NIONDROS'A GIDEN YOL
G OTTHARD ,JAESCHKE
— Dostum rahmetli Tevfik B~y~kho~lu'nun
aziz hât~ras~na —
Türk Tarih Kurumu'nun say~n eski Ba~kan~~Tevfik B~y~kl~o~lu,
bilindi~i gibi, Türkiye'nin hayati önemli ülkelerinin i~ galine sebep
olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderli~inde ~stiklal sava~~na yol
açan Mondros mütarekesi ile ayr~ca ilgilenmi~tir 1. Mütareke konferans~~hakk~ nda belgelere dayanan bir tasviri, Ali Türkgeldi'ye 2 ve
mütareke müzakerelerine memur murahhaslar heyetinin te~ekkülü
ile ilgili bulunan tafsilât~, babas~~Ali Fuat Türkgeldi'ye borçluyuz 3.
A~a~~ da, her iki tarafin konferans haz~rl~ klar~~tarihçesine biraz ~~~k
getirmiye te~ebbüs edilecektir.
L Ba~kan Woodrow Wilson'a müracaat
Makedonya ve Filistin'de müdafaa cephelerinin çökmesi ( ~~5 ve
19 Eylül 1918), Osmanl~~hükümetini, öbür müttefikler ile birlikte
uzunca bir zamandan beri ümitsiz bir hale gelmi~~olan sava~~~durdurma keyfiyetini dü~ünmiye sevketti 4. Bu sebeplerdir ki Osmanl~~devleti,
Berlin Büyük Elçisi Rifat Pa~a'y~~müttefiklerin durumu mü~tereken
müzakere etmelerini telkin etmiye memur etti ve Alman hükümetinin,
Ba~ kan Woodrow Wilson'dan, öne sürmü~~oldu~u 14 noktaya dayanarak bar~~~istemek hususundaki teklifini 5 -bilhassa 12 inci noktan~n
Mondros mütarekenamesinde Elviyei Selâse ile ilgili yeni vesikalar (Belleten,
cilt XXI, s. 567-584); Birinci Dünya harbinde ve Mondros mütarekesi s~ralar~nda
Bo~azlar problemi (Belleten, cilt XXV s. 81-93); Mondros mütarekenamesinin
baz~~özellikleri üzerine (VI. Türk Tarih Kongresi, 20-26 Ekim 1961).
2 Mondros ve Mudanya mütarekenamclerinin tarihi (Ankara 1948). Müellif,
29 Nisan 1955'de ölmü~tür.
3 Görüp I~ ittiklerim (Ankara 1951). Müellif, 3 ~ubat 1935'de ölmü~tür.
4 Cavit Bey'in hât~ralar~ ndan (Tanin, 14 A~ustos 1945).
5 Alman Beyaz Kitab~ ; Vorgeschichte des Waffenstillstands (Berlin 1919)
No. 14 (29 Eylül 1918 telgraf~ ). Türkgeldi, Mondros, s. 26.
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Türkiye'ye müsait görünmesi dolay~siyle -iyi kar~~lad~~6. Fakat Avusturya — Macaristan gibi Türkiye de, muhteva bak~m~ndan birbirine
uygun fakat ayr~~ te~ebbüsleri, müttefiklerini korumakla görevli
hükümetler (Almanya için Isviçre, Avusturya — Macaristan için
Isveç ve Türkiye için Ispanya) vas~tasiyle yapmay~~tavsiyeye ~ayan
buldu. Müttefikleri ile anla~m~~~olarak Türkiye'nin Madrit Maslahatgüzar~~5 Ekim 1918'de Ispanya hükümetine ~u notay~~sunmu~tur 7:
"A~a~~da imzas~~bulunan Türkiye Maslahatgüzar~, hükümetinden
ald~~~~talimata binaen, hükümet-i aliyye'nin, Amerika Birle~ik Devletleri Ba~kan~ ndan, bar~~~n iadesi i~ini ele almas~n~, bütün muharip
devletleri bu müracaattan haberdar etmesini ve bunlar~, müzakerelere
ba~lamak üzere Murahhaslar göndermiye davet etmesini rica etti~ini,
Amerika Birle~ik Devletleri Devlet Sekreterine telgrafla bildirmesini
K~rall~ k hükümetinden niyaz etmekle ~eref kazanmaktad~r.
"Hükümet-i Aliyye, Amerika Birle~ik Devletleri Ba~kan~n~ n kongreye 8 Ocak 1918'de yapt~~~~hitap ile bundan sonraki beyanat~nda,
bilhassa 27 Eylül nutkunda öne sürmü~~oldu~u program~, müzakerelere esas olarak almaktad~r."
Devlet Sekreteri Lansing bu müracaat~~her ne kadar 14 Ekimde
alm~~~ve Türkiye'nin Bern Elçisi Fuat Selim 12 Ekimde meseleyi
hat~rlatmas~n~~(Ispanyal~~meslekda~~ ndan?) rica etmi~se de 8 Lansing
ancak 31 Ekimde, yani mütarekenin meriyete girdi~i gün ~u cevab~~
vermi~tir 9 :
State Depertment, 31 Ekim 1918
"Ekselans.
"Ba~ kana hitaben 17 Ekimde göndermi~~oldu~unuz notay~~kendisine ayn~~ gün sunmay~~ihmal etmedim. Hükümetinizin talimat~~
üzerine, bu notaya, Ispanya Hariciye Naz~r~n~ n 5 Ekimde Madrit'te
The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured a secure
sovereignty (8 Ocak tg18); Türkgeldi, Mondros, s. 14.
7 British and Foreign State Papers, 1917-1919, C. CXI, s. 643; metin, Alman
notas~ na uygundur; halbuki Avusturya - Macaristan notas~, bundan ayr~lmaktad~r
(Norddeutsche Allg. Zeitung, No. 5 ~~ , 6 Ekim; Karl Neiser, Politische Chronik,
Viyana ~~ ~~8).
Türkgeldi, Mondros, S. 22.
9 Hollandsch Nieuwsbüro, 31 Ekim; Taegliche Rundschau (Berlin), t Kas
~m,
Abendsausgabe.
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Türk Maslahatgüzar~ndan alm~~~oldu~u ve Ba~kan~n, bar~~~n iadesi
i~ini üzerine almas~ , bütün muharip devletleri bundan haberdar etmesi ve müzakerelere ba~ lamak üzere murahhas göndermiye davet
etmesi hususunda Osmanl~~ devletinin ricas~na Ba~karun dikkatini
çekmek için ~spanya hükümetinin arac~l~~~n~~isteyen notay~~lef ettiniz.
Osmanl~~Imparatorlu~u hükümeti, müzakerelere esas olarak, Ba~kan~ n
8 Ocak r 918'de kongreye hitabesinde ve bunu takip eden beyanat~nda
ve bilhassa 27 Eylül nutkunda tesbit etmi~~oldu~u program~~kabul
etmi~tir. Osmanl~~imparatorlu~u hükümeti, bundan maada, genel bir
mütarekenin hemen akdi için te~ ebbüste bulunulmas~m rica etmi~tir.
Ba~kan~n talimat~na uyarak, Amerika Birle~ik Devletleri hükümetinin,
Türk Maslahatgüzar~n~n i~'arlar~n~~Türkiye ile halen harb halinde
bulunan hükümetlerin bilgisine ibla~~edece~inden ekselans~mz~~haberdar etmekle ~eref duymaktay~m.
Derin sayg~lar~ma itimat buyurman~z~~rica ederim.
~ mza : Robert Lansing
Eksclans ~spanyoa Büyük Elçisine
Cevab~n gecikmesinin sebebini, I~ çi Partisi üyelerinden ve Britanya Naz~rlar~ ndan Barnes, Londra'da I Kas~ mda verdi~i nutukta
bildirmi~tir ~l: "Daha önce imza edebilirdik, çünkü Türkler elimizde
idi. Türkler bize 15 gündür bar~~~için rica ediyorlard~ . Fakat ilerideki
Arap devletinin ba~kenti Halep ~ehrini i~ gal etmedikce bizim onlarla
bir sonuca varmakta bir acelemiz yoktu". Gerçekten de bu ~ehir,
Allenby'nin k~talar~~tarafindan 26 Ekimde i~gal edildi. Bunlar, mütareke imzalanmadan önce, Katma'da Mustafa Kemal tarafindan
geçici olarak durduruldular '2. Ayn~~zamanda, Yüksek Harb Sürasm~n Mare~al Franchet d'Esperey'ye bir talimat~na uygun olarak,
Britanya Generali Sir George Milne'in kumandas~~ alt~nda üç kol
asker, Türk ba~kentine do~ru yürüyordu 13.
10 British and Foreign State Papers, s. 643'e göre "Va~ington'dan 14 Ekim'de
verilmi~".
11 Gaston Gaillard, Les Turcs et l'Europe (Paris 1920), p. 48.
12 Büyük Gazi'nin hâttratindan sahifeler, Tefrika : 26 (Hakimiyeti Milliye,
3 Nisan 1926); Nutuk III, s. 259 (vesika 220); Sir Archibald Wavell Allenby (London 1940), p. 289.
13 M. Larcher, La Guerre Turque dans la Guerre Mondiale (Paris 1926),
p. 542; Türkgeldi, Mondros, s. 25.
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IL Vali Rahmi'nin ve General Townshend'in faaliyetleri:
Talât Pa~a, herhalde hakl~~olarak, Ba~kan Wilson'a yap~lan bar~~~
müracaat~na pek fazla bel ba~lamad~ . Izmir Valisi ve parti arkada~~~
Rahmi Bey'in do~rudan do~ruya Ingilizlere ba~vurmak hususundaki
teklifi ona daha akla yak~ n geldi. Herhalde Talât'la anla~m~~~olarak,
Rahmi, Vilâyet yabanc~~ I~ leri Müdürü Charles Karabiber ile tüccar
Edmond Giraud'yu, 3 Ekimde Izmir'den Midilli'ye gönderdi, bunlar
aç~ k denizde, 4 Ekimde, "Liverpool" kruvazörüne bindiler ve 6 Ekimde Atina'ya götürüldüler. Burada hemen Britanya Elçisi Lord Granville'i ziyaret ettiler. Elçi de Türkiye'nin silâhlar~~ b~rak.m~ya haz~r oldu~unu Foreign Office'e telgrafla bildirdi 14.
7 Ekimde, Akdeniz müttefik donanmalar~~~efi Amiral Gauchet'nin
resmen madunu olan Vis Amiral Sir Somerset Arthur Gough Calthorpe, filosu ile hemen Mondros'a gitmesi için Londra'dan emir ald~.
Gauchet, daha önce, 1918 Haziran~nda, Vis Amiral Amet'yi, bir
Frans~ z filosu ile göndermi~ ti. Rivayete göre Calthorpe, ii Ekimde
Mondros'a var~ nca : "Burada ne yapaca~~m~~ biliyorsam ~eytan als~n
beni götürsün" demi~~imi~.
Rahmi Bey'in te~ ebbüse geçti~i ayn~~gün (3 Ekim), Townshend,
M~s~rl~~Aziz Pa~a'y~~ görmiye gidiyor, M~s~rl~~ Aziz Pa~a da ona
çok nüfuzlu mahfillerde (It was said in influential quarters) hükümetin Ingiltere ile bar~~~yapmak için Townshend'i göndermek niyetinde oldu~unun söylendi~ini bildiriyor ( sent by the TuKish Government
to treat peace with the British Government). Townshend serbest b~rak~lmas~~ ~artiyle bundan daha memnuniyetle yapabilece~i hiçbir ~ey
olmad~~~~ (tha he should like nothing better) cevab~n~~veriyor. Ingilizler tarafindan, Çanakkale bo~az~n~n aç~lmas~~ve Istanbul'un serbest
liman olmas~~ ~artiyle Türkiye'nin Avrupa veya Anadolu'daki hiçbir
k~sm~n~ n ilhak edilmiyece~i (no annexation of Turkish territory in Europe
or
Turkey in Asia proper) vaadini koparmay~~ ( get a promise from
the British ) umdu~unu ilâve ediyor.
Talât Pa~a kabinesi, 7 Ekimde, "Ittihat ve Terakki" komitesinin
itimats~zl~ k reyi ve padi~ah~ n iste~i üzerine istifa etti ". Townshend
14 Paul Azan, Les Armistices d'Orient (L'Illustration, Paris, Nr. 4091, 4092,
30 Temmuz ve 6 A~ustos 1921).
111 Türkgeldi : Görüp I~ ittiklerim, s. 150. Ilkin Tevfik Pa
~a, hükümeti te~kile
memur edilmi~ti.
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bunu ö~renince yaveri Tevfik Beye, "Türkiye için biricik ümit, Malinoru taklittedir" dedi. Malinof, 22 Haziran'da Radoslavof kabinesinin
istifas~ndan sonra yeni Bulgar hükümetini te~kil etmi~, ve bu hükümet
29 Eylülde Selanik münferid mütarekesini imza etmi~ti 16. Townshcnd, 12 Ekimde i‘lü~ir Izzet Pa~a'n~n sadrazam olaca~~n~~ö~renerek
kendisinden derhal mülakat istedi ve 15 Ekimde, dostu oldu~unu
söyledi~i Bahriye Naz~r~~Hüseyin Rauf Beye, bir mektupla, esareti
s~ras~nda görmü~~oldu~u iyi muameleye te~ekkür maksadiyle, Ingiltere
ile müzakerelerde Türkiye hükümetini desteklemek istedi~ini bildirdi.
111. Sadrazam ~zzet Pa~a'n~ n temas denemeleri:
14 Ekimde sadrazaml~~a tayin edildikten sonra, Ahmet Izzet
Pa~a, Hariciye Naz~r~~Mehmet Nabi Beyle birlikte, Türkiye'nin Fransaya ba~vurmas~n~n, onun için faydal~~olaca~~~görü~ünü müdafaa ediyordu. Bu noktai nazarlannda her halde, Bern Ata.~ emiliteri Halil
Beyin (Süleyman zadc General Halil Sedes) bir raporu ile takviye
olunmu~~olacaklard~r. Onun için Pa~a, Suriye'de hizmet görürken
babas~~ ~am Frans~z Konsoloslu~unu yapm~~~olan Banka Direktörü
Marcel Savoie'y~~Sofya üzerinden Franchet d'Esperey'in karargah~na
gönderdi, fakat bu zat oraya kadar varamad~. Onun gibi, miralay
Mehmet Bey de, Dedea~aç'ta, Türkiye Fransa ile müzakereye giri~meye selahiyetli de~ildir, mülâhazasiyle Ingilizler tarafindan geri
gönderildi 17. Amerika Birle~ik Devletleri ile müzakerelere giri~mek
üzere Hahamba~~~Naum Efendi de bir görev ald~~ve Izzet Pa~a'n~n
iste~i üzerine Paris'e gitti.
Eski dü~manlarla temasa giri~mek hususundaki az çok hayali
denemelerden tamamen ayr~~olarak, Izzet Pa~a, General Townshed
tarafindan yap~lan arac~l~k teklifini nazar~~itibara almamak olam~yaca~~ na dair Cavit ile Rauf'un mülahazalann~~ihmal edemezdi.
Bunun için 16 Ekimde Meclis-i Vükelâ'da Townshend'den Ingiltere
hükümeti nezdinde arac~l~ kta bulunmas~n~ n istenmesini teklif etti ve
bu da tasvip olundu. Onun için Townshend'i 17 Ekimde kabule haz~r
oldu~unu bildirdi. General, Büyükada'dan Istanbul'a geçti~i s~rada
Izzet Pa~a'ya sunaca~~~~u "~artlar~" haz~rlam~~t~ :
18 Sir Sharles V. F. Townshend, My Campaign in Mesopotamia (London
1920) pp. 374 seq. : The Armistice with Turkey; (Türkçe tercümesi : ~rak Seferim,
Istanbul 1337/1921); Resimli Tarih Mecmuas~, A~ustos 1950, S. 296.
°' Ibnülemin Mahmud Kemal Inal, Osmanl~~ devrinde son Sadr~azamlar
(Istanbul 1940-1953), S. 1986; M. Larcher, s. 542.
Itelkten C. XXVIII, to
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— Çanakkale bo~az~n~n aç~lmas~,
Mezopotamya ile Suriye'nin Padi~ah~n hükümranl~~~~alt~nda
otonomisi; (Bavyeyra, Sakronya ve Württemberg gibi bir devletler
birli~i te~kil etmek üzere),
3 — Kafkas devletleri için de ayn~~hal sureti,
4 — itilâf askerlerinin Mezopotamya ve Suriye'den geri çekilmesi,
— Trakya hududunun Londra andla~mas~na uygun olmas~~
(Midye-Enez),
6 — Britanya ve Hint harb esirlerinin hemen serbest b~rak~l~p
Izmir yolu ile Sak~z adas~na getirilmesi.
Bab~âli'de Izzet Pa~a, generale, gözya~~lariyle sordu: I~in içinden
nas~l ç~kaca~~ z?" sonra ~srarla ilâve etti: "Ingiltere'ye kar~~~sava~mak
Enver partisinin bir cinayeti olmu~tur. ~ngiltere, Türkiye'yi Almanya'ya kar~~~korursa Türk hükümeti de Çanakkale bo~az~n~~açma~a haz~ rd~r." Büyükada'ya dönerken Tonwshend, Ba~dat önünde "bir
avuç insanla" ba~aramad~~~n~, ~imdi ba~arm~~~olmaktan dolay~~
övünüyordu : Bir kaç güne kadar 20.000 Alman Istanbul'da esir veya
Türkiye'den def'edileceklerdi.
17 Ekim ak~am~~Rauf Büyükada'da onu ziyaret etti; ona Izzet
Pa~a'n~n ~u "~art~lar~m" getirmi~ti:
— Türkiye, Ingiltere ile dost olmak ve himayesini (protection)
kazanmak istemektedir.
2 - Ingiltere Türkiye'ye kar~~~askeri harekât~~çabucak durduracakt~r.
3 — Türkiye, Itilâf ordular~n~n i~galindeki araziye Padi~ah~n
metbuiyeti ~artiyle idare muhtariyetini verecektir. Ingiltere bu hükümet rejimini destekliyecektir.
4 — Türkiye siyasi, mali ve sinai istiklâle sahip olacakt~r.
5 — Mali buhran halinde Ingiltere Türkiye'ye para yard~m~ nda
bulunacakt~r.
Iki saatlik konu~ma sonunda Rauf, Çanakkale bo~az~n~ n zorlanmamas~na vas~ta olmas~n~~Townshend'den diledi; çünkü dedi, "Aksi
halde Istanbul'da bir kaos meydana gelir". Gece yar~s~ ndan sonra ~u
sözlerle veda etti : "K~ saca bize centilmence muamele ediniz, o
zaman biz de size sad~k oluruz".
Ertesi gün (18 Ekim) Hariciye Naz~r~~Mehmet Nabi, Alman
Büyükelçisi Kont Bernstorfra, ~ifal olarak, mütareke akdinin zaruretini
izah etti. Büyükelçi, 28 Eylül 1916 tarihli zeyl andla~man~ n 3 üncü
2 -
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maddesine dayanarak protesto etti; bu maddede ~öyle denmektedir:
"Her iki yüksek âldd, kar~~hkl~~ve umumi olarak, dü~ man devletlerle
münferit bar~~~aktetmeme~-1 taahhüt eder" 18. Fakat Nabi Bey tarafindan aç~klanan s~k~~~ k durumu takdir ve kabul etti. Gariptir ki Izzet
Pa~a, Ingilizlerin müzakereleri, tabii olarak, selâhiyetnameye tabi
k~lacaklarm~~akl~ na getirmemekte idi. Böylece Rat~ mi Bey, Townshend'le birlikte 18 Ekimde Band~rma üzerinden Izmir'e geldi, ve her
ikisi burada halk taraf~ ndan hararetle alk~~land~ . Townshend'e verilen
vazifeyi mutlak surette gizli tutmak hususunda mutab~k kal~nd~~~~
halde bir Beyo~lu gazetesi, Karasu vas~ tasiyle ö~renerek, 19 Ekimde
bu haberi ne~retmi~ti.19 20 Ekimde Townshend, yaveri Tevfik (Birmen,
1885 - 1963) Bey'le birlikte Midilli'ye vard~~ve Izzet Pa~a'n~n ~artlar~n~~
derhal Londra'ya bildirdi. Londra'da bu ~artlar~~ (fantartic) olarak
vas~fland~rd~ lar. Townshend Mondros'a gitmek ve di~er emirleri
orada beklemek direktifini ald~. Bu s~ rada Amiral Calthorpe'a, bar~~~
tart~~malar~na giri~ memek üzere, Türk hükûmetine mütareke müzakerelerinde bulunmak için tam yetkili bir ~ah~s (a properly accredited
person) göndermesi gerekti~ini bildirmesi talimat~~verildi. I~te Tevfik
Bey'in Townshend tarafindan geri yolland~ktan sonra Izmir'den çekti~i telgrafla bildirdi~i budur (bak. Callwell Wilson, C. II, s. 139).
IV. Itilâ~lin haz~rl~klar~ :
Müttefiklerin, Mondros mütarekesi müzakerelerine takaddüm
eden haz~rl~k görü~meleri hakk~ nda, hükumetlerin bu husustaki dosya
ne~riyat~~mevcut olmad~ kça, kaymakam Paul Azan'~ n verdi~i mahdut
bilgi ile birtak~m hât~rata dayanmak zorunday~z.
Bunlara göre, daha 7 Ekimde Lloyd George, Clemenceau ve
Orlando birlikte Türkiye ile mütareke tasar~s~n~~gözden geçirrni~lerdi.
Clemenceau Bahriye Naz~r~~ G. Leygues ile mutab~ k bulunuyordu.
Ancak Amiral Calthorpe 23 Ekimde 22 Ekim tarihli selâhiyetnamesini
ve bir kaç saat sonra da mütareke ~artlar~n~~alm~~t~. Amiral Amet'ye
a~a~~daki hususlar' bildirdi:
— Bo~azlar~n aç~lmas~ , Karadeniz'e serbest giri~~ve Bo~az
tahkimat~mn müttefikler tarafindan i~gali,
18 Carl Mühlmann, Deutschland und die Türkei (Berlin ~~929), s. ~ oo.
18

Yak~n Tarihimiz, I, s. 146.
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2 — May~n tarlalarm~n ve ba~ka manialar~n gösterilmesi ve
bunlar~n uzakla~t~r~lmas~ na yard~m edilmesi.
3 — Karadeniz'de (may~ n tarlalar~~ve saire gibi) seyri sefain
için önemli bütün bilgilerin verilmesi.
4 — Bütün müttefik harb esirlerinin, Ermeni sivil esirlerin ve
enterne edilenlerin Istanbul'da toplan~ p ~tilaf devletlerine teslim
edilmesi.
Calthorpe öbür ~artlar~~de~i~ tirmek hususunda selahiyet sahibi
oldu~undan bunlar~~gizli tutmu~. Bundan ba~ka, andla~man~ n giri~inde, ~ngiltere, Fransa ve ~talya aras~nda bir anla~ma yaz~l~~imi~, buna
göre bu üç devletten Osmanl~~hükümetinin ilk olarak ba~vurdu~u
hükümet, mü~ tereken tesbit edilen ~artlara uygun olarak mütarekeyi
akde selâhiyetli imi~. Larcher'ye göre, kesin metin 25 Ekimde Paris'te
müttefikler aras~nda tesbit edilmi~ tir. Bunda Lord Milner ~ngiltere'yi
temsil etmi~. Bu zat, ay~ n 25 inde, Britanya Genel Kurmay Ba~kan~~
Wilson'a Clemanceau'nun "müttefiklerin bo~azlar' kontrolü" esas~na
uygun olarak Calthorpe tarafindan mütareke akdini kabul etti~ini
anlatm~~. Poincare hat~ ra defterinde 26 Ekim tarihiyle ~unu yazm~~t~ r:
"Pichon (Frans~ z Hariciye Naz~r~ ), Lord Milner'i kabul etti, ve onunla ve Clemenceau ile Türkiye meselesi üzerine anla~t~. Her ~ey, bu
günlerde Versailles'da toplanmas~~gereken müttefikler-aras~~en yüksek
konseye b~rak~lm~~t~r 2°.
V. Müzakerelere kat~ lma hususunda Frans~zlar~ n te~ebbüsleri:
Mondros'ta müzakereler esnas~ nda Frans~z Bahriye Naz~r~, Vis
Amiral Amet'nin de müzakerelere kat~lmas~~için beyhude yere u~ra~t~. Ona 27 Ekimde, Calthorpe ile temasa geçmesi hususunda talimat
verdi, çünkü Bern'de Türkiye elçisi (Fuat Selim), ay~n 25 inde Frans~z
hükümetinden mütareke için ricada bulunmu~tu 21. Calthorpe, onun
müzakerelerde haz~ r bulunmas~n~~Türkler anlayam~ yacaklar, diye
cevap verdi. Ona Rauf Bey'in selahiyetnamesini bildiren Britanya
amiralli~inin 2 2 tarihli telgrafim gösterdi.
20 M. Larcher, s. 544, not ~~; Sir C. E. Callwell, Fild-Marshal Sir Henry
Wilson, His Life and Diaries (London 1927), C. II, s. 143; Raymond Poincar, Au
Service de la France (Paris 1926-1933), C. X, S. 394.
al Notan~n metni meçhuldür; tahminen Wilson'un 14 noktas~~ esas~na dayanan bir bar~~~talebi olsa gerek (M. Larcher, S. 542) Kr~. : Meclisi Mebusanda Izzet
Pa~a'n~ n 23 Ekim nutku. (G. Gaillard, s. 40).
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Türkler anla~~lan, Italyanlarla Yunanl~lar~ n da kabul edilmemeleri
için yaln~z Ingilizlerle müzakereye giri~mek istiyorlard~. Ertesi gece
nihayet Paris'te kararla~t~r~lm~~~olan ~artlar Amet'ye geldi. 28'de
Calthorpe ona, Rauf Beyin yaln~z Ingiltere ile müzakere etmek hususunda selâhiyetli oldu~unu yeniden bildirdi~ine dair haber yollad~.
Ay~ n 30 unda Amet, Calthorpe'un yaln~z ba~~na müzakereye giri~ece~ine dair Fransa ile Ingiltere aras~ nda bir anla~ma oldu~una 22,
bir mütareke akdinden önce her iki hükümetin anla~mas~~gerekti~ine
dair bir telgraf ald~ . Amet'nin bu telgraf~~verdi~i irtibat subay~,
Calthorpe'den döndü~ü vakit imzalanm~~~olan anla~ma metnini de
beraberinde getirdi 23. Ay~n 3 ~~'inde ise, Amiral Gauchet, "Ege Denizindeki Britanya kuvvetleri kumandan~, müttefikler ad~na müzakerelere giri~meye selâhiyetli de~ildir" yollu bir telgraf çekti. Ay~ n 31
inde "Superb" z~rhl~s~ nda mütarekenin tatbikat~~ hakk~nda yap~lan
konu~mada ise Calthorpe Frans~zlar~ n Türkiye'de Ingilizlerle tamamen ayn~~haklara sahip olup olmad~klar~ na dair Amet'nin sorusunu
üç defa müspet cevapland~rd~.
Paris'te, 30 Ekimde Cumhurba~kan~~Poincare ile Ba~vekil aras~nda dramatik bir konu~ma olmu~tu. Ba~kan, hât~rat~nda bunun
hakk~nda ~öyle yazmaktad~r 24 :
"Çar~amba 30 Fkim, Clemanceau bana dedi ki.. Bugün de
Lloyd George ile pek ~iddetli, hattâ sert bir münaka~a oldu. Türkiye
ile mütareke mevzubahs oluyordu. Mütarekenin bizim amiralirniz
taraf~ndan da imzalanmas~n~~temin edemedi. Bunu istemi~ tim. Lloyd
George ~u cevab~~verdi: "O halde Italyanlarla Portekizlere de imza
ettirmek icabeder. "Britanya ordusunun karada kumandam~z alt~nda
harbetti~i halde hiç bir mütarekenamenin Ingilizler tarafindan imza
edilmiyece~i, halbuki büyük Britanya'mn kâfi derecede zafere yard~m
etti~i mukabelesinde bulundu. Balfour'un itidal ve istikametine istinat
ediyordum. Her ikisinin de Bahri Sefid kumandanl~~~~hakk~ndaki
itilâflar~m~z~~bilmedikleri anla~~l~ yor. Zaten bana "bu saatte mütarekename imzalanm~~~olacakt~r" dediler. Ben de her ~eyi terkettim.
33 Clemenceau, Calthorpe'a selâhiyet verilmesi hakk~ndaki muvafakatini,
~ifahen vermi~~olacak. Bu keyfiyet, onun ba~ ka önemli kararlardaki davran~~~na
(Franchet d'Esperey'in selâhiyetlerinin tahdidi, Musul'un Britanya manda sahas~na sokulmas~) uymaktad~r.
33 Türkgeldi, Mondros, s. 39, 55, 62.
24 R. Poincar, Hât~rat, cilt ~~ o, s. 396.
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"Çok can s~k~c~~bir ~ey" diye cevap verdim; "~arkta prestijimizi
y~kmay~~ hedef tutan bir entrika ile kar~~~kar~~yay~z". Clemenceau
evet diye sözü ald~~ve "temin ederim ki çok keskin davrand~ m" dedi.
— Öyle ise, Türkiye ile mütareke mi yapaca~~z" dedim. "Bu mütareke herkesden çok Ingilizlerin i~ine yarayacakt~r."
Azan, buna dayanarak, Istanbul'da yüksek komiserli~e tâyin
edilmi~~olan Amiral Calthorpe ile Amet aras~nda, ve iki ba~kumandan:
Sir George Milne ile Franchet d'Esperey aras~nda ba~gösteren fikir
ayr~l~klar~na i~aret etmektedir; ona göre bu, ~ngilizlere, yaln~z Türkler
nezdinde de~il, fakat Osmanl~~devletindeki az~nl~ klar nezdinde de
zarar getirmi~tir. ~ ngilizleri kavrayan, hâkim mevkine sahip olma
arzusu, müttefiklerin siyaseti için, de, Ingiltere'nin itibar~~bak~m~ndan
da faydal~~olmam~~t~r. Bu hatan~n men~ eini Britanya hükümetinin,
mütareke akdindeki hareketinde aramak gerekir.
VL Damat Ferit ile Mehmet Vahidettin'in rolleri :
Cephelerin çökn~ esinden az sonra Talat Pa~a hükümetinin de~i~tirilmesini istemi~~olan Damat Ferit Pa~a, 2 2 Ekimde Izzet Pa~a'ya
Harbiye nezaretinde ~öyle demi~ tir: "Muhabere ile olmaz. Hemen
murahhaslar~rruz~~hududa göndererek ilk tesadüf edilecek mülaz~ma
dehalet laz~ m gelir". Ertesi gün, Tevfik Bey'in, selahiyetli bir murahhaslar heyetinin gönderilmesi hususunda Izmir'den çekti~i telgraf
gelince, Izzet Pa~a hemen Padi~ah~n yan~na gitti. Padi~ah ona kimi
göndermek istedi~ini sordu. Pa~a, Nurettin Pa~a'n~ n, Genelkurmayda
kaymakam Sadullah Bey'in ve Hariciye müste~ar~~Re~at Beyin adlar~n~~ say~ nca, VI. Mehmet: "Asker göndermek münasip olur mu?
Yekdi~erinin kan~n~~döken bir s~n~ f müntesibi, nas~ l muhasemat~~
tatil eder? Ben, Ferit Pa~a'n~ n gönderilmesini teemmül ediyorum."
diye cevap verdi. Izzet Pa~a hemen: "Aman efendimiz, bu zat mecnundur. Bu misilli vezaif-i mühimme kendisine tahmil olunamaz"
dedi ise de Vahidettin niyetinde ~srar etti.
24 Ekimde Izzet Pa~ a, Damat Ferit Pa~a'y~~Heyet-i Ayanda
gördü ve Damat program~n~~ ona ~öylece aç~klad~~: "Amirali (Calthorpe'u) görür görmez devletin temamiyet-i katiye-i mülkiyesi esas~~
üzerinde mütareke akdini teklif ederim. Amiral bunu kabul etmezse
hemen bir sefine-i harbiye isteyip do~ruca Londra'ya giderim. Oraya
vas~l olunca Ingiltere k~ral~~ile mülakat ederek (ona) "ben senin baban~ n kadim bir dostu idim, arzular~ m~n kabulünü senden beklerim"
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diye (bir tezkere ile) teklifat~m~z~~kabul ettiririm. Bu suretle Ittihatc~larm dü~ürdü~ü girdaptan devleti tahlis edebilirim". Damat Ferit
Pa~a bavullar~n~~haz~rlam~~t~~ve ertesi gün "Ertu~rul" yat~~ile Rum
Patrikli~inin sekreteri Karatheodori ile Band~rma'ya hareket etmek
istiyordu.
Izzet Pa~a, Padi~aha bu gibi cinnet eseri ~eyleri söyleyen bir
insan~~göndermekten yaz geçilmesini bir kere daha rica etti. Vahidettin" biz onu hüsn-ü idare ederiz sözleri ile bir defa daha ~srar
edince, ~zzet Pa~a Bab~ali'ye ko~ tu; burada Vükelâ Meclisi toplant~~
halinde idi. Bahriye Naz~r~~Hüseyin Rauf Bey'in tâyininin teklif edilmesi oybirli~i ile kararla~t~r~lm~~t~~ve bunu Padi~ah, hiç istemiyerek
kabul etti. Memnuniyetsizli~ine i~aret olarak da Rauf Beyi ancak
mütarekeden sonra 8 Kas~m Cuma günü selâml~~~ n bitiminde ka~lar~~
çat~ k olarak (çin-i cebin göstererek) kabul etti 25.
Mütareke hakk~ nda Istanbul'da verilen hüküm:
Izzet Pa~a, 27 Ekimde Mondros'tan telgrafla bildirilen Calthorpe'un mütareke ~artlar~n~~Padi~aha arzedince, Padi~ah ~öyle dedi: Çok
a~~r olmalar~na ra~men bunlar~~kabul edelim, Ingilizlerin bir kaç as~rl~k dostlu~unun ve ~arkta hay~ rhah siyasetlerinin de~i~miyece~ini tahmin ediyorum, Onlar~ n müsaadekarl~ klarma sonra mazhar oluruz".26
Hiç ~ üphesiz Mondros müzakereleri, "nazikâne ve mülâyimane bir
tarzda cereyan~~ile" 27 , Mare~al Foch'un Retondes'de (Compiegne)
Alman murahhaslar~ na gösterdi~i sert muameleden esasl~~surette
farkl~~idi. Rauf Bey de devlet sekreteri Erzberger'den çok daha ziyade
mülâyimle~tirici ~artlar elde etme~e muvaffak olmu~tur. Görünü~e
göre Türklerin Alman ve Avusturyal~~silah arka~da~lar~~lehinde ~övalyece durum almalar~, Calthorpe'a tesir etmi~~olacak. Onun içindir ki,
ilkin bunlar~ n teslimi istenmi~~iken, bundan vazgeçme~i hemen kabul
etmi~~ve bir ay içinde yurtlar~ na nakledilmelerine (madde 19) muvafakat etmi~tir 28. Fakat Nabi Bey'in, 2 Kas~mda yap~lan bas~n konfe25 Türkgeldi, Mondros, s. 29 dev. Türkgeldi, Görüp I~ittiklerim, s. 147, 153 dev.;
Inal, Son Sadr~ azamlar, s. 1987 dev., 2035; Lütfi Simavi, Sultan Mehmed Re~ad
Han~n ve Halefinin Saray~ nda görduklerim (Istanbul 1340/1924), C. II, s. 174.
28 Azan : "L'Illustration" Nr. 4092, 6 A~ustos 1921.
27 Türkgeldi, Mondros, s. 33 dev.
28 Ayn~~eser, s. 33, 44, 46, 58, 66 ("Siz centilmen bir milletsiniz"), 72. Ingilizce
orijinal metin : British and Foreign State Papers, Vol. CXI, pp. 611-613; Eliot
G. Mears, Modern Turkey (New York 1924), pp. 624-626.
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rans~nda, Osmanl~~devletinin hükümranl~k haklar~ na dokunulmad~~~n~~
iddia etmesine kar~~l~ k, Mustafa Kemal, 7 inci maddenin, bütün
Türkiye'yi i~gal etmek için bahane olarak kifayet etti~ine hakl~~olarak
i~aret etmi~tir 29. Her halde mukadderat, Calthorpe'u, 30 Ekimde
Rauf'un yöneltti~i soruya cevaben imzalanan andla~maya sad~k
kalmaca~~ na dair verdi~i sözü, 14 May~s 1919 'da çi~nemeye (YunanMarin ~z~rnir'i i~galini bildirmesi) zorla~m~~t~r 30.
Mamafih Calthorpe, Damat Ferit Pa~a'n~ n teklifi üzerine Mustafa
Kemal'in Samsun'a gönderilmesine muvafakat etmekle, Türk milletine en büyük hizmeti görmü~tür 31.
* **

Eklenti :
Bu makale bas~ lmak için bekledi~i s~ rada Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay
Ba~kanl~~~~Harp Tarihi Dairesi taraf~ ndan Emekli Kurmay Albay Tevfik B~y~kl~o~lu'nun haz~rlad~~~~"Türk Istiklal Harbi, I : Mondros mutarekesi ve tatbikat~~
(Ankara 1962) yay~ mland~. Bu eserde makalemizi tamamlarc~~metinler vard~r.
Özellikle "Izzet Pa~a'n~n ~ayan~~dikkat 19 Ekim 1918 tarihli beyannamesi (s. 28)
ve "Osmanl~~Mütareke Heyetine verilen Talimat (s. 31)".

29 Vakit, Nr. 37o, 3 Kas~
m 1918; Türkgeldi, Mondros, s. 68; Nutuk I,
256 dev.
30 Midillili Ahmed (Atman), Türk Istiklal Harbinin ba
~~nda Milli Mücadele
(Ankara 1928), s. 4 dev.
91 Sir Andrew Ryan, The Last of the Dragomans (London 1951) p. 131.

