sonra, onun, Misak-~~ Millilnin tüm ko~ullar~n~n sa~lanmas~ na engel olan güçlükleri anlamaya ba~lad~~~~izlenimine sahip oluyor;
18 ~ubat'ta Lord Curzon'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu: "(Yusuf Kemal) Ankara'dan uzakla~arak Ba~la~~klar~n yönetimleriyle ili~ki k~~ runca,
onun, bu güçlükleri daha çok anlayaca~~n~~ san~yorum". 36

~ngiliz Yüksek Komiseri, 7 Mart'ta Lord Curzon'a önemli alt~~ belgenin foto-kopisinin ~ngilizce çevirilerini gönderiyordu. Bu belgeler, b~ r gün
önce, Padi~ah~ n bir yaveri taraf~ ndan Ingiliz Yüksek Komiserli~i ba~~
tercüman~~ vekiline gönderilmi~ti. Anla~~lan, bu belgeler, son günlerde Istanbul'dan Paris'e hareket eden Yusuf Kemal kurulunun sekreteri Kemal
Bey'in bagaj~ ndan al~narak foto-kopileri çekilmi~~ve belgelerin orijinalleri
yine bagaja yerle~tirilmi~ti. Belgeler, Kemal Bey'in kald~~~~kay~ n pederinin
evinden, onun iki gün süren yoklu~u s~ras~nda ele geçirilmi~ti. Rumbold,

35

FO 371/7854/E ~~ ~ oo: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 83, ~stanbul, 21.1.1922.
FO 371/7856/E 2225: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 185, ~stanbul, 18.2.1922.
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bu konuda ~u yorumu yap~yordu: "Bu belgelerin mevsuk olup olmad~~~~
konusunda size güvence veremem; ama bana mevsuk olarak görünüyorlar"."
Bir hafta kadar sonra, Rumbold, Sadrazam Tevfik Pa~a'yla
görü~ürken, Mustafa Kemal'in, geçmi~e oranla o s~rada Sovyet yönetiminin deste~ine daha çok dayand~~~n~~ söyleyince, Tevfik Pa~a, ~u Türk
Atasözüne de~iniyordu: "Denize dü~en y~lana sar~ l~r"; ama Rumbold bunu "Bo~ulmak üzere olan bir adam bir y~lana as~l~r" biçiminde yans~t~yor;
y~lan~n Mustafa Kemal'i muhtemelen ~s~ raca~~n~~ söylüyor; Sadrazam ise,
Bol~evik ö~retilerine hiçbir zaman tahammül edemedi~i, ve Ulusalc~lann,
Bol~eviklerin kuca~~na büsbütün dü~mesinden daima kayg~land~~~~yan~t~n~~
veriyordu. 38
1922 y~l~~ ilkbahann~n ba~lar~ nda, Ba~la~~ klar, Anadolu'da sava~an
yanlar aras~nda arabuluculuk yapmak karar~ n~~ alarak, Mart ay~nda onlara
bir b~ralc~~ma önerince, 39 ~~Nisan'da Sadrazam Tevfik Pa~a'y~~ görmeye giden Rumbold, ona, ~stanbul yönetiminin, Ba~la~~k devletlerin D~~i~leri Bakanlannca önerilen uzla~may~~ nas~l buldu~unu soruyordu. Sadrazam, buna verdi~i yan~ tta, bar~~~ n yeniden kurulmas~~ yolunda büyük bir ad~ m
at~lm~~~olmakla birlikte, Edime'nin Yunanl~ lara b~rak~lmas~~ karar~n~n, önerilen uzla~man~ n de~erini Türklerin gözünde ciddi biçimde zedeledi~ini
söylüyordu. Bunun üzerine, Rumbold, Ba~la~~k devletlerin, söz konusu
önerileri yaparken en son raddeye ula~t~ klann~ ; bunlar~ n oybirli~iyle yap~ld~~~n~~ ve bir tüm olarak ele al~nmalar~~ gerekti~ini vurguluyor; Ba~la~~ klar~n
hiçbir ~ey b~rakmayarak her~eyi Türklere veremeyeceklerini; Anadolu'daki sava~~n bir ç~kmaza girdi~ini ve bunun da ancak makul
bir uzla~mayla çözümlenebilece~ini; Ulusalc~~ Ordunun Yunanl~lar~~ Anadolu'dan ç~ karamayaca~~~gibi, Yunan ordusunun da Ulusalc~~ Güçlere kar~~~
kesin bir zafer kazanamayaca~~na inand~~~ n~~ aç~kl~yordu. 4°

y~l~~ May~s ay~~ içinde, Rumbold, Mustafa Kemal'in, "geni~~kapsaml~~ bir muhalefetle kar~~~kar~~ya oldu~u ve Ordudaki birçok subaylar
aras~ nda sevilmedi~i" iddialar~na kap~llyor, ama onun görünürde duruma
hala egemen oldu~una ve Ankara'daki politikac~lar~n önemli bir
1922

FO 371/7857/E 2757: Rumbold'dan Curzon'a gizli yaz~~ no. 232, ~stanbul, 7.3.1922.
38

FO 371/7856/E 3036: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 255, ~stanbul, 13.3.1922.
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FO 371/786o/E 3776: Rumbold'dan Curzon'a gizli yaz~~ no. 326, Istanbul, 3.41922.
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bölü~ünün, Misak-~~ Millihin ko~ullar~~ konusunda zay~flad~ klann~~ gösterecek herhangi bir belirti olmad~~~na inan~yor; bu görü~leri ~~ May~s'ta Curzon'a duyururken ~unlar~~ ekliyordu:
"Kemalistler, ba~l~ca amaçlar~n~~ sa~lamak gerekli olunca, aralar~ndaki aynl~klan bir yana b~rakmada, görünürde, Ittihat ve
Terakki Cemiyeti'nin yeteneklerine varis ç~km~~lard~r. Ba~la~~klarca yap~lan son bar~~~önerilerine kar~~~gösterilen Türk
tepkisini, Ankara'daki iç ayr~l~klar~ n erken vakitte y~kmas~~
ümidini beslemek bo~unad~r... Mustafa Kemal, bunal~ml~~
dönemlerde kendi ak~ m~na çeki düzen vermede büyük bir yetenek sahibi oldu~unu son üç y~ldan beri göstermektedir.
Bundan ç~kar~lacak kesin sonuç ~öyle görünüyor: askeri harekat ciddi surette yeniden ba~larsa, ne Yunanl~lar ve ne de
Türkler ba~ar~~ sa~layabilecektir ve bu yaz yap~lacak bir askeri
harekat~ n seyri, askeri denge üzerindeki etkisi bellisiz olmakla
birlikte, geçen y~lki harekat gibi bir sonuç getirmiyecektir". 41
öteyandan, Kemalist örgütü var oldu~u sürece, ~stanbul yönetimi, geni~~ölçüde özverilerde bulunmas~ n~~ gerektirecek herhangi bir anla~may~~
imzalamaya cesaret edemeyecek kadar güçsüzdü. Rumbold'a göre, Ankara
yönetimi, "büyük bir gerginlikle" kar~~~ kar~~ya bulunmakla birlikte; Mustafa Kemal'in ki~isel yetkisinin sars~lm~~~olmas~ na kar~~n ve Büyük Millet
Meclisi'yle Ordu'daki muhalefetin görünürde yay~lm~~~olmas~ na ra~men,
bu iç gerginliklerin, Ankara'daki herhangi bir grubun Misak-~~ Milli ko~ullar~nda fedakarl~k yapmaya haz~r oldu~unu gösterecek herhangi bir belirti
yoktu. Rumbold, 5 A~ustos'ta Curzon'a gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~ nda bu
de~erlendirmeyi yaparken, ~unlar~~ da ekliyordu:
"Mustafa Kemal batarsa - (ki, bu da hesaplanmas~, ama ona
güvenilmemesi gereken bir olanakt~r) - onun yetkisine sahip
ç~kmas~~ muhtemel adaylar ~unlard~ r: ~ . Enverciler, 2. Ittihat
ve Terakki Cemiyeti'nin eski önderleri, ve 3. Padi~ah ... Bizim görü~ümüz aç~s~ ndan, arzu edilen tek geli~me, Padi~ah~n,
biraz da olsa, gerçek yetkiye yeniden sahip ç~kmas~d~ r; ama
Büyük Britanya'n~ n veya Ba~la~~klarm deste~ini kazanmazsa
ve kendi halk~ na, kendisine güvenilirse, vasati Türkün makul
41

FO 371/7863/E 4.700: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 408, ~stanbul, 1.5.1922.

174

SALÂH1 R. SONYEL

bir bar~~~için gerekli sayd~~~~ko~ullar~~ sa~layaca~~n~ ; yani Yunanl~lar~~ hem Anadolu'dan ve hem de Do~u Trakya'dan ç~kartaca~~n~~ söylemezse, bunda ba~ar~~ sa~lama ~ans~~ pek azd~r". 42
Rumbold'un, Türk Ulusal Ordusunun Yunan Ordusunu Anadolu'dan ç~karamayaca~~~yolundaki yan~lg~ n demeçlerine kar~~ n, Yunan Ordusu, 1922 y~l~~ A~ustos sonlan ve Eylül ba~lar~ nda, Kemalistlerce a~~ r bir
yenilgiye u~rat~l~nca, 43 ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~daimi Müste~ar yard~ mc~s~~ Lancelot Oliphant'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:
"... Daha sonra güçlüklerle kar~~la~m~~~olsak dahi, ba~lang~ çta
Türklere büyük bir darbe indirilmi~~olsayd~, burada (Istanbul'da), aralar~nda ~ ngiliz toplumu da olmak üzere, birçok
ki~iler sevinç duyacaklard~. Ba~lang~ çta Türkler bize meydan
okurken, onlara büyük bir darbe indirilmi~~olsayd~, onlar~n
teslim olma ~ans~n~n yüzde elli oran~ nda olaca~~na inan~r~m".
23 Ekim'de ~ngiliz Kral~ = sekreteri Lord Stamfordham'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:
"Türkler, ancak tek bir ~eyde iyidirler, o da sava~makt~ r.
O aç~dan ~imdi kaç~nd~~~m~ z beli, ancak ertelenmi~~belâd~ r,
çünkü Türk, Avrupa'ya dönünce, iki veya üç y~l zarf~ nda yeni bir Balkan sava~~~ba~latabilir. Bat~~ Trakya'y~~ ele geçirmeye
çal~~makla i~e ba~layacakt~r". "
4 Eylül'de Curzon'a gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~nda, Yunanl~lann Ingiliz ho~görülü~üne hak iddias~ nda bulunduklar~n~~ kabul ediyor, ama, onlar
büsbütün ydr~lm~~sa, Ingilizlerin, onlara kar~~~olan sempatilerinde, Ingiliz
yönetiminin Yak~n Do~u'daki uzla~ma konusundaki durumunun tehlikeye
dü~tü~ünü göremeyecek kadar kör olmamalar~~gerekti~ine inand~~~n~~ vurguluyordu. O s~ rada kaç~n~ lmaz görünen, Anadolu'nun Yunan ordusunca
ivediyle bo~alt~lmas~~ bile Ingilizlerin Istanbul ve Mezopotamya (Irak)'daki
durumlar~n~~ tehlikeye dü~ürüyordu. Yunanl~ lar, Anadolu'yu bo~altnklan
42

FO 371/7869/E 7790: Rumbold'dan Curzon'a gizli telyaz~s~~ no. 335, Istanbul,
5.8.1922.
" Sonyel II, s. 265 vd.
Gilbert, s. 275.
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gibi, Do~u Trakya'dan da çekilirlerse, Ingilizlerin, Bo~azlarla ilgili politikalan da ba~ar~s~zl~~a u~rayacakt~ . Olaylar o kadar sür'atle geli~iyordu ki,
Rumbold, ~ ngiliz yönetiminin, Ingilizlerle Kemalistler aras~nda geni~~kapsaml~~bir denge kurmalan konusunu ivediyle incelemeleri gerekti~ine inan~yor, ~öyle diyordu:
"Yunanl~lann çökü~ü, Majeste Kral yönetimini, Frans~~larca
desteklenen Kemalistlere büsbütün teslim olmak veya tek
yanl~~ olarak özgür davran~~a geçmek gibi iki ~~kla kar~~~kar~~ya b~rakm~~t~r. Bu denli bir davran~~~olana~~n~~ gözönünde tutarak Gelibolu yar~m adas~n~n i~gal edilmesi gerekti~i
görü~ündeyim”. 45
Çanakkale bunal~m~ndan ve Mudanya B~rak~~mas~'n~n imzalanmas~ndan sonra, 1.4. Ekim'de Lord Curzon'a gönderdi~i özel ve gizli telyaz~s~nda, onu, bar~~~imzalanmadan, Bo~azlar ve Istanbul'daki (Ingiliz) kara,
deniz ve hava güçlerinin say~s~nda indirme yap~lmas~n~~önlemeye ça~~r~yor; ~ngiliz i~gal gücü ba~komutan~~ General Harington'la deniz gücü komutan~~ amiralin bu konuda kendisiyle ayn~~ görü~te olduklar~n~~ iddia ediyordu. Rumbold'a bakdacak olursa, Türkleri Mudanya'da ak~ll~ca davranmaya zorlayan etkinin Ingilizlerin güç gösterisi ve bu gücü son kertede
kullanmaya an~k olduklar~~inanc~n~n oldu~una de~inerek ~öyle diyordu:
"Türk güvencelerine hiç güvenilemez; ayn~~ zamanda, konferansta Türk taleplerine kar~~~direnmede Ba~la~~ldanm~z~n kesin deste~ine güvenimiz yoktur. Türkler, Fransa ile Italya'n~n
kendilerini her konuda desteldeyeceklerini biliyorlar ve konferansta bundan azami biçimde yararlanacaklard~r. Trakya'ya
ayak bast~klar~~ için ve Yunan ordusunun, kendilerine sald~ramayacak kadar uzakla~m~~~bulunmas~, durumlar~n~~ Mudanya'dakinden daha güçlü yapacakt~r. Konferansta ba~l~ca kozumuzu, ~ngiliz i~gal gücünün varl~~~~olu~turacalcur”. 47
~ki hafta sonra, Ankara'da ~smet Pa~a'n~n D~~i~leri Bakan~~ atand~~~n~~
ve onun, büyük bir ihtimalle, Lozan Konferans~'na gidecek olan Türk ku45 FO 371/7885/E 8873: Rumbold'dan Curzon'a kapal~~ telyaz~s~~ no. 378, oldukça ivedi, ~stanbul, 4..9. ~~922.
" Sonyel II, s. 269 vd.
FO 371/79°3/E 11094: Rumbold'dan Curzon'a kapal~~telyaz~s~~ no. 564, özel ve gizli, ~stanbul, 14..10.1922.
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rulunun ba~kan~~ olaca~~n~~ ö~renen Rumbold, bu haberi "pek güven verici" bulmuyor; 28 Ekim'de Curzon'a gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda, ~smet
Pa~a'n~n konferansta "süngüleyici (sabreing) davran~~larda bulunaca~~n~"
öne sürüyor, ~öyle diyordu:
"Mudanya'da, ~smet Pa~a, son güne dek inatç~~ bir tutum izlemi~~ve ancak Ankara'dan al~nan yönerge üzerine kimi
ödünler vermi~ti. Konferansa giderse, Hoffman'~n Brest Litovsk'ta oynam~~~oldu~u rolü oynamaya yeltenebilir. Onun
a~~r surette sa~~r olmas~~ da görü~melerdeki güçlükleri art~rabilir". 48
13 Kas~ m'da Lord Stamfordham'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:
"Kafas~~ ~i~mi~~bir Türk, kendisiyle i~~yap~lamayacak kadar
korkunç bir ki~idir; burada, Kemalist rejimi alt~nda kalmay~~
dilemiyorum. Meslekta~lanmla birlikte, ben, bar~~~imzaland~ktan sonra, hükümetlerimizin bizi buradan kald~rmalann~n
ak~ll~ca bir davran~~~olaca~~~görü~ünde birle~iyoruz".
Rumbold, Türk ulusal sav~n~~ hiç çekinmeden destekleyen ~ngiliz bas~n~na
çok içerliyor, özellikle Moming Post ve Daily Mail gazetelerini sert biçimde
ele~tiriyordu. 49
Onun, Lord Curzon'dan sonra ikinci ~ngiliz delegesi olarak 5° kat~ld~~~~
Lozan Konferans~, 1923 y~l~~ Ocak ay~nda kesintiye do~ru giderken, az~nl~klar alt komisyonunda 6 Ocak günü bir konu~ma yapan Rumbold, bir
Ermeni "ulusal yurdu" kurulmas~n~~ öneriyor ve Süryanilerin yurtlar~na
dönmelerini kolayla~t~rmak için Türkiye'nin yard~m~na ba~vuruyordu. 51
Bunun üzerine, Türk delegesi Dr. R~za Nur, Frans~z delegesinden önce
söz almak isteyince bir gürültü kopuyor; Türk delegesi, bu konular~n
görü~ülmesine kar~~~ ç~karak ivediyle salondan aynl~yordu. Komisyon ba~kan~, onu ~smet Pa~a'ya ~ikayet edince, Türk ba~delegesi, bu olay~n bir
"anla~mazl~k ürünü oldu~u" görü~ünü öne sürüyordu. 52
48 FO 371/7907~E 11757: Rumbold'dan Curzon'a kapal~~ telyaz~s~~ no. 631, ~stanbul,
28. ~ o.1922.
49 Gilbert, s. 277-8.
5° FO 371/7967/E 14346: Lozan'a gönderilen ~ngiliz kurulunun listesi.
51 FO 371/9058/E 467: Rumbold'un 6.1.1923'te yapt~~~~konu~ma.
52
FO 371/9°59/E 598: D~~i~leri Bakanl~~~ndan Nevile Henderson'a kapal~~ telyaz~s~~
no. 68, Londra, 11.1.1923.
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Görü~meler s~ras~nda herhangi bir güçlük ç~k~nca, Rumbold, do~rudan
do~ruya ~smet Pa~a'yla görü~mek usulüne ba~vuruyordu. ~ l Ocak'ta Lord
Stamfordham'a gönderdi~i yaz~da, "Türkler, özellikle Patrikhanenin Istanbul'da b~rak~lmas~~ konusunda sab~r ve iyi niyetimizi epeyi gerdiler" diyordu. Ona göre, ~smet Pa~a mü~külpesent birisi de~ildi, ama ikinci Türk
delegesi Dr. R~za Nur, Rumbold'un iddias~ nca, "bir efendi gibi davranm~yor ve kolayca sinirleniyordu". 53
16 Ocak'ta, Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri vekili Nevile Henderson'a gönderdi~i yaz~da, yak~nda vuku bulacak olan "büyük bir hakaretten" söz ediyordu. Rumbold'un anlatt~~~na göre, Ingiliz kurulu,
Türklerle birlikte yemek yeme~e ça~nlm~~t~. Daha önce Rumbold, Curzon'a, kendisi Istanbul'da iken hiçbir Türkü evine davet etmedi~ini söylemi~ti. Ama Frans~zlar, Ingilizlere çelme atarak, ayn~~ otelde birlikte kald~klan Türkleri yeme~e ça~~rmaya ba~lam~~lard~. Onlar~~ Italyanlar izlemi~ti;
bunun üzerine, Lord Curzon da Türkleri "büyük bir yeme~e" ça~~rmak
zorunda kalm~~t~; ama bunu yaparken Rumbold'a dan~~mam~~t~; dolay~s~yla, Türklerle bir arada yemek almak zorunda kalan Rumbold "oldukça
kayg~lan~yordu". Henderson'a gönderdi~i mektupta ~öyle der:
"Böylece, bar~~~yapmaya çal~~t~~~ m~z ve görü~melerimizin yanda kesilmesi olana~~~olan ki~ilerle misafirseverlik al~~~veri~inde bulunmak gibi gülünç bir manzarayla kar~~~kar~~ya kal~yoruz. E~imin, Dr. R~za Nur gibi bir adam taraf~ndan yeme~e
götürülmesi ihtimalini hiç de ho~~bulmuyorum. Oldukça tiksindiricidir".
Henderson, ona 23 Ocak'ta, "bu büyük tahkire kar~~n, yeme~in iyi olmas~ n~~ ümit ederim" yan~ t~n~~ veriyordu. 54
Lozan Konferans~~ kesintiye u~rad~ktan ve ~smet Pa~a Ankara'ya
döndükten sonra, Rumbold, 30 Ocak'ta Henderson'a gönderdi~i yaz~da
~öyle diyordu:
"Hayat~m boyunca bu kadar domuz-kafal~~ (inatç~), ahmak ve
can s~ k~c~~ ki~ilere asla raslamad~ m... Kendi görü~ümüzce, lstanbul'u Türk bask~s~~ alt~ nda b~rakmak, siyasi bir felaket olacakt~ r. Tehditlere boyun e~ilmemelidir. ~ngiliz askerleri ko53

Gilbert, s. 282.
A.g.e.
Bellet.rn C 1..1711, 12
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runmal~, Ingiltere'nin durumu güvence alt~na al~nmal~d~r. Biraz enerji gösterilmesini iyi kar~~layaca~~z".
Oteyandan, Henderson, ciddi biçimde bir güç gösterisi yap~lmas~n~~ öneriyor, 30 Ocak'ta Rumbold'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:
"Bar~~~~sa~lamak için en ivedi yol, Türklere, gerçekten sava~maya an~k oldu~umuzu göstermektir. Iddia ve akl-~~ selimin
onlar için bir anlam~~ yoktur, ama ne kadar çekingen olursa
olsun, Ingiltere'nin onlara kar~~~yeniden sava~aca~~na emin
olmalar~ , onlar~ , anla~may~~ imzalamaya inand~racakt~r"."
Rumbold Istanbul'dan nefret ediyor; 13 ~ubat 1923'de k~z~~ Constantia'ya Ingiltere'den gönderdi~i mektupta ~öyle diyordu:
"Istanbul'a dönmek pek can s~k~c~~ olacakt~r, ama elden bir~ey
gelmiyor. Bu kez uzun süre uzakta kalmayaca~~m~z~~ ümit etmeliyiz, çünkü bu sefil Türkler, gelecek birkaç hafta içinde
bar~~~m~~sava~~m~~istedikleri konusunda karar almal~d~rlar". 56
27 ~ubat'ta Lord Newton'a ~u yaz~y~~gönderiyordu:
"Ankara fanatikleri ve vah~ilerinin ne yapacaklar~n~~ söylemek
olanaks~zd~r. Kendilerine harika bir anla~ma önerilmi~tir;
ak~ll~~ olsalar onu derhal kabul ederler; ama Türk, ola~anüstü
bir budalad~r ve ço~u kez, ekme~inin hangi yan~na tereya~~~
sürülmü~~oldu~unu görmeyecek kadar zavall~~görünür..." s'
Rumbold, yine 27 ~ubat'ta Sir Reginald Wingate'e gönderdi~i yaz~da
~öyle diyordu:
"Gerçekten bir devlet adam~~ olan Mustafa Kemal, Büyük
Millet Meclisi'ni ~l~ml~~ davranmaya etkileyecek ve Lozan
görü~melerine yeniden ba~lanacakt~r. Ama Türk, sorunlar~n
görü~ülmesini uzatmak sanat~n~n piridir; dolay~s~yla, son uzla~may~~ sa~layana dek (e~er böyle bir uzla~ma sa~layabilirsek), aradan birçok haftalar, hatta iki ay geçebilir". 58
" A.g.e.
56

A.g.e., S. 284.

" A.g.e.
" A.g.e., p. 285.
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Kemalistler, konferans~ n yeniden ba~lamas~~ konusunu Büyük Millet
Meclisi'nde görü~ ürken, Rumbold, 5 Mart'ta Lancelot Oliphant'a ~u yaz~y~~ gönderiyordu:
"Yeniden ba~layacak olan görü~ meler sonunda antla~man~n
imzalanmas~n~~ sa~lamak, tüm ilgililerin üzerine dü~en kesin
bir yükümlülüktür görü~ ündeyim. Hiç kimse, ikinci bir ba~ar~s~zl~~~n pahas~n~~ ödeyemez... Ankara'daki tüm cahil ~arlatanlar, paralar~n~ n de~erini al~yorlar. Dü~ünecek olursan~z,
yedi milyona yakla~~ k küçük bir ulusun tüm dünyay~~ kayg~~
içinde b~ rakmas~~ gülünç görünür. Buradaki (Türkiye'deki) asker ve denizciler b~k~p usanm~~lard~r; onlar~n tek dile~i, buradan aynlmakt~r".
Türkler kendi mukabil önerilerini sunduktan ve görü~melere yeniden
ba~lanmas~ n~~ kabullendikten sonra, Rumbold, 13 Mart'ta Lord Stamfordham'a Istanbul'dan gönderdi~i yaz~ da, Türkleri, mukabil önerilerini ivediyle sunmu~~olduklar~~ için övüyor; onlar~n çabuklu~u ve i~-adam~~ gibi
davran~~lar~n~~ olumlu olarak yorumluyordu. Ingiliz Yüksek Komiseri, bundan böyle bir "sava~~tehlikesi" olaca~~n~~ tahmin etmiyor; Türk bar~~~antla~mas~n~ n bir ay kadar sürecek görü~meler sonunda imzalanaca~~ na inan~yordu. Ayn~~ gün Curzon'a gönderdi~i yaz~da, Mustafa Kemal'in, bar~~a
gereksinme oldu~u karar~n~~ verdi~ini ve bu sa~lan~ rsa, Türkiye'nin yeniba~tan onar~ m~~ projelerini uygulamaya ba~layaca~~n~~ bildriyor, ~öyle diyordu:
"Bar~~~ sa~lan~ rsa, bunu, Kemalistlerle Kemalist aleyhtarlar~~
aras~nda ~iddetli bir iç mücadele izleyecektir; her iki yan, duruma egemen olmak için çal~~ maya ba~lam~~t~ r... Bu mücadeleler.., oldukça kibirli Türkiye'yi zay~flatmaya yönelecektir.
Bar~~~sa~lan~ nca, Türkiye ile Bol~ evilderin aras~~ aç~laca~~~için,
iç mücadeleyi hangi grup kazan~rsa kazans~ n, Ba~la~~k Güçlere sayg~yla i~ lem yapmak yolunu, eskiye oranla biraz daha
ye~~tutacakt~ r. Türkiye'de egemen olacak grubun, uzun süre,
bize kar~~~dostça davranaca~~n~~ sanm~ yorum; ama bize sayg~yla i~lem yap~lacakt~r".
" FO 371/9069/E 2630: Rumbold'dan Lancelot Oliphant'a özel yaz~ , ~stanbul,
5.3.1 923FO 37 ~~ /9071 /E 2920: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 16o, ~stanbul, 13.3.1923.
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Rumbold, Istanbul'daki son ay~n~ , 28 Mart'ta k~z~ na da yazd~~~~gibi,
"birbirini izleyen yemeklerde dostlar~ na vedayla" geçiriyor; "meslekta~lar~n~n" birço~unun, Istanbul'daki Kemalist temsilcisine kar~~~uygulad~klar~~
tutumdan ürktü~ünü kaydediyor; 26 Mart'ta Lancelot Oliphant'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:
"Kimi yabanc~~ temsilcilerin Adnan'a yaltaklanmalann~~
görmek mide buland~ nyor. Geçen gün, ya~l~~ ve büsbütün
güvenilmez bir ki~i olan Isveç orta-elçisi (Gustav Oscar Wallenberg), Adnan'~ n onuruna bir yemek verdi. Eski dostumuz
(Amerika Yüksek Komiseri Mark) Bristol da bu yemekte haz~ r bulundu ve yemek salonuna Adnan'dan sonra al~nd~. Buna kar~~n, Adnan'~ n çizmelerini yalamada ev sahibiyle yar~~maktan kendini alamad~ . Bu denli dalkavukluk, hele Amiral
Bristol'ca yap~l~ rsa, Türkler için oldukça kötüdür".
2

Nisan'da yine Oliphant'a gönderdi~i ba~ka bir yaz~da ~öyle diyordu:
"Amerikal~lar midemi buland~ nyor. Yüzünüze kar~~~büyük
sözler söyler ve size yard~mc~~ olacaklar~~görünümünü verirler;
ama arkan~ zdan size muhalefet ederler. Konferansta az~nl~klar
ve Ermeni ulusal yurdu konular~ nda kimi öneriler öne sürerek
bunlar~~ bize kabullendirmeye çal~~t~lar. Bu önerileri bizzat
kendileri öne sürerek bunlarda direnip direnmiyeceklerini onlara sordu~um zaman, olumsuz yan~ t verdiler; dolay~s~yla,
onlar~n aleti olmaya kar~~~ç~kt~m". 6'

Konferans yeniden ba~ lamak üzereyken, Rumbold, 16 Nisan'da Curzon'a gönderdi~i yaz~ da, Türklerin, mukabil önerilerinin tümünü saglamak
ümidiyle konferansa gideceklerini ve bu önerilerin onlar~n son sözü oldu~unu birkaç "iyi kaynaktan" ö~renmi~~bulundu~unu bildiriyor, ~öyle diyordu:
"Pazarda kullan~ lan usulleri anlayan birisi, 'son söz' deyimine
ne denli de~er vermeyi bilir. Kötü R~ za Nur, konferans~n birinci dönemine kat~lan ayn~~ uzmanlardan olu~acak olan Türk
delegasyonunda yine yer al~ yor. Buna, konferans ba~lar~ nda,
tutumu hakk~nda aleyhinde ~ ikâyette bulunulan Zekai Bey de
Gilbert, S. 287.
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kat~lacakt~r. Türklerin bu iki ki~iyi delegasyonlanna yine almalar~~ yaz~k oldu". 62
~ngiliz kuruluna ba~kanl~ k etmesi kendisinden Lord Curzon'ce rica
edilen Rumbold, iki hafta önce, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~daimi Müste~ar~~ Sir Eyre Crowe'a ~unu yaz~ yordu: "Ismet'le ve Ankara'n~n vah~i
adamlar~ yla birlikte (Lozan'a) yolculuk yapmak niyetinde de~ilim". tg Nisan'da Lozan'a hareket etmeden üç gün önce, Tahran'daki ~ngiliz orta-elçisi Sir Percy Loraine'e ~unlar~~yaz~yordu:
"Bu kez bar~~~~ sa~lamaya çal~~mal~y~ z, ama Ulusalc~~ Türkle i~~
yapmak güçtür. Türk delegasyonu, efendi olmayan ve eski tip
Türkün kibarl~~~ ndan yoksun bulunan vah~i ormanc~lardan
(kaba ki~ilerden) olu~maktad~ r".
Kemalistlerin kendi kendilerine olan güveni de Rumbold'u çileden ç~kar~yor; "Kendini büyük gören Do~u'lu, ho~a gitmeyen bir hayvand~ r" diyordu. 63
Konferans~n ikinci döneminin ba~ lamas~~ üzerine, Rumbold, 23 Nisan'da Curzon'a göndetdi~i telyaz~s~nda, ~smet Pa~a'n~n tutumunu anlat~yor; bunun, Frans~ z delegesi General Pelle'ce de do~ruland~~~n~~ bildiriyordu. Rumbold'a göre, ~smet Pa~a, Ankara'ya ikinci kez eli bo~~olarak
dönmeyi dilemedi~inden, bar~~~~ sa~lamaya kararl~yd~ ; dolay~s~yla, devaml~~
surette "dü~üncelere dal~yordu"." ~ki gün sonra ayn~~ görü~leri Henderson'a yineleyen Rumbold, ~unlar~~ ekliyordu: "~smet, bar~~~~ - hem de en
erken valcitte - sa~lamak kayg~s~~ içindedir". 5 May~ s'ta Lord Stamfordham'a gönderdi~i yaz~da Rumbold ~öyle diyordu: "~ smet'in bu kayg~s~,
ba~anm~ z için en iyi güvencedir". 65
Rumbold'un konferanstaki görevi pek kolay oluyordu, çünkü ~ngiliz
~stihbarat Servisi, ~smet Pa~a'ya Ankara'dan gönderilen yönergeleri ele geçirmeyi ba~arm~~t~ . Dolay~s~ yla, Rumbold, Türk kurulunun hangi noktada
görü~meleri kesmesi için alm~~~oldu~u talimat~~ önceden biliyordu. 18
Temmuz'da konferans sona erince, Lancelot Oliphant'a ~unlar~~ yaz~yordu:
"Psikolojik anlarda, gizli kaynaklardan s~lam~~~oldu~umuz bilgi, bizim
FO 371/9o74/E 4092: Rumbold'dan Curzon'a yaz~~ no. 226, ~stanbul, 16.4.1923.
Gilbert, s. 288-9.
64 FO 371/9o75/E 4148: Rumbold'dan Curzon'a telyaz~s~~ no. 5, Lozan, 23.4.1923.
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için pek de~erli olmu~~ve bizi, briç oynayan ve muhas~m~ n~n elindeki kartlan bilen bir adam~ n durumuna koymu~tur"."
Konferans~n sonuna do~ru, yabanc~lara ili~kin yasal güvenceler konusu bir sorun biçimine geliyordu. Rumbold, 29 May~s'ta Henderson'a
gönderdi~i yaz~da ~öyle der:
"~smet, bu sabah çok can s~k~c~~ ve yorucu olmu~tur. Korkunç
bir öksürü~e tutulmu~tur. Onun s~ n~ rl~~ zekâs~na sa~~rl~~~~da
eidenirse, ona meram anlatmaya çal~~mak, insan gücü d~~~nda gayret ister... Kendi tiplerine uyan Türkler, Cumartesi
günü kabullendikleri ko~ullan dün inkara kalk~~t~lar. Baz~~ vakitler oluyor ki, tüm Türk delegasyonunu göle atarak i~lerini
bitirmeyi dilerim". 67
5 Haziran'da Henderson'a ~öyle yaz~yordu: "Geçen Cumartesi günü
Türklerle yap~lan özel bir toplant~da, uzun bir süreden beri onlara söylemeye niyetlendi~im kimi gerçekleri aç~ klayarak sinirlerimi yat~~t~ rd~m ve
rahat ettim. Onlara, ço~u kez, uygulad~klar~~ usullerin pazar (çar~~) usulleri
oldu~unu söyledim".
Buna kar~~n, Rumbold, ~smet Pa~a'n~n kar~~la~t~~~~güçlükleri anlad~~~n~~ iddia ediyor; 5 Haziran'da General Harington'a gönderdi~i yaz~da ~öyle
diyordu:
"O (~smet Pa~a), çeki~le örs aras~ndad~r. Ankara'daki cahil
kalabal~~a hizmet etmeye çal~~mak korkunç olmal~d~r. ~smet,
oldukça ~l~ml~~ Türkler aras~ ndan seçilmi~~olmas~na kar~~n, yine de oyun oynamaya çal~~~ r ve ona k~zmamak oldukça güç
olur".
Rumbold, özel toplant~lardan birinde, ~smet Pa~a'ya, "(Ankara) yönetiminin onu (~smet Pa~a'y~) avlamaya çal~~t~~~ n~" ingilizlerin bildi~ini söylüyor
ve Ankara'daki katlara "sus olmalann~" söylemesini öneriyordu. Yine
Rumbold, 12 Haziran'da Henderson'a ~unlan yaz~yordu: "Ba~ka bir toplant~da, Türkleri epeyi kayg~land~rd~ktan sonra, ~smet Pa~a'n~n elinin terledi~ini gördüm. Olaylar ne denli bir seyir izlerse izlesin, tüm Türk kurulu, ilmikten (as~lmaktan) korkuyor. Gerçek habisler Ankara'dad~ r"."
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Bu arada, Ba~la~~ldara sava~tan önce Osmanl~~ imparatorlu~u'nda verilmi~~olan, ama onaylanmam~~~bulunan, ayncal~k haklar~~ (imtiyazlar), bar~~~n imzalanmas~na son engeli olu~turuyordu. Bu konuda Amerikal~lardan da yard~ m gören Türk delegasyonu, bu imtiyazlarla ilgili ikinci maddenin antla~ma tasans~ndan ç~kar~lmas~n~~ talep ediyor; buna kar~~l~k, ilgililer aras~nda bu konuda Ankara'da yap~lmakta olan özel görü~melerin tatmin edici bir a~amaya girdi~ine dair Türklerce verilecek güvencenin Icabulu için Ba~la~~klara bask~~ yap~ yordu. Ancak, Türk yönetimince Amerikal~lara verilmi~~olan Chester imtiyaz~yla çeli~en bu imtiyazlar konusunda
konferans~n yeniden kesintiye u~ramas~na ramak kal~yordu; ama Ba~la~~klar, 17 Temmuz'da ödün veriyor ve Amerika'n~n "aç~k kap~" siyasetine
teslim oluyorlard~.
~smet Pa~a, Chester imtiyaz~yla çeli~en (~ngiliz sermayen) Türk Petrol
Firmas~'n~~ tan~maya kar~~~ ç~k~yordu. Rumbold'un anlatt~~~na göre, "yorgun
dü~en, inatla davranan ve bu konuda kendisine verilen yönergelerden çok
çekinen" ~smet Pa~a sonuna dek direniyordu. Esasen kendisine Mustafa
Kemal taraf~ndan gönderilen bir telyaz~s~nda, "Ba~la~~ldar son Türk önerilerini kabullenmezse, konferans~~ keserek, Türk kuruluyla birlikte Ankara'ya
dönmesi; Türk ulusunun, sorunu silah gücüyle bir çözüme ba~lamak
gücünde oldu~u; ordunun haz~r ve hatta sab~rs~z oldu~u; Türk halk~n~n
büsbütün b~lup usand~~~~ve daha çok beldeyemece~i" bildirilmi~ti. 69 Bu
Türk tutumunu önceden ö~renmi~~bulunan Rumbold, bir uzla~ma sa~lamak için Türk Petrol Firmas~~ ile ilgili hükmü antla~madan ç~karmak karar~n~~ al~yor; bu davran~~~yla Lord Curzon'u hiç de memnun etmiyor;
Lancelot Oliphant ise, onun bu davran~~~n~~ "Türk generaline ac~kl~~ biçimde teslim olma" diye nitelendiriyordu. 70
Görü~meler sona do~ru yakla~~rken, Rumbold, ~~o Temmuz'da Henderson'a ~unlan yaz~yordu:
"Antla~man~n ~anl~~ (sayg~n) bir belge oldu~unu hiçbirimiz iddia etmiyoruz. Hiç de öyle de~ildir; ama, samans~z kerpiç
yapmak zorunda kald~~~m~z için, en iyisi olarak ancak bunu
yapabildik".
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23 Temmuz'da dostu ve Ta~~t Bakan~~ John Lawrence Baird'a, öfkeden
kudurmu~cas~na ~unlar~~ yaz~yordu: "Çanakkale bunal~m~~ günlerinde
Türklere sald~rarak Ankara'y~~ ve ~arlatanlann~~ bombalamallyd~k". 71
Lozan Antla~mas~~ imzaland~ktan sonra Rumbold Londra'ya dönüyor;
~ngiltere Ba~bakan~~ Stanley Baldwin, ona 25 Temmuz'da ~u yaz~y~~ gönderiyordu:
"Yaln~z Ba~bakan olarak de~il, ayn~~ zamanda, Hawtrey okuluna devam eden eski bir okul dostu olarak, size bir sat~rla,
yurdunuza ho~~geldiniz demeyi; güç ve olanaks~z durumda
göstermi~~oldu~unuz sonsuz sab~r ve büyük yetenekten ötürü
size içten takdirlerimi beyan etmeyi diledim”.
Lord Curzon bile al~ nan sonuçla yat~~~yor, Rumbold'a ayn~~ gün gönderdi~i yaz~da, "Sab~ r, iyi mizaç, sebat ve yetene~inizle gerçekten hepimizin
~ükran duygular~n~~ kazand~n~z” diyordu. 72
Buna kar~~n, Lozan'~n getirdi~i sayg~ nl~ k, Sir Horace Rumbold'a
uygulam~~~oldu~u sab~rl~~ diplomasiyle ~smet Pa~a'ya ve Türk Ulusal Ak~m~'n~n yarat~c~s~~ ve ba~ar~l~~ önderi Mustafa Kemal'e aittir. Lozan Antla~mas~, Ulusalc~~Türkiye'nin en yüce diplomatik zaferi olmu~tur. 73
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