1918 BIRAKI~ MASI SIRASINDAK~~T~NSEL DURUM
VE MUSTAFA KEMAL'IN ~K~~DEMEC~~
HIKMET BAYUR
1918 B~rak~~mas~ ndan sonraki günlerde Adana'da Y~ld~r~ m ordular~~Grup Komutan~~bulunan Mustafa Kemal, Sadrazam ve Harbiye
Naz~r~~Ahmet ~zzet Pa~a ile telgrafla epey tart~~t~ktan sonra Grup
Komutanl~~~ndan ve VII nci ordunun ba~~ndan ayr~larak 13 Kas~m
1918 de dü~man donanmasiyle ayn~~günde Istanbul'a varm~~t~. Kendisi Genel Sava~ta en çok ba~ar~~sa~lam~~, daha albay iken en kalabal~k birlikler toplulu~una komuta etmi~~ve en çok ün kazanm~~~bir
general idi. Bundan ba~ka türlü yurt sorunlar~~üzerinde köklü inançlar besleyen ve onlar~n uygulanmas~~için u~ra~maya an~k bir kimse
olarak tan~n~yordu.
Hele y~k~lan Ittihat ve Terakki rejimine ve ayr~ca da Enver Pa~an~n sava~~~yöneltme biçimine kar~~n bulunmu~~ve bunu bir çok kez
aç~~a vurmaktan çekinmemi~~olmas~, onu yurt ç~karlar~n~~iyice gören
ve bu u~urda gerekince üstlerine kar~~~dikilmekten bile çekinmeyen
bir adam diye tan~nm~~t~. Tehcir ve vurgun i~lerine hiç kar~~mam~~~
oldu~undan, o yönlerden de ne içerde, ne de yenen devletlerce suçland~r~lam~yordu.
Bu olaylar ve bu durum dolay~siyle O, ta ba~tan, yurtseverlerce
ve ayr~ca ç~karlar arkas~ndan ko~mayanlarca bir ümit ~~~~~, bir yol
gösterici say~lm~~~ve dü~ünceleriyle ö~ütlerine büyük önem verilmi~tir.
Buna kar~~l~k, özel ç~kar aray~c~lar~~ve bir tak~m art dü~ünce besleyicileri ondan ku~kulanadurmu~lar ve çabalar~n~~engellemeye çal~~m~~lard~r.
Padi~ah ise ondan ku~kulanmakla birlikte onun gibi bir uzki~iye
muhtaç oldu~unu anl~yordu. B~rak~~ma gere~ince ordu da~~t~lacak ve
pek az kimse silah alt~nda kalacakt~. Bununla birlikte bu ufalm~~~
orduya egemen olmak da Vahidettin için önemli idi. Genel sava~ta
komutanl~k etmi~~generallerin at~lgan ve ün yapm~~~olanlar~n~n bir
ço~u kâh a~~r~~Ittihatç~l~k, kâh vurgunculuk, kâh da tehcircilikle suçland~r~larak kullan~lamaz bir duruma dü~ürülmü~tü veya dü~ürülmek
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üzereydi. Buna kar~~l~k, y~llar önce emekliye ayr~l~p ordu ile her türlü
ba~lant~s~~kesilmi~, zaman~n sava~~kurullar~n~~bilmiyen bir tak~m generaller ve subaylar yeniden hizmete al~nmaya ba~lamlm~~t~. Padi~ah
pek güzel anl~yordu ki bunlarla orduya ve sava~~görmü~~subaylara
egemen olunamazd~~ve ordu ne ölçüde önemsiz bir duruma dü~mü~~
olursa olsun, onu elde tutmamn zorunlu~u besbelli idi.
Bütün bu etkenlerden ötürü Vahidettin bu i~i en ba~ar~l~~biçimde
Mustafa Kemal ile yapabilece~ini anlam~~t~r. Bu dü~ünceyledir ki 23
Kas~m 1918 de Adana'dan dönü~ünden sonra Mustafa Kemal'i ilk
kabul etti~inde ona ba~ta sordu~u ~u olmu~tu:'"Ordunun kumandan
ve zabitleri eminim ki sizi çok severler, bana teminat verir misin ki
onlardan bana bir fenal~k gelmiyecektir?".
Mustafa Kemal'in: "Vâk~a ben Istanbul'a geleli bir kaç gün oldu,
buradaki ahvali yak~ndan bilmiyorum; fakat ordu rüesa ve zabitan~n~n Zat-~~ ~ahanenizle kar~~~kar~~ya bulunmas~~için bir sebep olabilece~ini zannetmiyorum. Onun için temin ederim ki hiç bir fenal~~a
intizar buyurmay~n~z ...".
Bunun üzerine Vahidettin: "Yaln~z bugünden bahsetmiyorum;
bugün ve yar~ndan ..." der ve ayr~l~~~ s~ras~nda ~unlar~~ekler:
"Siz ak~ll~~bir kumandans~n~z, arkada~lar~n~z~~tenvir ve teskin
edece~inizden eminim".
Bu gibi dü~ünce ve ümitlerledir ki Vahidettin Mustafa Kemal'i
bir tak~m ç~k~~lar~n~~ve bu arada yeni Sadrazam olan Tevfik Pa~aya
kar~~~tutum ve çabalar~n~~ve mebuslar aras~nda ona güven oyu verilmemesi için yapt~~~~propagandalar~~bilmemezlikten gelecektir.
Padi~ah~n bu tutumu üzerinedir ki Hürriyet ve Itilâf Partisinin
bir tak~m ileri gelenleri onuk azanmaya çal~~m~~lard~r. Örne~in Dahiliye Naz~r~~olmu~~olan Mehmet Ali Beyin ona: "Peki Pa~a Hazretleri,
bizimle te~rik-i mesai 2 eder misiniz?" yolundaki sorusu an~labilir 3.
Yine k~smen olsun bu yüzdendir ki Sadrazam Damat Ferit, Padi~ah Mustafa Kemal'i Sadrazam yapmaya kalk~~~r kayg~siyle onu Anadolu'ya göndermeye can atm~~t~r.
Bk. Hâkimiyeti Milliye; ~~2 Nisan 1926 ve baz~~ayr~nt~lar için Hikmet Bayur:
Atatürk, Hayat~~ve Eseri, S. 238 V. d.
2 I~birli~i.
3 Bk. Ayn~~kaynaklar, S. 285.
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Padi~ah Erzurum Kongresinin aç~lmas~n~ n öngününedek bu durumu de~i~ tirmez. Ancak Kongrenin toplanmas~~ve Mustafa Kemal'in
bu i~teki etkisi anla~~l~nca Vahidettin bunda Istanbul d~~~ nda, kendisinin sözünü pek geçiremiyece~i bir yerde, s~~~nd~~~~Ingiliz koruyucular~mn kesin isteklerine kar~~n olarak yap~lan bu i~leme dayanamaz ve
Mustafa Kemal'i elde tutmak ümidinden vaz geçti~i gibi ona kar~~~
besledi~i ku~kular aç~k dü~manl~k biçimini al~r.
Bilindi~i gibi, padi~ah Ingilizler'e güven vermi~, onlar~n adam~~
gibi çal~~m~~, her ~eyi onlardan bekledi~ini aç~~a vurmu~~ve Papaz
Fru (Freuv) gibi Ingiliz ajanlariyle biteviye gizlice görü~e durup
Ingiltere Hükümetinin kendisinden ne bekledi~ini, do~ru veya yanl~~~
olarak onlardan ö~renip ona göre davranmay~~görenek edinmi~ti.
Buna kar~~l~k Ingilizler'in de ona güvenleri büyüktü.
Bizce Mustafa Kemal'in Istanbul'da alt~~ay boyunca az çok özgürlük içinde ve bir çoklar~~gibi Malta'ya sürülmeden çal~~ abilmesi
padi~ah~n onu elde tutmak isteyi~i ve Ingiliz'lerin de padi~aha güvenleri yüzündendi.
A~a~~daki olay bu konuyu ayr~ca ayd~nlat~r:
Yurdumuzda kötü bir ad b~rakm~~~olan ünlü Ingiliz istihbarat
(Intelligence Service) subaylar~ndan Yüzba~~~Bennett, B~rak~~madan
bir süre sonra Osmanl~~Harbiye Nezareti ile karargah~~Istanbul'da
bulunan ve bir görevi de bu kente egemen olmak olan Ingiliz Karadeniz ordusu Komutanl~~~~aras~nda ba~lant~~(irtibat) subayl~~~na atan~r.
Onun bir an~s~~4 Ingilizler'in ne a~ama Vahidettin'e güvendiklerini
gösterir. Yazar An~lar~n~~çok sonra, notlar üzerine de~il, haf~zas~na
güvenerek yazd~~~~için olay, rakam ve tarihleri kar~~t~rmaktad~r. Ancak önemli olan, konunun özü niteli~inde bulunan kendi i~lemiyle
üstlerinden ald~~~~buyruktu. O der ki:
"Bilmiyerek bir gün için kaderin aleti oldum. 15 May~sta Yunan
birlikleri Izmir'e ç~kt~lar ve beklenilmedik bir kar~~~koymaya u~rad~lar. Türk ordusunun çat~~ma d~~~nda kalmas~n~~sa~lamak için Padi~ah,
Ba~la~~k Yüksek Komiserlerle anla~arak Gelibolu Kahraman~~Mustafa
Kemal Pa~an~n ba~kanl~~~nda bir kurul göndermeyi uygun gördü.
Acaip bir tesadüfle benim 2 2 nci do~um günüme raslayan 8 Haziranda bir Türk Kurmay subay~~odama gelip Mustaa Kemal Pa~a ve
kurulu için vize istedi.
4

John Godolphin Bennett: Witness, S. 23 v. d. (London 1961).
Belleten C. XXXII, 31
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"Listeyi okuyunca Türk ordusunun en çal~~kan ve k~p~rdak
(active) otuz be~~general ve albay~n~n adlar~n~~gördüm. Vize vermeyi
uygun bulmad~m. Binba~~~van M. 5 görenekten oldu~u gibi özel i~leri
için d~~ar~dayd~. Listeyi karargâha götürüp önerge istemeye karar
verdim. Orada nöbetci kurmay subaya: Bu kurulun bar~~~yap~c~dan
çok sava~~yap~c~~bir kurula benzedi~ini söyledim. Ingiliz Yüksek Komiserli~inden soruluncayadek beklemem bildirildi. Bir saat kadar
sonra ça~r~ld~m ve geri dönüp vize vermem söylendi. Bana denildi ki
"Mustafa Kemal Pa~a Sultarun tüm güvenini ta~~maktad~r".
Öyle san~yoruz ki yine bu güven dolay~siyledir ki Palestin ve Suriye fatihi General Allenbi (Allenby) bir ara Mustafa Kemal'in Güney
Do~u Anadolu'da Ali Ihsan Pa~an~n yerine Komutan olmas~n~~istemi~tir.
Gelecekteki olaylar Ingilizler'in Vahidettin'e güvenlerinin bir
"emir kuluna" olan güvene benzedi~ini göstermi~tir; onu biteviye bir
alet gibi kullanm~~lar, ancak onun "kullu~una" kar~~l~k Osmanl~~Devleti üzerindeki bask~larm~~hiç azaltmam~~lar, bunun tam tersine, en
öldürücü hükümleri ta~~yan Sevr antla~mas~n~~Devlete zorlam~~lard~r.
Durumu inceleyen Istanbul'daki Ingiliz ba~tercümam Rayan
(Ryan) An~lar~nda 6 padi~ahla sadrazam Damat Ferid'in tutumlar~n~~ele alarak ve Mustafa Kemal'le Kuvay~~Milliyenin çabalar~n~~imleyerek ~öyle der:
"Her ikisinin (padi~ah ve sadrazarrumn) yan~ld~klar~~nokta ~u
idi: Onlar sand~lar ki Ba~la~~klar ve bu arada Büyük Britanya bir
bask~~olmadan yenilmi~~Türkiye'ye önemli çapta müsaadatta bulunurlar. Onlarda ise böyle bir bask~~yapacak kudret yoktu, ve bu bask~~
daha sonra büsbütün ba~ka bir yönden gelir...".
Bütün bunlar zamanla, B~rak~~madan sonraki hafta ve aylarda
geli~ecek durumlar olmakla birlikte, Kas~m 1918 de önbelirtileri sezilebiliyordu.
Bu yaz~m~zda Atatürk'ün cepheden Istanbul'a geldi~i s~ralarda
yaymak istedi~i dü~ünceleri aç~~a vuran iki örnek vermekle yetinece~iz.
Onun görü~leri bu iki demeçten 7 belirli biçimde anla~~ld~~~ndan onlar~~
inceliyece~iz.
Bennett'in üstü.
" Sir Andrew Ryan: The Last of the Dragomans, S. 127.
Bunlar~n birincisi 17 Kas~m ~ g~ 8 günlü Minber ve ikincisi 18 Kas~m gilnlü
Vakit gazetelerinde ç~km~~t~r. Ilki "Türk ~nlulâp Tarihi Enstitüsü" yay~nlar~ndan
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Mustafa Kemal bu iki demecinde günün en önemli sorunlar~n~~
ele almakta ve bunlar üzerinde dü~ünce ve görü~lerini aç~klamaktad~r.
Bu demeçlerin verildikleri s~rada edinsel ve tinsel durumu hat~rlamak gerekir.
Genel Sava~~~kazanm~~~olan devletler b~rak~~may~~en kötü biçimde yorumlayarak ve i~lerine gelince onun da d~~~na ç~karak Mondros
görü~meleri s~ras~nda Osmanl~~murahhaslar~na sözle yapt~klar~~vaatleri hiçe sayarak Istanbul'a gerçekten egemen olmu~lar, yani oras~n~~
verdikleri söze ra~men edimsel olarak i~gal etmi~ler, Osmanl~~Hükümetini yok sayarcas~na davran~~lara koyulmu~lar, diledikleri yerlere
asker ç~karadurmu~lar, bir çok binaya el koymaya kalk~~m~~lar, Yunan sava~~gemileri de aralar~nda olarak donanmalar~na padi~ah~n
saray~~önünde demir att~rm~~lard~.
Kendilerine kar~~~iyi veya kötü davramlsa da Osmanl~l~~a pek
~s~namam~~~durumda bulunan, ancak son y~llarda yerli veya yersiz
olarak çok sert ve ac~~i~lemlerle kar~~la~m~~~olan Osmanl~~dinsel az~nl~klar~~aras~nda, yenen devletlerin donanmalar~~Istanbul önüne gelir
gelmez Türk dü~manl~~~~havas~~ bir kas~rga gibi esmeye koyulmu~,
hele Yunan sava~~gemilerinin de limana girmesi, dü~man askerleriyle birlikte karaya ç~kmas~~veya ç~kmak üzere bulunmas~, ba~ta
Rumlar olmak üzere, bu az~nl~klar~~alabildi~ine ~~martm~~~ve azd~rm~~t~.
Bunun üzerine Türkler'e kar~~~türlü bask~lar aras~nda onlara
Bat~l~lar kar~~s~nda bir a~a~~l~k duygusu a~~lamak yönüne de önem
verilmi~tir.
Bilindi~i gibi, Osmanl~~Devletinde yüksek say~lan çevrelerin yüzy~llar boyunca dev~irmelerle dolu bulunmas~~ve her müstebit yönetimin, ulusun ço~unlu~una kar~~~az~nl~klara dayanmay~~daha uygun bulmas~~yüzünden Türkler'i hor görmek ve Müslüman az~nl~klar~~ok~amak
Devletin yerle~mi~~gelenekleri aras~ndayd~, Türk için "Kaba Türk"
veya "Etrak-i bi idrak"8, Arapça ve Farsças~~Türkçesinden pek a~~r~~
ölçüde çok olmayan söz ve yaz~lara "Kaba Türkçe" denilmesi bir görenekti ve Ikinci Me~rutiyete, yani 1908y~l~nadek bu bir moda idi.
"Atatürk'ün Soylev ve Demeçleri" adl~~eserler zincirinin III üncü cildine almmanu~t~r. Ikincisi bu eserin S. 12 sinde ç~km~~t~r. Ancak tarihi yanl~~l~kla 18/MR918
yerine 18/XI/1919 olarak gösterilmi~tir.
8 Anlay~~s~z Türkler.
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Hükümet ve yüksek say~lan çevrelerdeki bu anlay~~~ve davran~~~
Istanbul'da Beyo~lu'nda pek kalabal~k bulunan Müslüman olm~yan
yerli az~nl~k, yabanc~~ve tatl~~su çevrelerinde de etkisini göstermi~,
onlar~~öteden beri bütün Müslümanlara hele Türklere kar~~~çok küstahça davranmaya ve onlar~~alabildi~ine küçümsemeye itmi~ti. Beyo~lunun and~~~m~z tak~mlardan olan yerlileri, kendisinden çekinilecek bir mevkide bulunmayan bir Türk'e seslenirken "Espce de Banabak" 9 diye ba~~r~rlard~.
~stanbul dü~man eline dü~ünce bu türlü gelenek, görenek ve
modalar dayan~lmaz ölçüde bir geli~me kazan~r. Çok geçmeden her
fes" giyene ters bak~lmas~~ve çok kez alçaklanmas~~(tahkir edilmesi)
i~ten bile olmaz.
Bu durum yaln~z eski bir görenek ve modan~n geli~mesi niteli~inde kalmaz. Böyle davranarak Türkte kesin bir a~a~~l~k duygusu
yaratmak, onu bir sömürge ulusunun tinsel durumuna dü~ürmek,
Frenkleri ve dinsel az~nl~klar~~kendisinden üstün görmeye al~~t~rmak,
onlar~n kar~~s~nda y~lg~n bulundurmak yolunda bir çabaya giri~ilir.
Bu i~te ne ölçüde ba~ar~l~~olunursa yenen devletlerle dinsel az~nl~klar~n bir k~sm~na ola~anüstü ç~karlar sa~layacak ve Türklük için
öldürücü ko~ullar kapsayacak olan bar~~~ antla~mas~n~n y~ld~rlIm~~~
Türkler'ce onaylanmas~~o oranda kolay olaca~~~dü~ünülerek böyle
davran~l~r ve bu konuda yabanc~~dü~manla yerli az~nl~klar ele le vererek çal~~~rlar.
Bu yoldaki dü~üncelere ~u yönler de ekleniliyordu :
Sömürgeci Büyük Devletler ve hele Ingiltere Asyah bir ulus olan
Türklerin kendilerine dört y~l boyunca bazen de pek ba~ar~l~~olarak
kar~~~koymu~~olmalar~n~, Çanakkale'de, Selmanpak'ta, iki kez de
Gazze'de kendilerini iyice yenmelerini, Küt-ül Amara'da güçlü bir
tümenlerini tutsak etmelerini hazmedemiyorlard~. Bu olaylar Asyah
ve Afrikal~~sömürge halk~nda: "Bizden olan bir ulus, bize egemen olan
devletlerin ordular~n~~yenebiliyor, dolay~siyle onlar yenilemez varl~klar de~ilmi~ler, biz de gayret edersek onlar~n boyunduru~undan kurtulabiliriz" dü~üncesini uyand~racak nitelikteydi ve uyand~rm~~t~~da.
Bu dü~ünceyi alullardan silmek için Türkleri öyle ezik bir duruma
"Bir türlü banabak". "Behey sersem" anlam~nda kullan~l~rd~.
25 Kas~m ~~925'te ~apka kanununun ç~kmas~na dek ülkemizde en çok giyilen ba~l~k.
9
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sokmahyd~~ki herkes bundan ibret als~n ve onlar gibi yapmay~~akl~ndan geçirenler y~ls~n.
Osmanl~~Padi~ah~n~n ~slam Halifesi say~lmas~~sava~~boyunca gerçekten edimsel bir etkisi olmam~~~ve Türklere bir ç~kar sa~lamam~~t~.
Nas~l ki ~rak, Palestin ve Suriye'de Osmanl~~ile sava~an Hindistan ordusunda Müslümanlar ço~unlukta olduklar~~halde, bunlar Halife ordular~na kar~~~pek çetin biçimde sava~m~~lard~.
Bununla birlikte, en çok ~ngiliz Hükümeti, ne olur ne olmaz,
ileride durum de~i~ir kayg~siyle Türkleri ezik tutmay~~zorunlu say~yordu. Onlar o kez güçsüz bir duruma dü~ ürülmeliydiler ki Islam
acunu art~k Hilafeti onlar~n padi~ah~na yak~~t~ramas~n ve ~ngilizlere
alet olacak bir Arap hükümdar~, örne~in Mekke Serifi Hüseyin Pa~a
veya bir benzeri Halife olarak ~slam acununa kabul ettirilsin. Do~al
olarak bu son yön daha ileride ele al~nacak bir konuydu, bu i~te
Fransa'n~n ku~ku ve k~skançl~~~n~~da gözönünde tutmak gerekirdi.
Her ne ise, yenen devletlerle bir tak~m az~nl~klar~n Istanbul'daki
bu tutumu ve bask~s~~ kar~~s~nda baz~~Türklerde geli~en tinsel durumu
incelersek ~unlar~~görürüz:
Osmanl~~Devletinin ve ba~la~~klar~n~n u~rad~klar~~büyük yenilginin do~urdu~u ürnitsizlik içinde bunalan bir tak~m Türk ayd~nlar~~ve
halk~~üzerinde bu bask~~ayr~ca ezici bir etki yap~yordu.
Ilerideki olaylar ve Kuvay~~Milliye kahramanl~klar~~gösterecektir
ki, Türk'ün ruhunda sonsuz bir dayatma gücü ya~amaktad~ r. Ancak
B~rak~~mamn ilk gün ve haftalar~nda göze çarpan yön, ayd~nlar aras~nda ço~unlu~un ümitsiz ve alabildi~ine kara dü~ünceli oldu~udur.
Bu ko~ullar alt~nda bir tak~m ak~mlar ortaya ç~km~~~ve sap~kl~klar
görülmü~tür. Bu ak~mlar~n ba~licalar~~ ~unlard~r:
Her ~ey bitti, Osmanl~~Devletinden ve Türklükten hiç ümit kalmad~~dü~üncesine kap~lanlar, yenen devletlere ve daha çok onlardan
kendisine en uygun gelenine yaranarak ona kul köle olmak ve böylelikle kendine geçim ve gelecek (!) sa~lamak isteyenler tak~m~.
Ba~ka bir tak~m ~stanbula ve Osmanl~~Devletinin Türk k~sm~na
hangi yabanc~~egemen olursa olsun halk~~eli alt~nda tutmak için en
iyi vas~ta padi~ah~~kullanmak olaca~~ndan, Vahidettin'e kul köle olarak
geçimini ve gelece~ini bu yoldan sa~lamak dü~üncesine kap~hr. Bunlar aras~nda padi~ah ne yaparsa yaps~n, ülke ve ulusu yabanc~ya ne
ölçüde pe~ke~~çekerse çeksin, ona körü körüne uymak dü~üncesini besliyenler bulundu~u gibi onun taht~n~~korumak için dü~man yarar~na
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her kötülü~ü yapmaya kadar gitmiyece~ine inananlar da vard~. Bu
gibilerin "Padi~ah~m~z etraf~nda toplanal~m" parolas~n~~içten yurtsever dü~üncelerle yayd~klar~~da olmu~tur. Ancak Vahidettin yurt ve
ulustan çok kendini ve ne olursa olsun tahtta kalmay~~dü~ündü~ünden,
sonunadek ona ba~l~~kalanlar hiyanet yoluna dü~mekten ba~ka bir
~ey yapmam~~~olurlar.
Bu iki ak~ma kap~lan ve onlardan vaktinde slyr~lm~yanlar~n tek
kazançlar~~yurda ihanet, kar~~l~~~nda sa~lad~klar~~geçici ç~karlar olacakt~r.
Ba~ka bir ak~m, Ittihat ve Terekki'ye dü~manl~k göstererek ondan öç almay~~ba~l~ca amaç bilmektedir. Baz~lar~~ise bu e~ilimi, yurda
zarar vermi~~bir kurulu~a kar~~~yurtseverli~in gerektirdi~i s~n~rlar
içinde tutmay~p, yurt dü~manlar~na ve padi~aha ba~hl~kla birlikte
sonunadek, yani yurt ve ulusa zararl~~olmak pahas~na da gerçekle~tirmeye çal~~maktan kaç~nmam~~t~r. Bu gibileri i~leri o raddeye getireceklerdir ki, hiç bir kötülü~e kat~lmam~~, yaln~zca Ittihat ve Terekkiye
den önceki hizmetleri dolay~siyle ba~l~~kalm~~~bulunanlar~~ da
1908
ku~kuland~rarak ulusu biribirine dü~man hiziplere böleceklerdir.
Pek çok kimse bu sayd~~~m~z ak~mlar~n yaln~z birine de~il, bir
kaç~na birden kendini kapt~rm~~t~.
Sonuç bak~m~ndan bunlar~n hepsinden daha tehlikeli bir ak~m
da, bir çok ileri gelenin Osmanl~~Devletinin art~k ba~~ms~z ya~ayam~yaca~~na inand~klar~ndan bir büyük devletin koruyuculu~unu aramas~n~n sak~n~lmaz bir zorunluk oldu~u inanc~na varm~~~olmas~~ve bu
u~urda çal~~may~~yurtseverlik sayacak kez ~a~k~nla~m~~~bulunmas~d~r.
Bunlar bir koruyucu devletin uyru~u olunulursa Anadolu Türklü~ünün bölünülmeyip bir birlik olarak kalabilece~ini hayal etmektedirler.
Bu son alum daha sonralar~~geli~ecek ise de, uza~~~görür geçinen
ve öyle say~lanlar aras~nda daha b~ralu~ma olur olmaz bu yolda dü~ünceler besleyen ve bunlar~~ aç~klayanlar olmu~tu. Koruyucu olarak
ba~l~ca iki devlet akla gelmekteydi : Ingiltere ve Amerika.
Gerçi Fransa'y~~isteyenler de vard~, ancak bu devletin sömürgecilik yönünden ad~~ iyi ç~kmam~~t~. Bu arada "girdi~i yerlerde
çöpçü ve kapucuyu bile Fransa'dan getirir", yani yerlilere hiç i~~
b~rakmaz sözü dola~t~r~l~rd~.
Ingiliz ve Amerikan koruyuculu~unu arayanlar~~bir tutmak do~ru
de~ildir. Çünkü o s~rada Ingiltere bütün anlamiyle bir sömürgeci
devletti, Hindistan'da (ki o vakit Pakistan da onun içinde bulunu-
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yordu), Birmanya'da, M~s~ r'da ve türlü Afrika bölgelerinde yüz milyonlarca halk~~boyunduruk alt~nda tuttu~u gibi, genel sava~~s~ras~nda
Ba~la~~klar~~Fransa, ~talya ve Rusya ile yapt~~~~(b~rak~~madan önce bile
yay~nlanm~~) gizli antla~malara göre ~rak'la Palestin'i de boyunduruk
alt~na alacakt~. Yine o evrede onun sömürgecilikten vaz geçece~ini ve
boyunduru~u alt~ndaki ülkelerden hiç birine ba~~ms~zl~k verece~ini
gösteren ciddi bir söz ve belirti yoktu.
Amerika ise bir sömürgeci devlet de~ildi. Filipin adalar~~ gibi
yönetti~i d~~~ülkelere ise a~ama a~ama özgürlük ve ba~~ms~zl~k vermekteydi.
Bunlara bakarak Amerikan koruyuculu~unu (ki bu i~~manda
ad~n~~ alacakt~r) istemi~~olanlarla Ingiliz koruyuculu~una yanat
olanlar~~ bir tutmak do~ru de~ildir. Bununla birlikte Türklük için
manda alt~na girilmesini dü~ünmek, istemek ve bu yolda çabalarda
bulunmak bir inanç eksikli~inin, ulusumuza kar~~~güven k~tl~~~n~n
bir belirtisiydi. O s~ rada örnek olarak gösterilen Filipin adalar~mn
durumuna girmek, Hindistan'~nkine dü~mek kadar kötü olmasa bile,
yine de ho~~ve hele onurlu bir durum de~ildi ve ba~~ms~zl~kla hiç mi
hiç kar~~la~t~r~lamazd~.
~ngiliz koruyuculu~unu isteyenlerin ba~~nda padi~ah ve sadrazam~~Damat Ferit Pa~a vard~. Bunlar~n bu yolda Ingiltere'ye yapt~klar~~ ba~vurma "Atatürk, Hayat~~ ve Eseri" adl~~eserimizde (S. 270
v. d.) ayr~nt~l~~olarak an~lm~~t~ r. Hürriyet ve Itilaf Partisi de "Ingiltere Müslüman uluslar~n~~yöneltmekte denenmi~tir" parolasiyle bu
amac~~gütmekteydi.
Amerika koruyuculu~unu istiyenlerin ba~~nda eski sadrazam
Ahmet Izzet Pa~a görünecektir. Bu dü~ünceye kat~lan ve onun uygulanmas~~için çal~~anlar~n bir ço~u sonra Ankara'da bu amac~~ bir
yana itmi~~olarak en büyük mevkilere geçeceklerdir. Bu mevkilere
geçmi~~olanlar aras~nda ta ba~tan bu i~e, yani manda alt~na girmek
iste~ine, kesin olarak kar~~~koyan Mustafa Kemal'le General Kaz~m
Karabekir'dir. Bu konuda e~ilimi olup olmad~~~n~~belirtmiyen de, o
s~ralarda Bat~'daki çarp~~malar~~yönelten ve bu gibi i~lerle u~ra~acak
vakit ve imkan~~olm~yan General Ali Fuat Cebesoy'la Albay, sonra
General Kaz~m Ozalp'tir.
Mustafa Kemal'in a~a~~da görülecek demeçleri bütün bu ak~mlar~n henüz belirli belirsiz biçimde sezilme~e ba~land~klar~~ s~ralarda
verilmi~tir. O, keskin anlay~~iyle bunlar~n ileride do~uracaklar~~ teh-
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likeleri ta ba~tan kavrayarak, Türk ulusunun dü~üncelerini yöneltmek
istedi~i yanlara çevirip onu sap~k yollara girmekten al~koymak amac~n~~gütmü~tür.
* *
Mustafa Kemal'in 17/XI/1918 günlü Minber gazetesinde ç~kan
demecinin önemli k~s~mlar~~ a~a~~dad~r:
. En iyi siyasetin her türlü mânasiyle en çok kuvvetli olmakta bu"
lundu~unu kabul ederim. . . Bu tabirden maksad~m yaln~z silâh kuvveti oldu~unu zan etmeyiniz, bilâkis asker oldu~uma ra~men bu bence kuvvet muhassalas~n~nn vücuda getirdi~i avamilinn sonuncusudur. Benim murat etti~im manen, ilmen, fennen, ahlâken kuvvetli olmakt~r. Çünkü bu sayd~~~m hasailden 13
mahrum olan bir milletin bütün efrad~n~n en son silâhlarla techiz 14 olundu~unu farzetsek bile kuvvetli oldu~unu kabul etmek do~ru olmaz. Bugünkü
cemiyet-i be~eriye 18 içinde insan olarak ahz-~~mevki 18 edebilmek için elbette
silâh bedest" olmak kâfi de~ildir. Benim telâkkime 18 göre kuvvetli bir ordu
denildi~i zaman anla~~lmas~~lâz~m gelen mâna, her ferdi bilhassa zabiti, kumandan~~icabat-t medeniye 18 ve fenniyeyi müdrik 20 ve ona nazaran ef' al ve
harekât~n~~tatbik eden yüksek ahlâkta bir heyettir. ~üphe yok ki yegane gayesi,
vazjfesi, dü~üncesi ve haz~rl~~~~müdafaa-i vatana münhas~r 21 kalan bu heyet
memleketin siyasetini idare edenlerin en nihayet verecekleri kararla hal-i faaliyete geçer. ~~te orduya ve ordulara kumanda etmi~~bir asker s~fatiyle bu nokta-i nazardan siyasete temas etmi~~olabilirim. Memleketimi ve milletimi pek
iyi tan~d~~~m ve muhtaç oldu~u terakkiye mazhariyet için huzur ve sükûn ile,
fakat her halde hürriyet ve istiklâli masun 22 olarak çok devaml~~çal~~mak lüzumuna kani 23 bulundu~um cihetle bu kanaati tatmin edecek, yani bize huzur
't Toplamdan do~an sonuç.
12 Amillerin, etkenlerin.
13 Hasletler, yarad~l~~, huylar, s~fatlar.
14 Donat~lm~~.
" ~nsanlar toplulu~u.
16 Yer almak.
i 7 Silah elde.
16 Görü~üme, anlay~~~ma.
12 Uygarl~k gereksilikleri.
20 Kavram~~.
21 S~n~rlanm~~.
22 Korunulmu~.
22 Inanm~~.
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ve sük~ln ve zaman-~~mesai 24 bah~edecek münasebetlere iktiran edecek 25 dostluklara cidden taraftanm".
Görüldü~ü gibi, Mustafa Kemal ulusa ve orduya ~unlar~~demektedir : Her türlü bilimle birlikte ahlak yönünden ve tinsel bak~mdan
yükselin, güçlü ordunun ilk ko~ulu and~~~m s~fatlar~~ta~~mas~d~r. özerklik ve ba~~ms~zl~ktan vaz geçilemez, yani özerkli~i (hürriyeti) sa~layan me~rutiyet ve ba~~ms~zl~k b~rak~lamaz ; ba~ka bir deyimle, yabanc~~bir devletin koruyuculu~u (mandas~) alt~na girilemez. Bu yönler
gözönünde tutularak rahat çal~~abilmek için gereken dostluklar aran~lmal~d~r.
Böylelikle Mustafa Kemal, ümitsizli~e kap~lanlara, yabanc~lara
yana~~p yurdu onlara pe~ke~~çekmeye kalk~~anlara, ortaya ç~kan durum kar~~s~nda sinmi~~olanlara, yabanc~~buyru~u veya mandas~~alt~na
girmekten ba~ka ç~kar yol görmiyenlere: "ahlak, tinsel güç, çal~~mak,
gelece~e ümitle bakmak" yolunu göstermektedir.
Mustafa Kemal'in: "I~te bu orduya ve ordulara kumanda etmi~~
bir asker s~fatiyle bu nokta-i nazardan siyasete temas etmi~~olabilirim"
sözü üzerinde durmak gerekir. Bilindi~i gibi, O, 1908y~l~nda Ikinci
Me~rutiyetin bilitlenmesinden bu yana hep ordunun siyasa ile u~ra~mamas~m ve ancak yeni düzenin bekçili~ini yapmas~n~~istemi~, bu
yolda da durmadan çabalanu~t~. Dü~üncesini de~i~tirmi~~olmak ve
siyasaya kan~makla suçland~nlmamak için bunu söylemi~tir.
Ancak ~u yön de unutulmamal~d~r ki Mustafa Kemal, yurt ve
Me~rutiyet tehlikeye girince, hem siyasa hem de askerlik yoluyla ortaya at~lmaktan kaçmmartu~t~r. Nas~l ki Adana'dan Istanbul'a gelince
Tevfik Pa~a Hükümetine güven oyu verilmemesi için Mecliste Mebuslar aras~nda çal~~acak ve ilerde yurdu kurtarmak amaciyle askerlik
s~fat~~üzerindeyken de siyasal alanda u~ra~acakt~r.
Gazetecinin Ingilizler'le ilgili bir sorusuna Mustafa Kemal ~u
kar~~h~~~verir:
Kalbimde bugz ve adavet hissiyat~~ 26 yer bulmam~~t~r. ingilizler'in
"
Osmanl~~milletinin hürriyetine ve devletimizin istiklâline riayette gösterdikleri
hürmet ve insaniyet kar~~s~nda yaln~z benim de~il bütün Osmanl~~milletinin
Çal~~mak için zaman.
Ili~kilere ula~acak, ili~kiler sa~lamaya varacak.
28 Sevmemek ve dü~manl~k duygular~.
24

25
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Ingilizler'den daha hay~rl~~bir dost olm~yaca~~~kanaatiyle mütehassis olmalar~ "
pek tabitdir".
Burada Mustafa Kemal ~ngilizler'e bir bak~ma Osmanl~~ ba~~ms~zl~~~na ili~meyin demektedir. Ancak örtülü olarak da ~unlar~~anlatmak istemektedir: Padi~ahla bir olup, ulusun özerkli~ini, yani Me~rutiyeti kald~rmaya kalk~~maym, padi~ah ve yeniden do~abilecek olan
Hürriyet ve ~tilâf Partisi Ingiliz boyunduru~u alt~na girmek isterlerse
buna ald~r~~~etmeyin, as~l kazan~lmas~~gereken dostluk ulusun dostlu~udur. O ise ancak özerklik ve ba~~ms~zl~~-~m~za sayg~~göstermekle
elde edilebilir.
Atatürk 1922 büyük zaferinden ve Lozan Antla~mas~ndan sonra
da Bat~~büyük devletleri ve hele ~ngiltere ile yak~n dostluk kurmaya
önem vermi~~ise de, bunun acun siyasas~~bak~m~ndan en do~ru yol
oldu~unu ~ngilizler epey geç kavr~yabilmi~lerdir.
*
*
Mustafa Kemal'in 18 Kas~m 1918 günlü Vakit gazetesinde ç~kan
demecinin ba~l~ca k~s~mlar~~ a~a~~dad~r:
Gazeteci B~ralu~man~n umulan biçimde uygulanmamas~, yani
Osmanl~~Hükümetine zarar veren bir çok i~lemlerin B~rak~~ma ko~ullar~na uymad~~ma ald~r~lmadan yenen devletlerce yürütülmesi konusunu ele almas~~üzerine Mustafa Kemal ~unlar~~ der:
"Hükümetimizle mütareke akdeden devletlerin ve bu devletler nam«
mütareke ~artnamesini yapan Britanya Hükümetinin Osmanl~lar'a kar~~~olan
hüsn-ü niyetinden ~üphe etmek istemem. E~er mezhIr ~artname ahkâm~n~n tatbikat~nda suitefehhümü mucip cihat 28 görülüyorsa bunun sebebini derhal anlamak ve muhataplanmizla anla~mak lâzzmd~r. Bittabi 29 bu vazife hükümetlere
terettüp eder 30. Benim bildi~ime göre Hükümetler bu bapta icabeden te~ebbüsatta bulunmu~~ve bulunmaktad~r.
"Yaln~z benim anlamad~~~m bir cihet varsa bu te~ebbüsat neden milleti
tatmin edici netayiç vermemektedir. Buna sebep olarak ~imdi hat~nma gelen
nokta ~udur: ~ki Hükümet ricali beyninde bilmüzakere takarrür ettirildikten
sonra emr-i icras~~ lâz~m gelen hususat31 askeri kumandanlara terk olunuyor.
Duygusunu tasmalar'.
~yi anla~amamazl~~~~gerektiren yönler.
29 Do~al olarak.
3° Dü~er.
$1 Uygulanmas~~gereken yönler.

37
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Halbuki bu hususta askerler de~il diplomatlar hal-i faaliyette bulunmak lâz~ md~r"
B~ rak~ ma görü~melerinde Osmanl~~ ad~na bahriye naz~r~, yani
Hükümetin bir üyesi olan Rauf Orbay, Ba~la~~ k dü~manlar ad~na da
~ngiliz Amirali Kaltorp (Calthorpe) bulunmu~~idi. Bu son yön Mustafa
Kemal'in söyledi~ine uymuyor görünüyorsa da an~lan amiral, ba~la~~k devletlerden ald~~~~yönetmeli~i uygulamakla yetindi~i için gerçekten kar~~~yanda da i~i askerler de~il devlet adamlar~~yöneltmi~~demekti.
Kendisi asker oldu~undan askerlerin e~ilimlerini pek iyi bilen
Mustafa Kemal, onlar~ n bu gibi durumlarda kuvvete dayanarak ellerindeki metinleri i~lerine gelen yöne göre geni~letmeye pek eygin olduklar~n~~ve hukuk kurallariyle a~~r~~ba~lanmay~~sevmediklerini belirtmek istemi~tir.
Gazetecinin bu i~te ulusa dü~en görevin ne olabilece~ini sormas~~
üzerine Mustafa Kemal ~u kar~~l~~~~verir:
"Malâm-u âliniz millet do~rudan do~ruya umur-u devlete kar~~maz. Vekilleri olan heyet-i mebusan~n itimad~na mazhar bir hükümetin netice-i icraat~na inti zar eyler 32 . O halde bu hususta milletin en büyük vazifesi meb uslar~~
vas~tasiyle her suretle ~ayan-~~emniyet bir hükümetin mesned-i kuvas~n~~te~kil
etmektir 33.
Gazeteci sorar:
"Bugünkü Meclis-i Mebusan~n milleti tamamiyle temsil etmedi~i hakk~nda ortal~ kta kel-ü kaal 34 vard~r. Bu bapta fikr-i âliniz ne merkezdedir ?"
Mustafa Kemal bu soruya verdi~i kar~~l~kla do~rudan do~ruya
siyasamn içine girer. Hem de Vahidettin'in sezilen, hattâ bilinen dü~üncelerine de kar~~n bir durum tak~n~r. Bunun üzerine kendisi bir
k~s~m çevrelerce "Ittihatç~" olarak damgalan~r. Ancak yukar~da and~~~m~z nedenler dolay~siyle, padi~ah ona pek güvenmemekle birlikte
orduyu onun yolu ile elde tutmay~~umdu~undan, bu ve buna benzer
söz ve davran~~lar~~üzerinde durmaz ve Mustafa Kemal Istanbul'da
kald~~~~alt~~ ay~~bir çarp~ya u~ramadan geçirdi~i gibi, Anadolu'ya da
geni~~yetkilerle gönderilir. Onun gazeteciye kar~~l~~~~a~a~~dad~r:
"Bence bilhassa içinde bulundu~umuz bu mü~kül ve pek nazik zamanda
bu gibi kil-ü kaaller kat' yen tecviz edilemez 55. Bu kil-ü kaaller hayat-~~me~ru" I~lemlerinin sonucunu bekler.
Kuvvetlerinin dayana~~~olmakt~r.
Dedikodu.
35 Kesin olarak uygun say~lamaz.
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tiyet için pek muz~rd~r. Bundan her me~rutiyetperver Osmanl~'n~n suret-i kat'iyede mücanebet etmesi 36 en büyük vazjfe-i vataniyyedir. Bugünkü mebusan~n
bir tak~m tesirat 37 alt~nda intihap edilmi~~oldu~u hakk~nda kil-ü kaal edenlere
~u noktalar~~hat~rlamak lâz~md~r. Evvel emirde, yap~lan dedikodular için zaman
ve zemin hiç bir suretle müsait de~ildir; sonra alel~tlak 38 her memlekette bu
gibi intihabat icra edilirken araya bir tak~m tesirat~n kar~~t~~~~da inkh edilemez. Bunlardan sarf-~~nazar 39 Osmanl~~ Milletinin timsal-i me~rutiyeti 40
bugünkü Meclis-i Mebusan~m~zd~r. Bu heyeti viicude getiren azan~n intihap
olunduklan devairden 41 bir k~sm~~elyevm 42 yeni bir intihap icras~na müsait "
olm~yan bir vaziyet-i fevkaliide içinde bulunmaktad~r. Binaenaleyh sadece bu
noktay~~dü~ünmek bu meseleyi daha ziyade tamikten" dolay~~tahaddüs edebilecek 43 fenal~klan gösterir. Her halde millet ve memleketimizin pek ziyade muhtaç oldu~u sulhü takarrür ettirecek Hükümetin hal-i haz~rdaki 46 Meclis-i
Mebusan~m~za istinat etmesi" bir zaruret te~kil etmektedir".
Bu demeç Mustafa Kemal'in B~rak~~madan sonra Istanbul'da
geçirdi~i alt~~ay boyunca güdece~i siyasan~n, bulunaca~~~çabalar~n,
daha sonra da Anadolu'ya geçince yapacaklar~n~n ana çizgilerini belirtmektedir.
O, her ~eyden önce, ulustan, Meclisin güvenini ta~~yan ve onunla
geçinebilecek olan bir hükümeti desteklemesini istemektedir ve ancak
bu yap~l~rsa kar~~la~~lacak güçlük ve tehlikelerle en uygun ko~ullar
içinde u~ra~~labilece~ini söylemektedir.
O s~rada padi~ah, var olan Meclisle geçinmesi pek güç olm~yan
Ahmet Izzet Pa~a Hükümetini dü~ürmü~~ve Meclis'e geçinemiyece~i
belli bulunan, hele günün gerekliklerine daha az uyabilecek olan
Tevfik Pa~ay~~sadrazam yapm~~t~.
Kesin olarak sak~nmas~.
Etkenler. Me~ru olm~yan etkenler anlam~nda kullan~lm~~~
38 Sorumsuzluk içinde, hiç bir ba~la ba~l~~olm~yarak, ba~~bo~~olarak. Burada
"çekinilmeden denilebilir ki" gibi bir anlamda kullan~lm~~t~r.
39 Vaz geçelim.
4 ° Me~rutiyetinin simgesi.
41 Dairelerden. "Seçim bölgeleri" anlam~nda kullan~lm~~.
82 Bugün.
43 Uygun.
44 Derinle~tirmekten.
55 Ortaya ç~kabilecek.
4 ° ~imdiki, bu s~radaki.
47 Dayanmas~.
38

37
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Mustafa Kemal aç~kca söylemiyerek bu olay~~imlemektedir. O,
bu gibi dü~üncelerle ~zzet Pa~an~n yeniden sadrazam olmas~na ve
buna bir ilk ad~m olarak da Tevfik Pa~an~n Meclisten güven oyu alamamas~na çal~~acakt~r. Ancak mebuslar, en çok üzerlerindeki Ittihatç~l~k damgas~n~n verdi~i çekingenlik yüzünden buna yüreklenemeyip
yeni sadrazama güven oyu vereceklerdir.
Bundan ba~ka Mustafa Kemal Me~rutiyetin elden gitmesi ve
yine her türlü denetleme d~~~nda müstebit bir yönetimin yerle~mesi
kayg~s~ndad~r. Ayr~ca da hükümetin bar~~~görü~meleri s~ras~nda bir
meclise, hele sava~~s~ras~nda dü~man eline geçmi~~bölgelerin temsilcilerini de kapsayan bir mebusan meclisine dayanmas~m istemektedir.
O s~rada yenen devletlerin yendikleri dü~manlarlyla hiç bir tart~~maya yer vermeden bar~~~antla~malar~n~~birer dikta biçiminde zorlamak dü~üncesinde olduklar~~bilinmiyordu. Onlar bu yolu tuttuklar~nda, Osmanl~~Hükümetine zorlayacaklar~~bar~~~antla~mas~~Meclisten geçerken Imparatorluktan ayr~lan yerler mebuslar~n~n kesin bir
protestoda bulunmalar~~tinsel bak~mdan büyük bir önem ta~~rd~.
Bundan ba~ka, B~rak~~man~ n yenen devletlerce biteviye kötüye kullan~lmas~~kar~~s~nda Meclisten yükselecek sesler onlar~~her halde huzursuz k~lard~, nas~l ki k~lm~~t~r da ve az da olsa gitgide çekingen yapard~.
Meclisi bu devletlerin da~~tmas~~ise Mart 1920 'de olaca~~~gibi, yurtta
büyük co~kunluklar yarat~r ve d~~ar~da da zamanla geni~leyecek tepkiler do~ururdu.
Mustafa Kemal daha sonralar~~Anadolu'ya geçince hep bir meclis
veya heyete dayanarak çal~~may~~kural edinecektir. Samsun'a yar~~~ndan az sonra Sivas'ta bütün yurdun temsil edilece~i bir kongre toplamay~~kararla~t~rmas~, pek esasl~~biçimde toplanmasa bile bu kongrenin seçti~i Heyeti Temsiliye'ye dayanmaya önem vermesi, sonra Meclisi Mebusan~n toplanmas~~için hükümeti zorlamas~, bu meclis i~leyemez olunca Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmas~~
hep ayn~~görü~~ve dü~ üncenin sonucudur. Bu yönleri belirttikten sonra
Mustafa Kemal'in demecinin kapsad~~~~ana dü~ünceleri gözden geçirelim. Ona göre:
) Durum o ölçüde naziktir ki, geçmi~i kurcalayarak onu daha
da a~~rla~t~ rmaktan sak~n~lmal~d~r.
2) Geçrni~le ilgili dü~üncelerle, yani Meclisi Mebusan~n seçili~~
biçimine tak~ larak onu kötülemek ve onun da~~lmas~na yol açmak
hem Me~ rutiyetin elden gitmesini gerektirir, hem de Osmanl~~Hükü-
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metini yenen devletler kar~~s~nda önemli bir dayanaktan yoksun
k~lar.
Bunu söylerken Mustafa Kemal bir yandan Vahidettin'in a~abeyi
II. Abdülhamit gibi istibdada e~ilimli oldu~unu ve meclislerce
denetlenmeyi istemedi~ini dü~ünüyor, öbür yandan da sömürgeci
devletlerin kar~~lar~nda halkça seçilmi~~bir meclis yerine taht~~ ve
rahat~~tehlikeye girince boyun e~mekten çekinmeyen bir müstebit
görmeyi i~lerine daha elveri~li sayd~klar~n~, o günkü padi~ah~n da bu
e~ilimdeki müstebitlerin en ileri gidenleri niteli~inde oldu~unu
biliyordu.
Bunlara bakarak Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin da~~t~lmamas~n~~zorunlu say~yordu. Böyle olmas~~ve güdülmesini istedi~i
siyasan~n uygulanabilmesi için bir tak~m ko~ullar~n yerine gelmesi
gerekirdi. Ba~l~calar~n~~ a~a~~da an~yoruz:
Mebuslar, esas bak~m~ndan, be~~y~l önce bask~~ alt~nda seçtirilmi~~olduklar~n~, sava~~boyunca onun çok kötü biçimde yönetilmi~~
olmas~na, ayr~ca da vurgun yoluyla halk~n soyulup ezilmesine kar~~~
etkili olarak dikilmemi~~olduklar~n~~unutm~yarak, bir kere güven oyu
vermi~~olduklar~~hükümete kar~~~biteviye dikilmemeli, seslerini a~~r~~
yükseltmemeliydiler.
Mebusan Meclisinin ço~unlu~u Ittihat ve Terakkinin art~k
öldü~ünü, onu Teceddüt ve ba~ka adlar alt~nda ya~atmaya kalk~~man~ n saçma ve zararl~~oldu~unu, bu partiyi tasfiye için Hükümetce
al~nan ölçemlerin hele halk~~soyup aç b~rakmakta vas~ta olarak kullan~lan sözde ekonomik kurulu~lara ve varl~klar~na el konulmas~n~,
bu i~te a~~r~~da gidilse, do~al saymah ve hiç olmazsa öyle görmeliydi.
Mebuslar b~rak~~ma ko~ullar~n~n yenen devletlerce çi~nenmesinde hükümeti suçlu sayarak k~nayacaklar~~ ve onu ~a~k~na çevirecekleri yerde, bu i~te dü~manlar~n B~rak~~maya ayk~r~~davran~~lar~na kar~~~koymak yönünde hükümeti var güçleriyle desteklemeleri
ve herkese Meclisle hükümetin elele vermi~~olarak tam bir anla~ma
içinde çal~~t~~~~duygusunu vermeyi en önemli bir görev bilmeliydiler.
Öbür yandan Hükümet de bir meclise, hele içinde sava~~
s~ras~nda edimsel olarak elden ç~km~~, ancak hukuk bak~m~ndan
Osmanl~~olan bölgelerin mebuslar~m kapsayan bir meclise dayanman~n kendisine verece~i gücün de~erini anlamahyd~. Onun bunu
anlamas~, hele anlay~nca ona göre davranmas~~için padi~ah~n da ayn~~
dü~üncede olmas~~gerekirdi. 0 ise, yukar~da dedi~imiz gibi, kendi
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kesin nüfuzunu azaltacak her türlü ulusal denetlemeye kar~~nd~~ve bir
an önce Meclisten kurtulmak istiyordu.
Vahidettin'in esas iste~i bu iken bahane olarak yenen devletlerin
Osmanl~'n~n sava~a kat~lmas~na, türlü kötülüklere ve Ermeni tehcirine
kar~~~dikilmemi~~olan bir meclisin bu i~lerde Sait Halim ve Talat
Pa~a hükümetlerinin suç orta~~~say~lmas~~gerekti~ini ve onun yüzünden bar~~~ko~ullar~n~n daha a~~rla~hr~labileceklerini ileri sürmekteydi.
Bu iddias~n~~ da belirli belirsiz biçimde Ingiliz papaz~~ Fru (Freuv)
gibi gizliden gizliye temas etti~i yabanc~~ ak~l hocalar~mn kendisine
do~al olarak üstlerinden ald~klar~~yönergelere uyarak bu yoldaki
fis~ldamalar~ na dayamaktayd~.
Hükümeti ise padi~ah seçmi~ti ve üyeleri ona ba~l~~idiler. Bu
ko~ullar alt~nda pek büyük ço~unlu~u Ittihatç~~olan, her ~eyden önce
ad~~ de~i~mi~~de olsa bu partinin ve Almanya'ya kaçm~~~olan onun
büyüklerinin her bak~mdan varl~k ve durumunu korumay~~dü~ünen,
ku~kuland~~~~hükümeti güçsüz b~rakmak için elden geleni yapan,
padi~aha ise hiç güvenmiyen Meclisle Vahidettin'e ba~l~~hükümetin
zaman~n gerektirdi~i gibi tüm bir dayan~~ma içinde çal~~malar~~
imkans~zd~. Iki yanda da bütün öbür dü~ünceleri b~rakarak biribirine
sar~lacak kadar anlay~~~ve ba~ka her türlü ç~kar~~unutacak ölçüde bir
yurtseverlik yoktu.
Üzerinde durulmas~~gereken bir yön de Ingiliz Hükümetinin
ba~lang~çta Ittihatç~lar~n i~ba~~nda kalmalar~n~~ istemi~~olmas~d~r.
Amaç, onlara istekleriyle girdikleri sava~~~kaybetmi~~olmak sorunlulu~una ek olarak öldürücü bir ba~ar~~da kabul etmek sorunlulu~unu
yüklemekti. ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Balfur (Balfour) 'un Amiral
Kaltorp (Calthorpe) 'a vermi~~oldu~u yönerge bunu gösterir 48.
Tinsel ve edimsel bak~mdan ezik bir durumda kalmas~~ beklenen
Ittihatç~lar~~ i~ba~~nda görmeyi daha uygun bulan ve onlarla bar~~~n
hem daha kolayl~kla yap~laca~~na, hem de ne ölçüde haks~z ve insanhkla insaf d~~~~ bar~~~ko~ullar~~zorlansa Ittihatç~larm bütün dünyada
propagandas~~ yap~lm~~~olan geçmi~teki zulümleri ele al~narak acun
kamu oyuna kar~~~daha ba~ar~~ile savunulabilece~ine inanan yenen
devletler, demin dedi~imiz gibi, ba~lang~çta Ittihat ve Terekki muhaliflerinin güc kazanmas~n~~istememi~lerdir.
48 Bk. Belleten, C. XXX, S. 118: Hikmet Bayur (Birinci Genel Sava~tan
sonra yap~lan Bar~~~Antla~malar~m~z, II).
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Hattâ bu dü~ünce ile, ba~ta Ingiltere olmak üzere Ba~la~~klar,
daha önceleri yurt d~~~na s~~~nm~~~olan Ittihat ve Terekki muhaliflerinin en tan~nm~~~ve at~lganlar~n~n yurda dönmesine bir süre izin
vermezler.
Ancak Istanbul'da ve ülkede B~rak~~man~n yenen devletlerce
her türlü içtenlik ve insaftan uzak, çok kötü bir biçimde Türklük
zarar~na uygulanmas~n~n do~urdu~u tepkiler görülüp Ba~la~~klara
ve onlar~n her buyru~una boyun e~en hükümete kar~~~direnmeler
ço~al~nca, bu durum Ittihatç~lar~n eseri say~hm~~ve ona göre ölçem
almak istenilmi~tir.
Gerçektense bu durum kendini aldat~lm~~~ve böylelikle silahlar~~
elinden al~nm~~~bilen bütün halk~n payla~t~~~~duygular~n sonucuydu.
Ittihatglarm da bu duyguya kat~lmalar~~ve kendi yerlerine i~ba~~na
geçenleri kötüleyerek ve acizlerini belirterek yeniden ulusun gözüne
girmek için onu sömürmeleri do~al idi.
Yenen devletler ise Türkler'deki kar~~~koyma e~itimini tüm
olarak bir Ittihatç~~ i~lemi sayd~klarmdan, bunu önlemek için yurt
d~~~ndaki Ittihat ve Terekki muhaliflerinin yurda dönmelerinin ç~karlar~na uygun olaca~~n~~ dü~ünürler ve bu inanca vard~ktan sonra
onlar~n Türkiye'ye girmesine izin verirler. Bunu yapmakla Hürriyet
ve Itilaf gibi partilerin güc kazanmalar~m sa~lamak isterler.
Yunan ordusunun Izmir'e girmesi üzerine görülen Türk ~ahlanmas~~ve Ege'deki Yunanlar'a kar~~~bir cephe kurulmas~~da pek büyük
ölçüde Ittihatç~~ k~~k~rtmalar~mn bir sonucu say~larak and~~~m~z
siyasa de~i~ikli~inin daha köksel bir biçim almas~n~n nedenleri aras~ndad~r. Ittihat ve Terekki muhaliflerini kullanarak Yunanlar~n i~ini
kolayla~t~racak yard~mc~lar elde edilmesi ve haz~rlanan ezici bar~~~
antla~mas~n~n kabulünü Türk ulusuna zorlamak yolunda destekleyiciler sa~lan~lmas~~istenilmi~tir.
Padi~ah ile onun hükümetinin bu incelikleri sezdiklerini gösteren
belirti yoktur. Onlar kurtulu~un güçlü olmakla ve hele hükümet,
Meclis ve ulusun biri birine s~ms~k~~ba~l~~olmas~n~n sa~layaca~~~güçle
de~il, yaln~z ve yaln~z Ingiltere'ye yaranmakla elde edilece~ine
inanm~~~ve bunu amaçlar~na da uygun bularak ona göre davranm~~Bu yön üzerinde "Atatürk, Hayat~~ve Eseri" adl~~eserimizde (S. 240 V. d.)
bir tak~m ayr~nt~lar vard~r.
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lard~r. Bu i~te ne ölçüde yan~ld~klar~n~~ ba~~tercüman Rayan'~n kalemiyle yukar~da anlatt~k.
Mustafa Kemal ise her ~eyden önce güçlü olmak gereksili~ini ta
ilk günden anlam~~~ve and~~~m~z demeciyle bu dü~ünceyi ortaya
atm~~t~r. Onun sadrazam ve hiç olmazsa harbiye naz~r~~olaca~~~bir
hükümet bu yolu tutar ve ba~ar~lar sa~l~yabilirdi. Ancak onun böyle
bir mevkie gelmesini padi~ah dü~ünmü~~olabilirse de, bunu yapmam~~t~r. Yapsayd~~da Ba~la~~klara kar~~~dayatmak için de~il, s~rf orduyu
boyun e~dirmeye yarar diye yapard~.
Teceddüt Partisi ad~~ alt~nda toplanm~~~ olan ~~ttihatç~lar ise
Mustafa Kemal'in böyle bir mevkie getirilmesini kesin olarak istememi~lerdir.
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