INGILIZ BELGELERINE GÖRE MEDINE MÜDAFII
FAHRETTIN PA~A
Dr. SALAH! R. SONYEL
Fahrettin Pa~a, Mondros B~rak~~mas~m Tan~m~yor:
Birinci Dünya Sava~~'ndan yenilgiyle ç~kan Osmanl~~Hükümeti,
30 Ekim, 1918'de Mondros B~rak~~mas~m imzalamak zorunlu~unda
kald~. B~rak~~man~n ~ 6'nc~~maddesine göre Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki tüm Osmanl~~garnizonlarm~n "en yak~n Ba~la~~k
komutan~na teslim olmas~" gerekiyordu°. Bu husus, Osmanl~~Hükümeti taraf~ndan 31.1 o.~ 9~ 8'de Medine Garnizonu Komutan~~ Fahrettin Pa~a'ya 2 gönderilen bir telyaz~s~nda 3 aç~klanm~~t~, fakat Ingiltere'nin Kahire Yüksek Komiseri 4 Sir Francis R. Wingate'in 5 153 I. ~~9~~8
~ngiliz Devlet Ar~ivi, D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri, k~saca PRO, FO. 371/
3449/1811 ~~o, Mondros B~rak~~mas~, 30.10.19 18; bundan böyle k~saca PRO, FO. 371
olarak an~lacakt~r.
2 Fahrettin Pa~a 1868'de, Tuna boyunda, Rusçuk'ta do~mu~, Istanbul'da
Harp Okulu'na devam ederek 1888'de birincilikle bitirip Süvari Tegmeni olmu~,
1891'de Kurmay Yüzba~~l~g~na terfi etmi~tir. 19o8'de 4. Ordu Kurmay Ba~kanl~~~~
vekâletine getirilmi~, 1911-12 Türk-Italyan sava~~na kat~lm~~t~r. Birinci Dünya Sava~~~patlay~nca Kurmay Albay bulunan Fahrettin, 12 Kas~m, ~ 914'de Pa~a olmu~,
26 Ocak, 1915'de Suriye'de bulunan 4. Ordunun komutan vekili yap~lm~~t~. 31 May~s, 1916'da Medine'ye giderek Hicaz Seferi Kuvvetleri komutan~~s~fat~yla oras~n~~
1919 Ocak ay~na kadar savunmu~tur. 28 Temmuz, ~ 918'de Korgeneral olmu~,
13 Ocak, 1919'da Ingilizlere teslim olduktan sonra M~s~r'a götürülerek 5 A~ustos,
1919'a kadar Kasr-el-Nil k~~las~nda hapsedilmi~, bu tarihte Malta'ya götürülerek
San Salvatore k~~las~nda hapsedilmi~, 1921 ortalar~nda di~er tutsaklarla birlikte
serbest b~rak~larak 24 Eylül, 1921'de Ankara'ya gelmi~ ; 1922-26 aras~nda Kemalist
Türkiye'nin Kabil elçiligini yapm~~; 22 Kas~m, 1948'de vefat etmi~tir.
3 Bu telyaz~s~n~~ancak Fahrettin Pa~a okumu~, bu ac~~habere yaln~z ba~~na
tahammül edemedi~inden, bunu güvendi~i Kurmay 2. ~ube Müdürü Vekili ve
Enformasyon Subay~~Naci Kâ~if ve ~ifre Subay~~Idris Behiç'le payla~m~~, onlar~,
gördükleri belgeyi hiçbir kimseye söylemeyeceklerine dair söz vermeye davet etmi~ti. Naci Kâ~if K~c~man, Medine Müdafaast - Hicaz Bizden Nas~l Ayr~ld~, ~stanbul,
1971, ss. 386-387.
4 High Commissioner - Büyükelçi seviyesinde.
3 General Sir Francis Reginald Wingate, 1861-1953; 1899'dan 1916'ya kadar
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de Ingiliz Hariciyesine bildirdi~ine göre, Fahrettin Pa~a'n~n, Hükümetinden ald~~~~direktiflere itaat etmemesi yüzünden, "Medine garnizonunun teslimiyle ilgili müzakereler iyi gitmiyordu". Sir R. Wingate, bu konuda Hükümetine ~unu öneriyordu:
"Türk Yönetiminden, daha önceki direktiflerini Fahri'ye,
bildi~i bir ~ifre ile tekrarlamas~~ve ona, en yak~n Ba~la~~k
Komutan~~olan Emir Ali'ye 6 teslimini emretmesi istenmelidir."
Ingiliz Yüksek Komiseri, böyle bir mesaj Kahire'ye telgrafla gönderilirse, bunu ivedi ile Fahrettin'e göndermeyi üsteleniyor, bu telyaz~s~mn
Istanbul'dan posta ile gönderilmesi gereken imzal~, resmi bir yaz~yla
onaylanmas~~gere~ini belirterek, bu yaz~y~~da, lüzumu halinde, Fahrettin'e iletebilece~ini ekliyordu 7.
Bu telyaz~s~, Ingiliz Hariciyesinde baz~~ yorumlara yol açt~.
E.G.O.A.(?) rümuzunu kullanan yetkili, bu konuyla ilgilenen Harbiye
Bakanl~~~n~n herhalde harekete geçece~ini, 16.1 ~~ .1918 tarihli bir derkenarda belirtiyor; Birinci Sekreter George Kidston 8 , ayn~~gün ezcümle
~unlar~~ ekliyordu:
I~in belâl~~ taraf~~ ~u: Medine'de askeri tedbir alacak
bir durumda de~iliz. Fahri herhalde ~bn-i Suud'dan 9 yard~m bekliyor veya al~yor".
Sudan Genel Valili~inde bulunmu~, daha sonra Yüksek Komiser olarak 1922'de
emekliye ayr~lm~~t~r. An~lar~~1955'te yay~nlanan Wingate of the Sudan ba~l~kl~~eserde
toplanm~~t~r. Chambers Biographical Dictionary, Londra, 1969, S. 1371.
8 Emir Ali, 1879-1935; ~erif Hüseyin'in büyük o~lu idi. Mekke'de do~mu~,
Vahabi ayaklanmas~ndan sonra babas~n~n tahttan çekilmesi üzerine Mekke Kral~~
olmu~, fakat 1925'te krall~ktan çekilmek zorunlu~unda kalm~~, hayat~n~n sonuna
kadar Ba~dad'da sürgün kalm~~t~r. Chambers Biographical Dictionary, op. cit., s. 28.
7 PRO., FO. 371/3416/189245, Sir R. Wingate'ten Hariciyeye, "ivedi" i~aretli,
kapal~~telyaz~s~~No. 1698, Kahire, 15.11.1918.
8 George Kidston, 1.12.1911'de Ingiliz Hariciyesine Birinci Sekreter atanm~~t~ .
Foreign Office List, Londra, 1919.
Abdul Aziz ibn-i Suud, 188o-1953. Riyat'ta do~mu~, Kuveyt'te sürgün hayat~~
sürmü~, 1901 'de Necid ili vali ve komutan~~olarak babas~n~n yerini alm~~~ve ailesinin
ülkelerini Re~idilerden almak için harekete geçmi~tir. Gayesine 1927'de nail olmu~,
patriarhal idarenin yerine ~hvan (karde~lik) ak~m~n! geçirerek, Mekke'yi bütün Müslümanlar~n ziyaret edebilece~i kadar salim bir duruma getirmi~tir. 1927'de Hicaz
ve Necid K~ral!, 1932'de ise Suudi Arabistan K~ral' olmu~tur. Chambers Biographical
Dictionary, op. cit., s. 681.
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E.C. rümuzunu kullanan yetkili, Sir R. Wingate'in tavsiyesine göre
harekete geçerek sonucu Hariciyeye, Sir E. Allenby" ve Sir R. Wingate'e bildirmesi için Istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri Amiral
Calthorpe'a bir telyaz~s~~gönderilmesini öneriyordu. Fakat Harbiye
Bakanl~~~~daha önce davranarak gereken direktifleri Amiral Calthorpe'a ve Ingiliz askeri temsilcisine göndermi~~bulunuyordu n (Bak:
Belge No. ~~). Ayn~~Bakanl~k, B~rak~~man~n baz~~maddelerini uygulamad~~~~iddias~yla Osmanl~~Yönetimi üzerinde, özellikle General
Allenby vas~tas~yla bask~~kullanma~a yelteniyor, Medine'de Fahrettin
Pa~a'n~n, B~rak~~man~n
'nc~~maddesi gere~ince teslim olmay~~reddetmesinin, Osmanl~~Yönetimine kar~~~Ba~la~~klar~n durumunu takviye etti~i görü~ünü savunuyor, B~rak~~ma ~artlar~~yerine getirilmezse,
Istanbul'un i~gal edilece~i tehdidini savuruyordu 12 .
Sadrazam Ahmet ~zzet Pa~a'n~n Önerisi:

Bu tehdit kar~~s~nda, Osmanl~~Yönetimi hareketsiz kalm~yor,
Hicaz, Asir ve Yemen'deki Türk garnizonlanyla do~rudan temas
edemedi~inden, M~s~r'daki Ingiliz telgraf santral~~yoluyla, garnizon
komutanlarma, Sadrazam ve Harbiye Bakan~~Ahmet Izzet Pa~a'run
30 Kas~m, 1918 tarihli ~u telyaz~s~n~~gönderiyordu 13 :
"Dört y~ldan fazla bir sürece din ve namus u~runda her
türlü fedakârl~kta bulunduktan sonra, ba~la~~klar~m~zla birlikte yenilerek kuvvetsiz bir hale gelen Osmanl~~Hükümeti,
Antant Devletleriyle 14 bir b~rak~~ma izmalamak zorunlu~unda kalm~~t~r. B~rak~~man~ n bir maddesine göre Hicaz,
Asir ve Yemen'deki Osmanl~~k~talar~~garnizonlar~, en yak~n
Antant komutan~na teslim olmal~d~r. Namus görevini y~llarca yerine getiren siz asker arkada~lar~m bu karar~n,
ancak anavatan~~ gerçek bir ölümden kurtarmak vatani
1° First Viscount Edmund Henry Hynman Allenby, 1861-1936; ~ g~ g'da feldmare~al
ve lord olmu~, 1919-25 aras~nda ~ngiltere'nin M~s~r'da özel Yüksek Komiserligini
yapm~~t~r. The Concise Dictionary of National Biography, Oxford, 1967, ss. 7-8.
PRO., FO. 371/3416/189245, Hariciye derkenarlar~, Londra, 16/17.11.19 ~~8.
12 PRO., FO. 371 /3416/19062o, Imparatorluk Genel Kurmay Ba~kanl~~~ndan
General Milne ve General Allenby'ye kapal~~telyaz~lar~~ No. 71042 ve 71043, Londra,
1931.1918.
13 ~ngilizceden çevrilmi~tir.
14 Antant Devletleri: ~ngiltere, Fransa ve ~ talya.
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duygusuyla al~nm~~~oldu~unu takdir edeceksiniz. Bu büyük
fedakârl~~~n~z, bizzat dü~manlar~= taraf~ndan dahi hayret
ve takdirle kar~~lanm~~t~r. Bu a~~r yükü, büyük sab~ r ve
itaatle kabul edece~inize eminim. Bize kar~~~hâlâ merhametle davranan büyük Ingiliz Devletinin içten ve alicenap
duygular~na güvenmenizi rica eder, en erken vakitte sevgili
anavatamn~za salimen dönmeniz için Tanr~ya dua eder,
hepinizi gözlerinizden öperim" 15 .
Bu telyaz~s~, Fahrettin Pa~a'ya ve bunu görenlere y~ld~r~m tesiri yapt~.
Fahrettin Pa~a, kalenin ve kaleyi savunanlar~n güvenli~i için meseleyi
gizli tutmak yoluna gitmi~se de, bunun duyulmas~na tamamen engel
olamad~ ".
Bu arada, Kahire'deki Ingiliz Yüksek Komiseri Sir R. Wingate,
Medine'de Fahrettin Pa~a'n~n, Yemen ve Asir'de Türk vali ve komutanlar~n~n hâlâ B~rak~~ma ko~ullar~ndan ~üphe ettiklerini ve Araplar~~
Ba~la~~ k komutan~~ olarak tan~mak istemediklerini, 22.1 ~~.~~g ~~8'de ~ngiliz Hariciyesine bildiriyor, bu konuda Türk Hükümetinin ne gibi
tedbir ald~~~m soruyordu 17 . Hariciye, buna ayn~~gün verdi~i cevapta,
Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri Calthorpe'a atfen, Hicaz, Asir
ve Yemen'deki garnizonlar konusunda hiçbir taviz verilmiyece~ini,
onlar~n teslim olmas~~gerekti~ini, Türk Hükümetinin onlarla temas
edememekle beraber, M~s~r'daki Ingiliz telsiz santral~~arac~ l~~~yla
onlara Türkçe kapal~~bir telyaz~s~~ göndererek teslim olmalar~n~~emretti~ini bildiriyordu 15.
Bu belge de Hariciyede baz~~yorumlara yol açt~. Birinci Sekreter
George Kidston, belgeye not etti~i derkenarda ~öyle diyordu:
"B~rak~~man~ n 12 'nci maddesi gere~ince tüm resmi Türk
telyaz~lar~n~n kontroldan muaf tutulmas~n~~kabul etmekle
ahmakça bir hata i~ledik. Bunun sonucu olarak Türklerin
15 PRO., FO. 371/3416/192955, Ahmet ~zzet Pa~a'dan Hicaz, Asir ve Yemen'deki Osmanl~~garnizon komutanlar~na telyaz~s~, ~stanbul, 30 Kas~m, 1918;
Kic~man, ss. 390-3 9 1 15 K~c~man, s . 391.
17 PRO., FO. 371/3416/193426, Sir R. Wingate'ten Hariciyeye telyaz~s~~ No.
1734, Kahire, 22.1 1.1918.
15 PRO., FO. 371/3416/~ 904.94, Hariciyeden Sir R. Wingate'e kapal~~telyaz~s~~
No. 1403, Londra, 22.113918.
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~imdi tüm Ordu komutanlar~na kapal~~telyaz~lar~~göndermelerine müsaade ediyoruz. Bu suretle, Ermenilerin katledilmesini k~~k~rtan veya Azerbaycan Cumhuriyetinde Ittihat
ve Terakki Cemiyetinin gayelerine yard~m eden hareketlerde bulunulmas~n~~emreden mesajlar~~kendi kontrolümüzdeki telgrafhanelerden göndermelerini mümkün k~llyoruz."
E.C. rümuzunu kullanan ba~ka bir hariciyeci, bundan böyle telyaz~lar~n~n aç~k olarak gönderilmesinde diretmeleri lüzumunu belirtiyor,
fakat Fahrettin konusuyla ilgili telyaz~s~~ aç~k olarak gönderilirse ~üphe
yarataca~~n~~ekliyordu 19 .
Fahrettin Pa~a'n~n Diretmesi Araplar~~Çileden Ç~kar~yor:

Fahrettin Pa~a'n~ n Medine'yi teslim etmemekte diretmesi, Araplar~~çileden ç~ kar~yordu. Bu hususu 22.11.1918'de Cidde'ye atfen
Hariciyeye bildiren Sir R. Wingate, Araplar~n sald~r~ya geçerek misilleme hareketinde bulunmak tehdidini savurduklar~m, onlar~n B~ralu~may~~ihlâl edici hareketlerini engellemesi için Hicaz K~ ral= ikaz
etti~ini fakat durum bellisiz bir süre devam ederse, Araplar~ n kontrolden ç~kmas~~tehlikesinin var oldu~unu bildiriyordu 2°. Hariciyede
Birinci Sekreter George Kidston, 24.11.1918'de bu belgeye ekledi~i
derkenarda, Türklerin Araplar~~ muharip olarak de~il âsi olarak kabul
ettiklerini, B~ rak~~man~n onlara kar~~~uygulanam~yaca~~~görü~ünde
olduklar~n~~Harbiye Bakanl~~~n~n bir telyaz~s~nda okudu~unu kaydediyor, ~unlar~~ ekliyordu:
"Bu ~ekilde davranmalar~~için herhalde Türkiye Hükümeti taraf~ ndan kapal~~bir telyaz~s~yla kendilerine direktif
gönderilmi~tir. Böyle bir telyaz~s~ rn Yemen'deki komutanlara göndermelerine biz de müsaade verdik 21."
Gerçekte durum, George Kidston'un tahmin etti~i gibi de~ildi.
Ingiliz Askeri Intelicens Servisi ~efinin 22 27.1 ~~.~ g~~8'de Hariciyeye
bildirdi~ine göre, Hicaz Seferi Kuvvetleri Ba~komutan~~ Fahrettin
19/20.1 1.1918 tarihli derkenarlar.
20 PRO., FO. 371/3416/193953, Wingate' ten Hariciyeye, kapal~~telyaz~s~~ No.
1739, Kahire, 22.11.1918.
~~ 8 tarihli der21 PRO., FO. 37 ~~/3416/193953, George Kidston'un 24.1 ~~
kenar~.
22 Director of Military Intelligence.
12 Ibid.,

Belirten C. XXXVI,

22
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Pa~a, teslim olmas~~ için Sadrazam taraf~ndan Ingiliz Bahriyesi Telgraf
Santral~~vas~ tas~yla gönderilen emri 8.11.1918'de alm~~, El Ula'daki
Türk komutan~ n~, bu mesaj~~ ald~~~n~~teyit etti~i için cezaland~rm~~t~.
Öte yandan Hicaz Seferi Kuvvetlerinin durumunda hiçbir de~i~iklik
olmad~~~ n~, sadece komünikasyon güçlükleri yüzünden kuzey bölgesinin bir k~sm~ n~~bo~altm~~~oldu~unu Harbiye Bakan~na bildirmek için
~~ 6 ile 19.1 . 918 tarihleri aras~nda birkaç te~ebbüste bulunmu~tu 23 .
Ingilizlerin korkusu "Fahri ba~~m~za büyük i~ler açabilir„ :

Birinci Sekreter George Kidston, yukar~daki son belgeden, iktidardaki Türk Hükümetinin gücünün Hicaz'a kadar yay~lmad~~~~sonucunu
ç~kar~yor fakat bunun, Fahrettin Pa~a'n~ n tutumunun Istanbul'dan
idare edilmedi~i manas~na gelmedi~ini, Fahrettin'in Ittihat ve Terakki
taraftar~~oldu~unu, Hicaz, Yemen ve Kafkasya'daki direnmenin,
Türk Hükümetinden ayr~~olarak Ittihat ve Terakki taraf~ ndan yürütülmekte olmas~~ihtimaline i~aret ediyor, ~öyle diyordu:
"Fahri, ba~~ m~za büyük i~ler açabilir. Daha uzun süre
dayat~r ve ~bn-i Suurfla Vahabileri 24 Hüseyin'e 25 kar~~~
k~~k~rtirsa, Hüseyin güç bir durumda kalabilir. Kahire'den
ald~~~m~z son bilgiye göre, Fahri'nin B~rak~~ ma ko~ullar~na
itaat etmemesi, Araplar~~ çileden ç~kar~ yor. . Araplar,
B~rak~~ma ~artlar~na kar~~ t olarak Kutsal ~ehre sald~r~rlarsa çok yaz~ k olacak, fakat bu davran~~lar~ , yukar~da
23 PRO. FO. 371/3416/196694, Ingiliz Askeri Intelicens Servisi ~efinden
Hariciyeye yaz~~No. B. 1./982 (N1.I. 2), Londra, 27.11.1918.
24 Vahabiler, Necid'de Muhammed ~bn-i Abdül el-Vahab (1703-1792) taraf~ndan kurulan ve Suudi ailesine mensup idareciler taraf~ndan 1744'de kabul edilen,
Tanr~n~n birli~ine inanan bir ~slam ak~m~~idi. Bak Encyclopaedia Britannica, c. 23,
1969, ss. 144-145; H. St. John B. Philby, Arabia of the Wahhabis, 1930; Ameen Rihani,
ibn Saoud of Arabia, 1928.
23 Hüseyin ibn-i Ali (1856-193 ) ; ~~9 6'dan 924'e kadar Hicaz K~ral'; modern
Arap Ha~imi hanedan~n~n kurucusu; ~ 9o8'den 1916'ya kadar Mekke Emin; T. E.
Lawrence'in k~~k~rtmas~~üzerine 1916'da Osmanl~~Hükümetine kar~~~ayaklanarak
Antant Ba~la~~klar~~saf~nda sava~a girmi~, Osmanl~~imparatorlu~unun yenilgiye
u~rat~lmas~~sonucunda Hicaz K~ral' olmu~ , Vahabilerin ve Ingilizlerin husurnetine
sebep olarak 1924'de k~rall~ktan çekilmi~, ilkin K~br~s'a sürülmü~, daha sonra Amman'da yerle~erek hayat~n~ n sonuna kadar orada kalm~~t~ r. Bak J. Morris, The
Hashemite Kings, 1959 ve Chambers Biographical Dictionary, op. eh., s. 676.
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i~aret edilen geli~melere tercih edilir". 26 (Bak: Belge No.
ve 2A).

2

George Kidston'un bu görü~lerine, Istanbul'daki eski Ingiliz Büyükelçisi
Sir Louis Mallet 27 de kat~llyordu.
Bu arada Harbiye Bakanl~~~~taraf~ndan yap~lan bir öneriyi de ele
alan D~~i~leri Bakanl~~~, 3.12. 19 ~~8'de Sir R. Wingate'e gönderdi~i
kapal~~ telyaz~s~nda, Medine'nin teslimi için kesin bir tarih tesbit
etmesini, Fahrettin Pa~a o tarihe kadar teslim olmazsa, Araplar~n
harekete geçmesini durdurmak için Ingilizlerin hiçbir tedbir alm~yaca~~n~~ K~ral Hüseyin vas~tas~yla Fahrettin Pa~a'ya bildirmesini ernrediyordu 28. (Bak: Belge No. 3). Sir R. Wingate, üç gün sonra buna
verdi~i kar~~l~kta, emredildi~i gibi hareket edece~ini, bu konuda Istanbul'a bilgi gönderdi~ini ve teslim tarihi olarak 15 Aral~k, 1918
gün ve ö~leyin saat ~ 2'yi tayin etmi~~oldu~unu bildiriyordu 29 . Ayn~~
gün Hariciyeye gönderdi~i ikinci bir kapal~~ telyaz~s~nda, Türk Hükümetinden gelen 30 Kas~m, 1918 tarihli kapal~~telyaz~s~n~n Medine'de
Fahrettin Pa~a'ya iletildi~ini, bunun al~nd~~~ mn Yenbo'dan teyit
edildi~ini kaydediyor, ~unlar~~ekliyordu:
"Fahri Pa~a, telgrafla gönderilen direktifleri kabul edemiyece~ini Yenbo'ya bildirdi. Türk Hükümetinden yaz~l~~
ve tasdikli bir emir almad~kça ~ehri teslim et~niyecek. Arap
EmIrleri, B~rak~~maya kar~~t davran~~larda bulunmak istiyen
Bedevileri kontrol etmede güçlük çekiyorlar. Teslim i~lemi
ivedi ile yap~lmazsa, sava~~esirlerinin güvenli~i, bo~altma
s~ ras~nda büyük ölçüde tehlikeye girebilir. Bu gecikmeden
Fahri'nin maksad~ n~~ anlamak güç. B~ rak~~may~~kabul mühleti olan 15 Aral~~a kadar ve husumet yeniden ba~lamadan
önce, Medine'ye ula~mas~~gereken, usule göre akredite
edilmi~~bir Türk subay~n~n derhal Istanbul'dan gönderilPRO., FO. 371/3416/196694, 26.11.1918 tarihli derkenarlar.
Sir Louis Mallet to.~ o.1913'de ~ngiltere'nin ~stanbul büyükelçili~ine atanm~~, Osmanl~~ Hükümetinin Antant Ba~la~~klanna kar~~~Birinci Dünya Sava~~'na
girmesi üzerine ~stanburdan ayr~lm~~t~. Foreign Office List, Londra, 1 914.
29 PRO., FO. 371/3416/197485, Hariciyeden Wingate'e kapal~~ telyaz~s~~ No.
1 473, Londra, 3.12.1918.
29 PRO., FO. 371/3416/201969, Sir R. Wingate'ten Hariciyeye kapal~~ telyaz~s~~
No. 1824, Kahire, 6.12.1918.
26
22
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mesini ve beraberinde Fahri'ye hitap eden yaz~l~~direktifler
getirmesini öneririm" 30.
Osmanl~~Hükümeti, Ingilizler Taraf~ndan S~k~~t~rd~yor:

Iki gün sonra, Ingiliz Askeri Intelicens Servisi ~efi, Hariciyeye
gönderdi~i bir yaz~da, usule göre akredite edilmi~~bir Türk subay~n~ n,
beraberinde Fahrettin'e hitap eden yaz~l~~ emirler oldu~u halde Istanbul'dan derhal yola ç~kar~lmas~~ konusunda Osmanl~~Hükümetini ikaz
etmesi için Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiserine emir verilmesini
öneriyordu 31 . Bu yaz~~malar üzerine Ingiliz Hariciyesi, 9.12.1918
tarihinde Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiser Yard~mc~s~~ Amiral
Webb'i, vakit geçirmeden Türk Hükümetini derhal harekete geçmeye
ikaza davet ediyordu 32. Dört gün önce Ingiliz Harbiye Bakanl~~~~da,
Istanbul'daki Ingiliz Askeri Ata~esi General Deedes'i, Asir ve Yemen'deki
Türk garnizonlarm~n teslimi konusunda, Türk Hükümeti üzerinde
bask~~kullanmaya davet ediyordu 33.
Bu arada Cidde'den al~ nan haberlere göre, Fahrettin'in Bin
Suud'la gizlice i~birli~i yapmas~~ihtimali, onun teslim olmay~~geciktirmesi ve Hurma dolaylar~ nda yeniden ba~layan Vahabi ak~m~n~n
bu gecikmeyle ili~kin görülmesinin yaratt~~~~endi~e, ~erifin çok can~ n~~
s~ k~ yordu. Fahrettin'in K~ ral Hüseyin'le Bin Suud aras~nda husumet
ba~latmay~~ ümit etti~ine inan~ hyordu". (Bak: Belge No. 4). Sir R.
Wingate, Hicaz ve Yemen'deki Türk komutanlar~n~n, B~ rak~~man~n
~artlar~n~~yerine getirmeyi süründürmelerinin nedenlerini ~öyle izah
ediyordu: "Osmanl~lar herhalde Arap a~iretleri aras~nda husumeti
tahrik etmek ve Hicaz k~ rahrun, Ingiliz taraftar~, birle~tirici politikas~na kar~~~yerli muhalefeti örgütlemek niyetinde idiler. Bir süreden
beri Hicaz'da dola~an söylentilere göre, Medine'de Fahrettin Pa~a,
30 PRO., FO. 371/3416/201365, Wingale'ten Hariciyeye, "ivedi" i~aretli
kapal~~telyaz~s~~No. 1826, Kahire, 6.12.1918.
31 PRO., FO. 371/3416/202663, ~ngiliz Askeri ~ntelicens ~efinden Hariciyeye
yaz~~No. B.I./1144. (M.I.2), Londra, 8.123918.
32 PRO., FO. 37 ~~/34.16/2o ~~365, Hariciyeden Amiral Webb'e, "ivedi" i~aretli,
kapal~~telyaz~s~~No. 95, Londra, 9.12.1918.
33 PRO., FO. 371/3416/201469, Harbiye Bakanl~~~ndan General Deedes'e kapal~~ telyaz~s~, Londra, 5.12.1 g ~~8.
34 PRO., FO. 371/3416/202007, Wingate'ten Hariciyeye kapal~~telyaz~s~~No.
1829, Kahire, 7.12.1918.
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~bn-i Suud'Ia de~ilse, Necid ve Hurma'daki Ihvan'la 35 temas halinde
idi." Sir Wingate'e göre, "Osmanl~~Hükümetinin bu kabil entrikalarla
herhangi bir ili~i~i varsa, hiç vakit geçirmeden onu ~iddetle k~ namal~~
ve icap ederse misilleme hareketine geçilece~i ihtar edilmelidir" 36.
Medine'ye Bir Türk Elçi Gönderiliyor:

Bu arada Istanbul'da, Ingiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un ikaz~~üzerine, Osmanl~~ Harbiye Bakanl~~~, beraberinde yaz~l~~
emirler ta~~ yacak bir Türk subaynun derhal Mecline'ye hareket etme2.19 18'de Hariciyeye duyuran
sini kabul ediyordu. Bu hususu
Amiral
Webb,
Amiral Calthorpe'un bu Türk
s~~
Yüksek Komiser Yard~mc~
subay~ ru bir destroyerle derhal Port Said'e gönderebilece~ini, oradan
herhalde bir deniz uça~~yla hedefe ula~ur~labilece~ini bildiriyordu.
Hariciye buna ~~o.~~2. ~~ ~~8'de verdi~i kar~~l~ kta, söz konusu Türk subay~n~ n derhal hareket etmesi için gereken aranjman~~yapmas~ n~~Webb'e
emrediyordu". Bunun üzerine derhal harekete geçen Amiral Webb,
beraberinde Türk Hükûmetince verilen ve Medine'nin derhal teslimini Fahrettin'e emreden yaz~l~~ emirler ta~~yan Türk subay~n~,
o.~~2.1 9 ~~8 Sal~~ günü ö.s. saat 5'te Istanbul'dan hareket eden Ingiliz
Hind destroyeri ile Iskenderiye'ye gönderiyor, öte yandan, teslim mühletinin i 5 Aral~ kta sona erece~ini Türk Hükümetine bildiriyordu 38.
Kahire'deki Ingiliz Yüksek Komiseri bu haberi al~ r almaz, Haniciyeye gönderdi~i kapal~~telyaz~lar~ nda, söz konusu Türk subay~n~ n
Iskenderiye'den deniz uça~~yla gönderilerniyece~ini çünkü orada uzun
menzilli uçak bulunmad~~~~gibi bunu temin etmek için vakit de olmad~~~m, dolay~s~yla Hind destroyerinin Port Said'e, oradan da do~ruca
35 El liman (Karde~ler Cemiyeti). ~bn-i Suud Emirli~i hududu içinde çe~itli
tekkeleri bulunan bu emirli~in ba~l~ca idare te~kilât~n~~temsil eden koyu dindarlardan müte~ekkil cemiyet. Bu cemiyetin müritleri, kendi tarikat ve dü~ünceleri
için hayatlar~n~~fedaya haz~rd~lar. Halifeye kar~~~ayaklanan ~erif Hüseyin ve taraftarlar~n~~kâfirlerden a~a~~~görüyorlar; sald~r~ya geçerek onlar~~Medine'den ç~karmaya
çal~~~yorlard~ . K~c~man, s. 223.
36 PRO., FO. 371/3416/2 03283, Wingate'ten Hariciyeye kapal~~telyaz~s~~No.

1853, Kahire, 9.12.1918.
37 PRO., FO. 371/3416/202075, Amiral Webb'ten Hariciyeye, kapal~~telyaz~s~~
No. ~~32, ~stanbul, 8.12.1918 ve Hariciyeden Webb'e, kapal~~telyaz~s~~No. 114, Londra,
10.12.1918.
38 PRO., FO. 371/3416/203439, Webb'ten Hariciyeye ve Wingate'e, "ivedi"
i~aretli kapal~~telyaz~s~~No. 146, ~stanbul ,10.12.1918.
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Yenbo'ya gitmesi için gereken direktifin verilmesini rica ediyor 39 ;
elçi olarak gelecek Türk subay~n~n Yenbo'ya varmas~nda vukubulmas~~
muhtemel kaç~n~lmaz gecikmeyi gözönünde tutarak B~ rak~~man~ n,
icap ederse, elçinin muvasalat~ndan 72 saat uzat~lmas~~ için gereken
aranjmam yap~yordu. Bundan maksat, beraberinde getirdi~i direktifleri
Medine'de Fahrettin'e iletmesi için Türk elçiye kâfi zaman vermekti 4°.
Fahrettin Pa~a'n~n ~.Yç Mektubu:

Bu arada Ingiliz Askeri Intelicens ~efi, "oldukça gizli ve inan~l~r"
bir kaynaktan ~u haberi ald~~~n~~14.12.1918'de Hariciyeye bildiriyordu :
"Fahri Pa~a, 6 Aral~kta Arap B~rak~~ma Hey'etine kapal~~
üç mektup iletti. Mektuplardan biri, Osmanl~~Harbiye Bakan~na hitap ediyor; ondan, Halife taraf~ndan bir emir gönderilmedikçe Medine'yi Padi~ah~ n bayra~~~alt~nda korumaya devam edece~ini Padi~aha bildirmesini rica ediyor. Sadrazama gönderilen ikinci mektubun benzer bir mesaj~~
ihtiva etti~ine inan~ lmaktad~r. Yine Harbiye Bakanl~~~na
gönderilen üçüncü mektup, bu bakanl~k taraf~ndan Ingiliz
temsilcisi eliyle gönderilen iki mesaj~n al~nd~~~n~~do~rulamakla beraber, Ingiliz elinden geçen bu mesajlar~ n mevsukiyeti konusunda ~üphe beyan eder. Fahri'nin ileri sürdü~üne göre, B~rak~~ma ko~ullar~, Medine'deki askeri kuvvetleri
kapsam~yor çünkü ba~~ms~z Medine Muhafizl~~~, askeri
bak~mdan 23'üncü Ordu Komutan~n~ n kontrolu alt~nda
bulunan Hicaz Ili gibi ayn~~komutanl~k alt~nda gelmiyor.
Bu yüzden Medine Muhaf~zl~~~~konusunda kesin emirler
bekliyor. Bütün bu mektuplar, Fahri Pa~a taraf~ndan,
Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutan~~ olarak de~il, Medine
Askeri Valisi s~fat~yla imzalanm~~t~r" 41 .
39
PRO., FO. 371 /341 6/2o4o8 1, W ingate' ten Hariciyeye, kapal~~ telyaz~s~~ No.
1859, Kahire, 11.12.1918.
4°
PRO., FO. 371/3416/204873, Wingate' ten Hariciyeye, kapal~~ telyaz~s~~
No. 1867, Kahire, 12.12.1918.
41 K~c~man'~n anlatt~~~na göre, Istanbul'a yaz~lacak cevaplar~n tesbiti için
dört gün çal~~~lm~~ t~. Fahrettin Pa~a, Padi~aha yazd~~~~cevapta, "~rade-i Seniye"yi
~eref telâkki edinceye kadar Medine-i Münevvereyi savunmaya devam edece~ini
bildirmi~ti. Harbiye Bakanl~~~ na, "Medine Kalesinin herhangi mahsur bir Kalaya
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Fahrettin'in bu mazeretlerini ~ngiliz Genel Kurmay~~kabul etmedi~i gibi, Askeri ~ntelicens ~efi Tümgeneral Thwaites de, Hariciye
Müste~ar~~ Lord Hardinge'den" ~unu rica ediyordu:
"Söz konusu mektuplar~n ~ifreden aç~lm~~~metinlerini görmede ~srar etmesi için Amiral Webb'e direktif verilmelidir.
Medine, ~~5 Aral~~a kadar teslim edilmedi~i takdirde, Bo~azlardaki 1 istihkârnlann tahrip edilece~i, Türk Hükümetine bildirilmelidir. Lord Hardinge kabul ederse, Fahri'ye
benzer bir yaz~~göndererek inatç~l~~~ run ancak kendi memleketinin a~a~~l~k bir duruma dü~mesine yol açaca~~n~~ihbar
etmesi için Sir R. Wingate'e direktif verilmelidir. Orta Arabistan'daki durumdan haberimiz oldu~u ve bu yönden de
kendisi için hiçbir ümit olmad~~~~Fahri'ye ayr~ca bildirilmelidir. Bu bilgi ~ bn-i Suud'un eline geçerse hiçbir zarar
yapm~yacakt~r".
Bunun üzerine Hariciye, ayni gün Webb'e gönderdi~i kapal~~bir
telyaz~smda, Askeri ~ntelicens ~efinin önerisini tekrarl~yor, Fahrettin'in gönderdi~i mektuplaru~~çözülmü~~metinlerini görmede israr
etmesini ve 15 Arah~a kadar Medine teslim edilmedi~i takdirde
Bo~azlardaki istihkâmlarm tahrip edilece~ini Osmanl~~Hükümetine
bildirmesini ernrediyordu. Yine ayn~~gün Wingate de durumdan haberdar ediliyor ve Osmanl~~Hükümetine yap~lan tehdidin, Türk subay~~
taraf~ndan yaz~l~~olarak Fahrettin'e götürülecek emirlere eklenmesi
kendisine emrediliyordu ". (Bak: Belge No. 5). Hariciyenin bu mesaj~ , Fahrettin'e gönderilecek olan ve 13 Aral~kta Kahire'ye varan
Türk subay~na verildi. Bu yüzden subay~n Yenbo'dan hareketi 15 Aral~k ak~am~~saat g'a kadar ertelendi. Bunu r 6.t 2. r g r 8'de Hariciyeye
benzemecii~ini, ~ehrin, 'Merkad-1 Nebevi' ile mü~erref olmas~~hasebiyle 'Hilâfet'
s~fat~n~n mesnedini te~kil etti~ini ve as~rlardan beri 'Halife' ve 'Hakan' nam~na
muhafaza ve müdafaa olunan Makam-1 Mukaddes'in tahliye ve teslimi için ancak
Irade-i Seniye'ye itaat edilebilece~ini ve ba~ka ~ekilde hiçbir emri kabul etmiyece~ini" bildirmi~ti. K~c~man, s. 415.
Ingiliz Hariciyesine müste~ar atan42 Lord Hardinge of Penshurst,
nu~t~. Bak Foreign Office List, Londra, 1917.
4* Marmara Denizine aç~lan Bo~azlar kastediliyor.
*4 PRO., FO. 371/3416/206367, Ingiliz Askeri ~ntelicens ~efinden Hariciyeye yaz~~No. B.I/1248 (M.I.2), Londra, 1432.1918; Hariciyeden Webb'e kapal~~
telyaz~s~~No. 136. Londra, 14.12.1918 ve Wingate'e kapal~~telyaz~s~~No. 1526, Londra,
14.12.1918.
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duyuran Wingate, elçinin götürdü~ü direktifleri alarak onlara itaat
edece~ini Fahri bildirinceye kadar, B~rak~~mamn teknik bak~mdan
sona ermesine ra~men, dü~manca davran~~lara yeniden ba~lamay~~
ertelemeleri için Medine etraf~ ndaki Arap kuvvetlerinin Emirlerine
tavsiyede bulunuldu~unu, Fahrettin bu direktiflere uymazsa, husumetin tekrar ba~layaca~~n~~belirtti". (Bak: Belge No. ~~7).
Medine Teslim Edilmezse Bo~azlardaki ~stihkâmlar
Havaya Uçurulacak:

Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri Yard~mc~s~~Amiral Webb de,
Hükümetinden ald~~~~direktif üzerine, Osmanl~~ D~~i~leri Bakanl~~~na
gönderdi~i bir notada, 15 Aral~~a kadar veya özel elçiyle Fahrettin'e
gönderilen direktifler al~nd~ ktan sonra, Medine teslim edilmezse,
Bo~azlardaki istihkâmlar~n tahrip edilece~i tehdidini savuruyor, Osmanl~~Hariciyesi buna verdi~i cevapta, Hükümetin yetkisinin Asir,
Yemen ve Hicaz'a kadar yay~lmad~~~~mazeretini ileri sürüyordu 46.
(Bak: Belge No. 6). Fakat Ingiliz Hariciyesi bu mazereti kabul etmiyor, B~ ralu~man~n Osmanl~~Hükümetiyle imzaland~~~n~, B~rak~~ma
hükümlerinin uygulanmas~ ndan bu hükümetin sorumlu oldu~u, bunu
uygulayamad~klar~~takdirde sorumlulu~un kendilerine ait olaca~~n~~
kabul etmeleri gerekti~ini 13.1.1g~~g'da Amiral Calthorpe'a bildiriyordu 47. Oysa ki Sir R. Wingate, ~~5.12.1918'de Hariciyeye gönderdi~i
kapal~~telyaz~s~ nda, Yenbo'ya gönderilen Türk elçisinin 15 Aral~k
sabah~~hareket etmesinin beklendi~ini, ayn~~ gün ö~leden itibaren
B~rak~~ marun 72 saat süre ile uzat~lm~~~oldu~unu, elçinin görevi konusunda B~ralu~man~ n sona ermesinden iki veya üç gün haber alam~yaca~~ndan, Bo~azlardaki istihkâmlar~n tahribatrun, Fahrettin'in kesin
46 PRO., FO. 371/3416/206797, Wingate'ten Hariciyeye, "ivedi" i~aretli,
kapal~~telyaz~s~~No. 1892, Kahire, 16.1 2. ~ g ~ 8 ve Belge No. 207662, Hedgehog'dan
Askeri intelicens ~efine, kapal~~telyaz~s~~ No. S. H. 1837, Kahire, 13.12.1918.
46 PRO., FO. 371 /4166/3402, Amiral Calthorpe'dan Hariciyeye yaz~~No. 102 I,
~stanbul, 1632.1918 ve ili~ikte Osmanl~~Hariciyesine gönderilen nota ve verilen
cevap; PRO., FO. 371/3416 /207587, Webb'ten Hariciyeye, "ivedi" i~aretli, kapal~~
telyaz~s~~ No. 189, ~stanbul, 16.12.1918. Hariciyede Birinci Sekreter George Kidston
bu belgeye ~u derkenar~~ekledi: "Fahri itaat etn~ezse, tehdidi yerine getirmede herhangi bir tereddüt olmayaca~~~ümit edilir". (Bak: Belge No. 7).
47 PRO., FO. 371/4166/3402, Hariciyeden Amiral Caltizorpe'a, kapal~~ telyaz~s~~
No. 8o, Londra, ~~3.1.19 ~~9.
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davran~~~yla ilgili olarak Wingate taraf~ndan gönderilecek raporun
al~naca~~~tarihe kadar ertelenece~i tahminini yürütüyordu 48.
Osmanl~~Hükümeti Yeniden S~k~~t~r~llyor:

Bu arada Istanbul'dan gönderilen Türk subay~~Fahrettin Pa~a'yla görü~üyor, fakat Fahrettin, B~rak~~man~n, düzen ve sükü' nun
devam~n~~ sa~lamak amac~yla kâfi say~da askeri kuvvet bulundurulmas~n~~ derpi~~eden ~~6 'nc~~ maddesinin son bendinin, Kilikya gibi
Hicaz'a da ~amil oldu~unu ileri sürerek Medine'yi teslim etmeyi yine
reddediyordu. Bu haberi 23. ~~2.Ig ~~8'de Hariciyeye duyuran Wingate,
~unu öneriyordu:
"Türk Hükümetinin hala iyi niyetle davrand~~~n~~zannediyorsamz, Padi~ahtan Fahri'ye bir mektup gönderilerek
16'nc~~maddenin son bendinin Hicaz'a ~amil olmad~~~~ve
müzakereyi uzatmadan teslim olmas~~kendisine bildirilmelidir. Mektubu ta~~yacak zat, yüksek rütbeli bir Türk subay~~
olmal~~ve icap ederse Fahri Pa~a'n~n yerini alabilmesi için
kendisine yaz~l~~ yetki verilmelidir. Mektup gönderilmeden
önce, muhteviyat~, Istanbul'daki Yüksek Komiser taraf~ndan kontrol edilmelidir. Mektubu ta~~yacak subay, oldukça süratli bir sava~~gemisiyle do~rudan Yenbo'ya gönderilmelidir. Öte yandan, ültimatomda belirtilen mühlet sona
ermi~~oldu~undan, Hicaz'da ~imdi bir sava~~hali mevcuttur".
Bu öneri üzerine Hariciye, Amiral Calthorpe'a gönderdi~i 26.12.
1918
tarihli kapal~~telyaz~s~nda, Wingate'in tavsiye etti~i gibi hareket
etmesini emrediyordu. ~oteyandan Hariciyede bu belgeye bir derkenar
ekleyen Birinci Sekreter George Kidston, ~öyle diyordu:
"....Ellerinden hiçbir ~ey gelmiyen bu gibi kuryelerin
gidip gelmesinde ben hiçbir iyilik görmüyorum. Bu ancak
Türk Hükümetine, her türlü sorumluluktan kaç~nmak f~rsat~n~~verecek. Durumun sürüp gitmesinden hiçbir iyilik gelmiyecek. Yegane tatmin edici hal ~ekli olarak B~ralu~man~n
sona erdi~ini ve hareket serbestimiz oldu~unu beyan etmeliyiz 49." (Bak: Belge No. 8).
48 PRO., FO. 371 /3416/2o62o7,
Wingate'ten Hariciyeye, "ivedi" i~aretli
kapal~~telyaz~s~~No. 1886, Kahire, 15.12. ~~918.
49 PRO., FO. 371 /3416/2 o837, Wingate'ten Hariciyeye, "ivedi" i~aretli
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Bu geli~meler kar~~s~ nda, Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri Yar-

d~mc~s~~Amiral Webb, Osmanl~~Hükümetini durmadan s~k~~t~r~yor, husule gelmesi muhtemel "ciddi sonuçlara" tehdit edici notalanyla i~aret
ediyor, Asir ve Yemen'e daha k~demli bir subay gönderilmesi için
u~ra~~yordu
Yüzba~~~Ziya'n~n Anlatt~klar~ :

Öte yandan, Medine'ye gönderilen Türk subay~~Yüzba~~~Ziya,
Fahrettin Pa~a'yla görü~tükten sonra 24 Aral~k, ~~9 ~~8'de Medine yak~nlar~ndaki Arap karargah~na dönmü~tü. Anlatt~~~na göre Fahrettin,
Istanbul'dan gönderilen mektubun Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutan~na hitap etti~ini, Peygamberin türbesinin muhafiz~~s~fat~yla görevine ancak Padi~ah taraf~ndan son verilebilece~ini söylemi~ti. Fahrettin, tutumunda inat ediyordu. Türk subay~n~n söyledi~ine göre,
sonuçta, geriye kalan erlerle birlikte Harem'e çekilerek, bir fedakarl~k
örne~i olarak, kendi kendini muhtemelen havaya uçuracakt~. Fahrettin Pa~a'run bir gün yemekte dedi~i gibi, Peygamberin bahçesinde
y~~~l~~duran cephaneye bir kur~un s~karak Mescidin dam~nda toplanan
"Medine Müdafileri"ni Peygamberin Türbesiyle birlikte göklere
uçurmay~~dü~ünüyordu 51 . Bu maksat için Harem'e erzak ve mühimmat ta~~nm~~t~.
Yine Türk elçinin anlatt~~~ na göre, subaylardan baz~lar~~Fahrettin'e muhalifti, fakat Fahrettin'in enformasyon örgütü, dini taassubu
ve ordu üzerindeki dikkate de~er disiplini, bu subaylar~n kendi görü~lerini aç~ kça beyan etmelerine engel oluyordu. Elçiyle erler aras~nda
herhangi bir temas olmamas~~için emir verilmi~ti. Yine elçinin gönüllü
olarak söyledi~ine göre Fahrettin, Yemen'le temas halinde idi. Elçiye
bak~lacak olursa, "Peygamberin türbesi ancak Fahrettin ba~ka bir
generalle de~i~tirildi~i takdirde kurtar~ labilir ve problem çözülebilirdi". Elçinin anlatt~~~na göre, Medine'de para, hayvan yemi ve
g~da pek azalm~~t~, fakat Harem'de 600 ki~iyi alt~~ay besleyecek kadar
kapal~~telyaz~s~~No. 1926(R), Kahire, 23.'2.1918 ve Hariciyeden Calthorpe'a kapal~~
telyaz~s~~ No. 205, Londra, 26.12.1918.
5° PRO., FO. 371/3416/213199, Webb'ten A. J. Balfour'a yaz~~ No. 56/1o21,
~stanbul, 15.12.1918, ili~ikte Osmanl~~Hariciyesiyle yapt~~~~yaz~~ma suretleri (Bak:
Belge No. 9); ibid., No. 213521, Webb'ten Hariciyeye, kapal~~telyaz~s~~No. 263,
~stanbul, 29. ~~2.1918.
61 K~c~man, s. 238.
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g~da vard~. Elçi Medine'den ayr~l~rken, Istanbul'a gönderilmek üzere
Fahrettin taraf~ndan kendisine ~ifreli bir yaz~~ verilmi~ti. Bu raporu
30.12.1918'de Kahire'den Hariciyeye gönderen Sir R. Wingate, ~unlar~~
ekliyordu: "Fahri'nin yerini alacak subaya, türbeyi terketmesi için
Fahri'yi zorlay~c~~yetki verilmesini ümit ederim".
Bu belge de Hariciyede baz~~yorumlara yol açt~. Birinci Sekreter
George Kidston, 7.1 . ~~9 ~~9'da belgeye ekle di~i derkenarda ~öyle diyordu:
"Askeri Intelicens ~efinin emri üzerine 17 Aral~ kta Istanbul'a gönderdi~imiz bir telyaz~s~nda, 15 Aral~~a kadar
veya gönderilen direktifleri Fahri Pa~a'n~n alaca~~~tarihe
kadar Medine teslim olmazsa, Bo~azlardaki istihkâmlar~n
berhava edilece~ini bildinni~tik. Fahri teslim olmad~. Yine
Askeri Intelicens ~efinin direktifi üzerine, 4 Ocakta Istanbul'a gönderdi~imiz telyaz~s~nda, Fahri, Istanbul'dan özel
kurye ile gönderilen direktifleri ald~ktan sonra yine diretirse, Bo~azlardaki istihkâmlardan birinin, k~sa bir süre
sonra ikinci istihkünun havaya uçurulmas~n~~emretmi~tik
(Bak: Belge No. 18). Genel Kurmay Ba~kan~n~n emri üzerine dün bana bir telyaz~s~~gönderen Albay Gribbon, bu
konuda di~er Ba~la~~klar~m~za dan~~~p dan~~mad~~~m~z~~
veya dan~~mak niyetinde olup olmad~~~m~z~~sordu. Askeri
Makamlar~n yaz~l~~emirleri üzerine gönderdi~imiz direktifler, B~rak~~ma ko~ullar~n~n uygulanmas~yla ili~kin oldu~undan, Harbiye Bakanl~~~n~n mesaj~n~~ hiçbir yorumda bulunmadan, do~rudan Amiral Webb'e göndermi~tik. Yapt~~~m~z
tehdit konusunda di~er Ba~la~~k Hükümetlere bilgi verilmedi. Bütün mesele,Türklerle imzalanan B~rak~~marun uygulanmas~ndan hangi devletin sorumlu oldu~udur. Harbiye Bakanl~~~~yaz~~ve telyaz~lanndan anla~~ld~~~na göre, ~imdiye
kadar Türk B~rak~~ma hükümlerinin uygulanmas~ndan
Askeri Makamlar~m~z kendilerini sorumlu say~yorlard~,
fakat General Sir Henu Wilson'un 53 bu sorusu ortada bir
52 PRO., FO. 37 I /3416/2 I 3617, Wingate'ten
Hariciyeye, "ivedi" i~aretli,
kapal~~telyaz~s~~ No. 1985, Kahire, 3o.1 2.19~~8.
53 Sir Henry Hughes Wilson (1864-1922); i919'da ~ngiliz Ordular~nda feldmare~all~~a terfi etmi~, bir y~l önce Imparatorluk Genel Kurmay Ba~kan~~olmu~tu.
Chambers Biographical Dictionary, op. cit., s. 1369.
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~üphe oldu~unu meydana ç~kar~ yor. Türklerle imzalanan
B~rak~~marun uygulanmas~ndan sorumlu biz miyiz ve her
defas~nda Ba~la~~klar~m~za dan~~ madan askeri harekette
bulunabilir miyiz?... Anla~~ lan bu konuda ancak Versailles'
deki Konsey bir karar verebilir.... Bu arada, General
Wilson'un sorusuna temasla, Fahri Pa~a Medine'yi teslim
etmemekte diretirse, Bo~azlardaki istihkâmlar konusunda
ne gibi davran~~ta bulunaca~~m~za dair meslekta~lar~na
bilgi vermesini Amiral Webb'e bildirebiliriz".
Kidston'un bu önerisi üzerine Hariciye, 5. Ligi g'da Amiral Webb'e
gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda ~u direktifi veriyordu:
"Harbiye Bakanl~~~n~n arzusu ~u: Fahri'ye gönderilen
ikinci hey'et de ba~ar~s~zl~~a u~rarsa, askeri makamlarla
yapaca~~mz dan~~malar sonucunda, Bo~azlarda ~ahsen seçece~iniz istihkârnlardan biri tahrip edilmelidir. Bu hareket
istenilen sonucu getirmezse, ikinci bir istihkâm da tahrip
edilmelidir. Buna göre lüzumlu aranjmanlar~~yap~n~z. Bu
konuda Türk Hükümetine resmi hiçbir bildiri vermeyiniz,
fakat lüzumlu görürseniz durumu gayri resmi olarak bildiriniz" 54. (Bak: Belge No. ~~o ve ~ oA).
Fahrettin'e Yeni Bir Elçi Gönderiliyor:
Alt~~gün önce, istanbul'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri Yard~mc~s~~
Amiral Webb, yap~lan yeni öneri üzerine, Osmanl~~ Hükümetinin ~u
tedbirleri ald~~~n~~Hariciyeye bildiriyordu: "~ . Albay rütbesinde bir
subay, Fahrettin'e teslim olmas~n~~emreden mektubu götürecek; 2.
Harbiye Bakan~~ona son bir mektup yazacak; 3. Ba~~Mabeyinci,
Padi~ah~n, yukardaki emirlerin yerine getirilmesini istedi~ini Fahrettin'e bildirecek. Bu tedbirler ba~ar~s~zl~~a u~-rarsa Albay, Fahrettin'i
görevinden affeden irade-i Seniyeyi ona teslim ederek onun yerini
alacak. Bir Molla olan Adalet Bakan~~Haydar Efendi de, kendi ~ahsi
etkisini kullanmak üzere, Medine'ye gidecek hey'ete kat~lacak" 55.
54 PRO., FO. 371/3416/213617, Hariciyeden Amiral Webb'e kapal~~ telyaz~s~~
No. 32, Londra, 5.1.1919.
55 PRO., FO. 371/4166/740, Webb'ten Hariciyeye, kapal~~ telyaz~s~~No. 280,
~stanbul, 30.1 2. ~ g~ 8.
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Bu tedbirler, Ingiliz Hariciyesinde iyi kar~~lanmakla beraber,
yetkililerden N. D. Peterson, gönderilmekte olan Türk subay~n~n Fahrettin'in yerini alacak kadar k~demli olmad~~~ na i~ aret ediyor, bu
arada, hey'etin Pord Said'e ula~t~~~n~~kaydediyordu. R. rümuzlu hariciyeci ise, bir veya iki istihkâm berhava edilmedikçe bu hey'etten
i~~ç~km~yaca~~~görü~ünü ileri sürüyordu 56.
Öte yandan Fahrettin Pa~a'y~~gördükten sonra Medine'den Yenbo'ya dönen Türk yüzba~~s~~Ziya, a~a~~daki mektubun Osmanl~~Harbiye Bakanl~~~na gönderilmesini Ingiliz makamlar~ndan rica ediyordu:
"Mektubunuzu Fahrettin Pa~ a'ya tevdi ettim ve kendisinden zat-~~âlinize hitap eden bir cevap ald~ m. Yenbo'daki
Ingiliz subay~, k~demli bir Türk subay~~gelinceye kadar
burada kalmam~~istiyor. Sizi derhal görmem laz~m çünkü
Padi~ ahtan bir Irade olsa dahi, Fahrettin Pa~a'n~n teslim
olrmyaca~~~görü~ündeyim. Asker ve silahlar~yla birlikte
Türkiye'ye dönmesine müsaade edilmezse Medine'yi terketmiyecek".
Sir Wingate, 2.~~.19~ 9'da bu mektubu Hariciyeye iletirken, Türk Albay~~
ula~~ ncaya kadar Yüzba~~~Ziya'y~~Yenbo'da alakoyaca~~ m, Albay gelince Yüzba~~n~ n onun emrine tabi olaca~~n~~ bildiriyor, Ziya'n~ n
kaleme ald~~~~mektubun hedefine ula~t~r~lmas~~için Kahire'ye gönderildi~ini bildiriyordu 57 .
Bu belge Hariciyede büyük ilgi toplad~. Birinci Sekreter George
Kidston, 6. ~~. 9 ~~9'da belgeye ekledi~i derkenarda, Medine'deki durumun "çok huzursuz" oldu~unu, Fahrettin Harem'e çekilerek orada
kendini havaya uçurmak tehdidini yerine getirirse, bunun ~slam Dünyas~~üzerinde "feci etki" yarataca~~n~~kaydediyor, ~öyle diyordu:
"Böyle bir ihtimal ihmal edilemez, çünkü Fahri bir fanatiktir. Hat~ rlarda oldu~u gibi, bir süre önce, Peygamberin
ona görünerek direnmekte devam etmesini önerdi~i iddias~nda bulunmu~tu. Meselenin ba~ka bir naho~~taraf~~ da var:
Hurma'da Ihvan ak~m~yla temas halinde oldu~u
haberi. ~ bn-i Suud, Vahabiler ve Fahri, Hüseyin'e kar~~~
birle~irlerse, oldukça naho~~imkanlara yol açabilirler. Bu
PRO., FO. 3714166 /740, 3.1.1919 tarihli derkellariar.
PRO., FO. 371/4166/1554, Wingate'ten Hariciyeye, kapal~~telyaz~s~~No. 9,
Kahire, 2.1.1919.
58
57
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~artlar içinde Fahri'nin Istanbul'a ~ifreli bir mektup göndermesine müsaade etmek bana hatal~~görünüyor; tabii Kahire, Türk ~ifresinin anahtar~ na malikse ve mektubu göndermeden içindekilerini ö~renirse, bu istisna te~kil edebilir".
R. G. rümuzlu hariciyeci, Bo~azlardaki istihkâmlardan birinin berhava edilece~i haberinin Fahrettin'e etki yapmas~~ihtimaline i~aret
ediyor, istihkâm~ n en erken vakitte berhava edilmesi lüzumunu belirtiyordu. D~~i~ leri Bakan Vekili Lord Curzon ise, Fahrettin'e gönderilmekte olan yeni clçinin temaslar~n~ n sonucunu beklemek gerekti~ini
ileri sürüyor; bundan da bir ~ey ç~ kmazsa, o zaman "harekete geçmemiz gerekecek" diyordu 58, (Bak: Belge No. ii ve ~~~~A).
Fahrettin Pa~a'n~n Dört Mektubu:

Dört gün sonra Sir R. Wingate, Kahire'den Hariciyeye baz~~gizli
belgeler iletiyordu. Bunlar aras~nda bizzat Fahrettin Pa~a taraf~ndan
yaz~lm~~~dört mektubun asl~~da vard~ . Bu mektuplar, Medine yak~n~ ndaki ~erifci Arap kuvvetlerine komuta eden Emirler taraf~ndan aç~larak okunduktan sonra Wingate'e gönderilmi~ti. Medine Valisi ve
Ba~komutan~~Tümgeneral Fahrettin imzas~ yla Halifeye gönderdi~i
2 I . I 2. ~~9 ~~8 tarihli birinci mektupta Fahrettin Pa~a, Yüzba~~~Ziya eliyle
gönderdi~i hediyelerden söz ediyor, bunlar~n kabulünü Padi~ahtan
rica ediyor, "Zat-~~ ~ahanelerinin asker evlâtlar~n~n" sayg~, ba~l~l~k
ve sadakat duygular~n~~aksettirerek, "Her zaman oldu~u gibi emir,
~erefli ve kudretli Padi~ah ve Halifemiz Efendimizindir" diyordu.
Harbiye Bakan~na gönderdi~i 22.1 2. ~~9 ~~ 8 tarihli mektupta, Yüzba~~~Ziya eliyle Posta ve Telgraf Dairesi Genel Müdürüne 544.270
kuru~~tutar~ nda posta havalesi gönderdi~ini bildiriyor, bu paran~ n,
Istanbul ve dolaylar~ nda bulunan ailelerine verilmek üzere Hicaz'daki
subaylar taraf~ ndan Medine Postahanesine teslim edildi~ini kaydediyor, Posta Dairesi bunlar~~ ödemeyi reddederse, bu meblâ~~ n kendi
hesab~ na Harbiye Bakanl~~~~taraf~ ndan ödenerek makbuzun kendine
gönderilmesini ve sonucun bildirilmesini rica ediyordu.
Yüzba~~~Ziya'n~n istanbul'a Gönderdi~i Mektup:

A~~r Topçu Yüzba~~s~~ve Genel Kurmay Yaveri s~fat~yla Yüzba~~~
Ziya da, 2.1.19I9'da Harbiye Bakanl~~~ na Yenbo'dan gönderdi~i
58

PRO., FO. 371 /4166/1554, 6.1.1919 tarihli derkenarlar.
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"gizli" i~aretli oldukça uzun mektupta, beraberinde Fahrettin Pa~a'ya
hitap eden emirler oldu~u halde 15.12.1918'de Yenbo'ya ula~t~~~n~,
orada iken Ingiliz temsilcisinin, Fahrettin 18. 12. ~ 918'de ö~leye kadar
teslim olmazsa, Bo~azlardaki istihkamlar~ n berhava edilece~ine dair
~ngiliz Hükümetinden ald~~~~bir telyaz~s~ m kendine gönderdi~ini bildiriyor, ~öyle diyordu:
"En seri yürüyü~le dahi 18. ~~2.1918 ak~am~~Medine'ye zor
ula~abiliriz. Ingiliz Hükümetinin dikkatini bu noktaya çekmesini ve Yenbo'dan ayr~ld~~~m~z gün ve saat hakk~ nda
size telgraf la bilgi vermesini ~ ngiliz temsilcisinden rica ettim.
15.12.1918 günü ö.s. saat 9.3o'da Fahri Pa~a'n~n Medine'
deki Genel Karargah~na ula~arak kendisine ernirlerinizi
tevdi ettim. Memleketin siyasi ve dahili durumu konusunda
sordu~u sorulara bildi~im kadar cevap verdim. Memleketimizin tamamen ortadan silinmesinden kaç~nmak için
mücadele etti~imizi söyledim.
"Ertesi sabah beni ça~~ rtarak teslim konusunda görü~ ümü sordu. Bana verdi~iniz sözlü direktifleri ona tekrarlad~ m ve teslim olmazsa Hükümet-i Aliyenin maruz kalaca~~~
güçlükleri, memleketin görece~i zarar~~ve kendi er ve subaylar~n~n çekece~i ~st~raplar~~ etrafl~ca anlatt~ m, çünkü bana
sordu~u sorulardan teslim olm~ yaca~~n~~anlad~m. Ona, 'Bu
emri ald~~~n~z günden itibaren, emriniz alt~ndaki er ve subaylar~~mezbahaneye göndermek hakk~ndan mahrumsunuz'
dedim. Bütün bunlar~ n hiç etkisi olmad~ . Fahri bana ~unlar~~
söyledi: 'Buras~~yaln~z bir kale de~il, Medine'dir. Kuca~~ nda Peygamberin mukaddes türbesini ta~~yan Medine-i
Münevveredir. Onu Islam~ n Halifesine, Yüksek Efendilerine kar~~~isyan eden küçük bir haydut ~ebekesine veya bir
~ngiliz yüzba~~s~na teslim edemem'. Buna ra~men kurmay
subaylanyla konu~arak bana gereken ernirleri verece~ini
bildirdi.
"Fahri, kurmay~~mensuplar~na dan~~ madan önce onlarla ~ahsen görü~ tüm ve Kurmay Ba~kan~~Yarbay Emin
Beyin görü~lerini ö~renmeye yeltendim. Fahri'ye söylediklerimi ona da tekrarlayarak görü~lerini sordum. Beni
sessizlik içinde dinliyen Emin, benimle hemfikir oldu~unu
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söyledi, fakat 'Komutan Pa~a ile görü~meden önce son
karar~m~~size bildiremem' dedi. Böyle bir ~efin idaresindeki
Kurmay mensuplar~n~n ayr~~görü~ü olmamas~~ola~and~r.
Son ürnidim Tümen Komutan~~ olan Ali Necip'te idi, fakat
bir defas~nda Fahri'ye: `Ekselâns~n~z~n teslim etmedi~i bir
Medine'yi asla teslim edemem' dedi~ini i~itince, onun da
bana yard~m etmiyece~ini anlad~m. 20. I 2. ~~918 günü sabah~,
Ingiliz subay~n~n son müracaat~~üzerine Fahri, kendine her
iki tarafca bildirilen B~rak~~ mamn 16 'ncr maddesinde
bir uyu~mazl~k oldu~unu ve Istanbulla temasa geçmesi
gerekti~ini ileri sürünce, kendisiyle art~ k temas edilemiyece~i bildirildi. Ayn~~gün, Medine'den ayr~lmama müsaade
etti. O gün ö~le üzeri Bir Dervi~ 'teki karargâha döndüm.
~erif Ali'nin talebi üzerine mektubu kendine verdim. Onu
açt~~ fakat ~ifreli oldu~u için, M~s~r Hükümetine adres edilen
bir zarfa yerle~ tirerek bana refakat eden Ingiliz subarna
teslim etti.
"Fahri, kendisine bi: Irade-i Seniye gönderilse dahi,
esir olarak M~s~r'a gitmek için teslim olm~yacak. Böyle bir
Irade ç~ karsa, ancak bütün asker ve silahlar~ yla birlikte
Istanbul'a dönmesine müsaade edildi~i takdirde Medine'yi
terkedecek. Alt~~ay, belki bir y~l yetecek kadar g~da maddelerine, iki-üç y~ l yetecek mühimmata sahiptir. 'Durum bu
kertede oldu~una göre, birkaç âsiye veya tek bir ~ngiliz
yüzba~~sma nas~ l teslim olurum?' diye soruyor.
"Erler tamamen bitkin haldedir. Kendilerine günde 8o
gram un, bir miktar hurma, pirinç ve bazan az miktarda et
verilir 59. En önemsiz hastal~ klar dahi viicutlarma etki yap~yor. Iklim, er ve subaylar~ n enerjisini tüketmi~~vaziyetteciir.
Sava~acak durumda de~illerdir. Her tarafta hastal~k hüküm
sürüyor. Ben Medine'de iken Fahri'nin karargah~ndaki
subaylar~n dörtte-üçü ve bir birli~in 19 mensubundan ~~8'i
Ispanyol gribinden yatakta idiler. Hastahaneler tamamen
dolu idi. Baz~~birliklerde silah ba~~ nda, nöbet ve sairede tek
bir s~ hhatli er yoktu.
59 18 Kas~ m, 1918, Cuma günü verilen bir emirle subay, er ve memurlar~n
ald~~~~günlük un miktar~~8o grama, yani 125 gram ekme~e indirilmi~ti. Haftada iki
gün ekmek, di~er günlerde go gramdan peksimet veriliyordu. Tablo için bak, K~c~man, op. cit., S. 393.
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"Medine'deki erleri ayakta tutan ve Fahri'nin büyük
avantajla kullanmas~n~~bildi~i kuvvet, Peygamberin yak~nl~~~ ndan husule gelen yüksek, oldukça dinsel ve tinsel bir
güçtür. Kendi kanaatim ~ udur: bir Irade-i Seniye ç~ksa
dahi Fahri teslim olm~ yacak. Belki Medine'yi terkedecek,
fakat ancak silahlar~~al~ nmaz ve esir edilmezse. Fahri'nin
son savunma hatt~~ Kutsal Türbe olacak. Oraya büyük
ölçüde mühimmat ve g~ da toplad~ . Kutsal Türbede açt~~~~
epey verimli bir kuyu vas~ tas~ yla su problernini de halletmi~~bulunuyor. Fahri, her türlü arac~~kulland~ktan sonra,
Kutsal Türbeyi âsilere veya Ingilizlere teslim edece~i yerde,
cephanenin üzerine oturarak Türbeyi havaya uçurmak
karar~ m kesinlikle vermi~~bulunuyor. Fahri Pa~a, kelimenin
her manas~yla bir fanatik oldu. Medine-i Münevvere ve
Kutsal Türbe kelimeleri dudaklar~ ndan dökülürken gözlerinden ya~lar bo~arnyor. Öyle bir ruh haleti içindedir ki,
bu, son karar~n~~ yerine getirece~ine i~aret te~kil eder. Ona
kar~~~nazika'ne ve inand~r~c~~ bir ~ekilde davran~lmal~d~r.
"Kutsal Türbenin Osmanl~lar taraf~ndan havaya uçurulmas~rl~n dinsel ve siyasal sonuçlar~n~~ ~ahsen de'~erlendirecek durumda de~ilim, fakat sonuçlar~ n çok ciddi ve kötü
olaca~~~aç~kt~r. Son görü~lerimi arzediyorum: ~ . Fahri'nin
Medine'yi terkederek asker ve silahlar~yla birlikte Istanbul'a dönmesi için Ingiliz Hükümetinin masal~~al~mz. Seriflerin Bedevilerle aralar~~aç~kt~r. ibn-i Suud bunu elbette
kabul edecektir. 2. Yukar~daki ~~klar~n ba~ar~~veya ba~ar~s~zl~~~ n' dikkat nazara alarak Fahri'ye bir Irade-i Seniye
göndermelisiniz. 3. Buna itaat etmezse, onun yerine ba~ka
bir Komutan ve Vali atamal~s~mz. Onun yerini alacak olan
ki~i buraya gönderilmeli ve beraberinde bir Irade-i Seniye
getirmelidir, çünkü Medine'deki tüm k~demli subaylar
Fahri'nin tamamen etkisi alt~ndad~rlar.
"~ .~ .~ g~ g'da Yenbo'ya döndüm. ~~itti~ime göre ~stanbul'dan Medine'ye bir hey'et daha geliyor. Hey'et buraya
ula~~ nca, icap ederse, Medine'ye kadar ona refakat edecek
veya Istanbul'a dönece~im" 6°. (Bak: Belge No. 12).
60 PRO., FO. 371/4166/1 2838, Wingate'ten D~~i~leri Bakan~~ Balfour'a yaz~~
No. ~~g, Kahire, o. ~~.19 g .
Benden C. XXXVI,
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Fahrettin-Bin Suud Korkusu:

Bu arada Ingilizler, kendilerini hem ürrlide sevkeden hem de
endi~eye dü~ üren iki olay üzerinde duruyorlard~ . Onlara ümit veren
olay, Ikinci F~rka sab~ k Komutan~~Emin Bey'le 4 subay ve 200 kadar
eri~~~ Araplara tesliminden sonra Medine'de Fahrettin'e kar~~~bir isyan
ba~lamas~~ihtimaline i~aret eden fakat yine de bu konuda tutumlu
davran~ lmasnu öneren, M~s~ r Ingiliz Askeri Karargah~~kaynakh ve
6.1.1919 tarihli telyaz~s~~ idi 61 . Onlar~~ endi~eye dü~ üren olay ise,
Fahrettin Pa~a'n~n, Bin Suudla temas halinde olmas~~ihtimali idi.
Sir R. Wingate'in ~~0.1.1919'da Hariciyeye bildirdi~ine göre, Medine'ye
gönderilen Türk elçisi Yüzba~~~Ziya, Albay Bassetee ~u bilgiyi vermi~ ti: Kendisi Medine'de iken, Fahrettin Pa~a'n~ n Yaveri, Bin Suud
taraf~ndan iki hafta önce gönderilen bir mektubu Yüzba~~~Ziya'ya
okumu~ tu. Bu mektupta Bin Suud, içten duygular~n~~beyan ediyor,
Medine'yi inatla savundu~u için Fahrettin'i tebrik ediyordu. Bu ihtimal Ingilizleri o kadar endi~eye sevketti ki, Wingate, mektubun ashru
ele geçirmesi için Albay Bassetee direktif gönderdi 62. (Bak: Belge
No. ~~3).
Ingiliz Hariciyesi de bu olay~~ ~~ 7. . 9 ~~9'da Hindistan I~leri
~~~~
Bakan~~ Montagu'nun dikkatine sundu, çünkü D~~i~leri Bakanl
na
ba~l~~
yetkililerinden N. D. Peterson'a göre, Hindistan I~leri Bakanl~~~
Intelicens subaylar~ndan Philby, Necid'e yapt~~~~bir ziyaretten sonra
Suud'un Fahrettin Pa~a'dan hiçbir
kaleme ald~~~~muht~rada,
ti".
Nitekim Fahrettin Pa~a da teslim
mektup almad~~~n~~iddia etmi~
olduktan sonra Yenbo'da Ingiliz Albay~~ Bassetee, Bin Suud'dan yar~PRO., FO. 371/4166 /5143, M~s~ r Genel Karargâh~ ndan Harbiye Bakanl
~u
~~na kapal~~telyaz~s~~No. 2024, Kahire, 6.1.1919; söz konusu Türklerin teslim oldu
ti.
haberi, Emir Abdullah'a ba~l~~Ingiliz subay~~ taraf~ ndan gönderilmi~
No. 48,
telyaz~s~~
~~
Hariciyeye
kapal
62 PRO., FO. 37 ~~/4166/6323, Wingate'ten
Kahire, ~~o. ~~. 919.
~leri Bakanl~~~na yaz~, Londra, 17.1.1919.
83 Ibid., Hariciyeden Hindistan I
ngiliz politikac~~ve devlet adam~ ; 1917'de
~
(1879-1924);
Edwin Samuel Montagu
Türk dostu ve Sevr
Ingiltere'nin Hindistan I~leri Bakanl~~~na getirilmi~, uygulad~~~~
politika
yüzünden,
1922'de
görevinden
çekilmek
zorunluAntla~mas~~ aleyhtar~~
Musevi as~ll~~ bu devlet
Lloyd
George,
bakan~~
n
Ingiliz
Ba~
Zaman~
t~.
gunda kalm~~
~~nnica, Londra, 1969,
adamma kar~~~kesin bir cephe alm~~t~ . Bak Encyclopaedia Brit
61

Cilt 15, S. 766.
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d~m de~il, birçok zorluklar gördü~ünü aç~klam~~t~~ 64. Bununla beraber
Hariciye, Fahrettin ~ayet ~bn-i Suud'dan yard~m allyorsa, K~ral Hüseyin'in ~ngiliz mü~avirlerine güvenmiyece~i görü~ünü savunuyordu 65 .
Fahrettin Pa~a'ya Kar~~~Kurulan Komplo ve Medine'nin
Teslimi :
Bu arada Fahrettin Pa~a'n~n iyi olm~yan s~hhi durumu günden
güne kötüye gidiyordu. 8.~ . ~ g~ g'da Harbiye Bakanl~~~na gönderdi~i
telyaz~s~nda, s~hhi durumuna i~aret ediyor, bu yüzden 58'inci F~rka
Komutan~~Albay Ali Necip'i kendi yerine atad~~~n~, 9.1.1919'da Bir
Dervi~'e hareket edece~ini bildiriyordu 66 . Albay Necip, Medine'nin
teslimi i~ini Fahrettin ad~na kararla~t~rmak amac~yla 5 ile 6 Ocak
tarihlerinde ~ngiliz temsilcisi Garland ile görü~üyordu. Fahrettin,
Türklerin silâhlar~n~~muhafaza ederek derhal vatanlar~na gönderi!.
melerini bir mektupla talep ediyor; bu talebi reddeclilerek bizzat
kendisinin ~ahsen teslimi isteniyor, ona 48 saatlik mühlet veriliyordu.
Ali Necip, Fahrettin'in hastal~~~n~~ileri sürerek yedi günlük mühlet
istediyse de kabul edilmedi 67.
Bundan sonra Albay Necip'in 8. ~~. ~~g'da aç~klad~~~na göre,
Medine'nin teslimi için Ha~imi Hükümeti ad~na En~b. Ali, Antant
Devletleri ad~na Yüzba~~~ Garlandla bir gün önce (Sal~~ günü), bir
anla~ma imzalam~~t~~68. Bu anla~ma gere~ince Araplar, Türklerin
bulundu~u yerlere yakla~mayacak; Medine ve dolaylar~ndaki mev64 PRO., FO. 371 /4166/14428, Ingiliz Yüksek Komiser Vekili Sir M. Cheetham'dan Hariciyeye kapal~~ telyaz~s~~ No. ~~33, Kahire, 24.1.1919.
65 PRO., FO. 37 ~~/4 ~~ 66/14428, HWN rümuzlu ve 27.1.1919 tarihli derkenar.
K~c~man, Fahrettin'le ~ bn-i Suud aras~nda cereyan eden temas hakk~nda ~öyle der:
"Bu yaz~~ma tarihte ilk defa bu eserle if~a edilmi~~olmaktad~r. Gerçekten Emir
~bn-üs Suud ile Fahrettin Pa~a aras~nda böyle bir yaz~~ma oldu~undan bugüne
kadar benden ve merhum Pa~adan ba~ka hiç kimsenin haberi yoktur", K~c~man,
op. cit., ss. 394-395. Bu iddian~n ne kadar hatal~~oldu~u ~ngiliz belgelerinden bellidir.
66 PRO., FO. 371 /4166/8928, Kahire'deki ~ngiliz ~ ntelicens Servisinden Askeri ~ntelicens ~efine kapal~~telyaz~s~~No. 13o, Kahire, 10.1.1919 ve ~ngiliz ~ntelicens
~efi General Thwaites'ten Hariciyeye yaz~, No. B.1/1739 (M.I.2), Londra, 14.1.1919 ;
K~c~man, s. 448; ralcu~~Tarihimiz, c. ~ , s. 86.
67 PRO., FO. 371 /4166/8931, Hicaz Harekat Kurmay~ndan ~ngiliz Askeri
~ntelicens Sefine, kapal~~telyaz~s~~No. 2056, Kahire, 9.1.1919 ve Hariciyeye No.
S.H. 2079, ~~ 1.13919.
68 Metin için bak K~c~man, ss. 449-455; rak~n Tarihimiz, C. 1, ss. 6o ve 85-86.
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ziler ayr~~ayr~~Emirin temsilcilerine teslim edilecekti. Bunu 9. ~ .i9i9'da
~ngiliz Askeri ~ntelicens ~efine duyuran Kahire ~ntelicens ~ubesi,
Emir Abdullah' in 69 kan dökülmesinden sak~nmak istedi~ini, tüm ta~~t
vas~talanyla silah ve mühimmat~n Medine'ye ta~~ nmas~~için Türkler
taraf~ndan emir verildi~i gibi may~nlar~n tahribinin de kabul edildi~ini bildiriyordu 70.
14. ~ . ~~9 I 9'da Sir R. Wingate, Fahrettin Pa~a'n~n teslim oldu~unu
Hicaz K~ral' Hüseyin'den ald~~~~ve "Majeste ~ngiliz Kral ve Imparatoru" na hitap eden bir telyaz~s~yla Hariciyeye duyuruyordu 71. Fahrettin Pa~a, 10.1.1919 tarihinde Bir Dervi~'teki Arap Karargah~ na
teslim olmu~tu 72. Emir Abdullah'a ba~l~~Ingiliz subay~n~n bildirdi~ine göre, Fahrettin Pa~a teslim olmay~~ reddetti~i için subaylar~~ bir
komite kurarak Ali Necip'i Fal~rettin'in yerine geçirmek ve Fahrettin'i
tutuklamak karar~ n~~ alm~~lard~. Bunun üzerine Fahrettin, birkaç
subay ve erle birlikte Harem'e dönmü~, fakat daha sonra d~~ar~~ ç~kmaya cezbedilerek Cüleycile'de Araplara teslim edilmi~ti. Oldukça
üzgün bir durumda idi, fakat kendisine iyi muamele edilmi~ti 73. Öteyandan Emir Abdullah, babas~~Hicaz K~ral~m temsilen 13. ~~ 9~~9
günü ö.e. saat ~~~~'de Medine'ye girmi~, bunu, Hicaz'daki Türk garnizonunun tahliyesi takip etmi~ti 74. Teslim olan 1300 kadar Türk er ve
subay, enterne dilmek üzere, 29.1.1919'da Medine'den M~s~ r'a sevkedilmi~ti. Fahrettin Pa~a ise bir gün önce Süveyi~'e götürülmü~tü".
S~hhatinin iyi oldu~u bildiriliyordu 76. Bu arada, B~rak~~man~n ~ 6 'nc~~
69 Emir Abdullah, ~erif Hüseyin'in o~ullar~ndan biri idi. Ürdün K~rall~~~n~~
kurmu~, daha sonra öldürülmü~tü.
70 PRO., FO. 371 /4 66/78o9, ~ngiliz ~ntelicens ~ubesinden ~ ntelicens ~efine
kapal~~ telyaz~s~~ No. ~~29, Kahire, 9.1.1919.
71 PRO., FO. 371 /4166/8451, Wingate'ten Hariciyeye kapal~~ telyaz~s~~ No.
76, Kahire, ~~ 4. . 9 ~~9.
72 PRO., FO. 3711416617522,
Wingate'ten Hariciyeye aç~ k telyaz~s~~ No. 68,
Kahire, ~~
g 9.
73 PRO., FO. 371 /4'66/12952, Hicaz Harekat Kurmay~ndan Harbiyeye
kapal~~telyaz~s~~No. S.H. 2 I 24, Kahire, 16.1.1919. Bu olaylarla ilgili etrafl~~ bilgi için
bak, K~c~man, ss. 462-473; Yak~n Tarihimiz, C. 1, s. 87.
74 PRO., FO. 371/4166/16056, Wingate'ten Harbiyeye yaz~~ No. 4332/152,
Kahire, ~~8. ~~.19 ~~ 9.
75 PRO., FO. 371 /4162/18751, Hicaz Harekat Kurmay~ndan Harbiye Bakanl~~~na kapal~~ telyaz~s~~ No. S.H. 2243, Kahire, 293.1919.
76 PRO., FO. 371 /4166/16264, Sir M. Cheetham'dan Hariciyeye kapal~~ telyaz~s~~ No. 153, Kahire, 28.13919.
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maddesine uymay~~reddetti~inden, ona ne gibi muamelede bulunulaca~~~kararla~t~r~l~ncaya kadar, bir sava~~tutsa~~~olarak tutuklanmas~~
için ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar Yard~mc~s~~ Sir Ronald
Graham" taraf~ndan Sir R. Wingate'e direktif verilmesi ~ngiliz Askeri
intelicens ~efi General Thwaites taraf~ndan rica ediliyordu 78. (Bak:
Belge No. ~~4) . Bu rica, 28. . 9 ~~9'da Wingate'e gönderilen ~~37 say~l~~
kapal~~telyaz~s~ yla yerine getiriliyordu".
Fahrettin Pa~a'n~n Medine'yi Teslim Etmemesinin
Nedenleri:
Fahrettin Pa~a'n~n teslimiyle Ingiliz endi~eleri sona ermiyordu.
Kahire'deki ~ngiliz ~ntelicens Servisine ba~l~~Arap Bürosunun yay~nlad~~~~ "Arap Bülteni"nin ~~o8'inci say~s~nda 8°, "Fahri Pa~a'n~n Medine'yi teslimi reddetmesinin tam nedenlerini olaylar henüz tan~tlamad~" deniliyor, K~ral Hüseyin'in, onun ~bn-i Suud'Ia gizlice anla~t~~~na hâlâ kesinlikle inand~~~~ve bunun pek muhtemel oldu~u kaydediliyor, olaylar ~öyle inceleniyordu: "Medine'ye gönderilen Türk elçi
dönünce, Fahri'nin Yemen, ~bn-i Suud ve Halidle 81 temas halinde
bulundu~unu söyledi.... Öte yandan elde edilen ve gittikçe artan
delillere göre Fahri, k~smen olsun dinsel duygular~ na göre hareket
etmi~~ve garnizon mensuplar~n~n ço~unlu~una, Peygamberin türbesini
savunmak konusunda mutaass~p bir sebat a~~lam~~t~r.... B~rak~~ma
~artlar~ndan sakmmak yönünde yapt~~~~say~s~z kaçamaklar~, hiç olmazsa direnme azrninin ne kadar kuvvetli oldu~unu gösterir.
"Daha önce Fahri'nin yaveri olan elçi Yüzba~~~Ziya, yolda baz~~
gecikmeden sonra 15 Aral~kta Yenbo'ya ula~t~~ ve derhal Mecline'ye
hareket etti. Mektuplar~n~~ Fahri'ye tevdi edebilmesi için teslim mühleti 72 saat uzat~lm~~t~ ; fakat Fahri mektuplar~~al~r almaz, B~rak~~mamn, nizam ve asayi~in muhafazas~~için yeter say~da kuvvet bulundurulmas~n~~derpi~~eden 16 'nc~~maddesinin Kilikya gibi Hicaz'~~da
77 Sir Ronald Graham, 131.1916'dan beri ~ngiliz Hariciyesinde Müste~ar Yard~mc~s~~görevini görüyordu. Foreign Office List, Londra, 1919.
79 PRO., FO. 371 4166112952, Thwaites'ten Hariciyeye yaz~~ No. B. ~~ /1%9
(M.I.2), Londra, 21.1.1919.
79 PRO., FO. 371/4166/12952.
90 ~ngiliz Hariciyesine I.2.19~ 9'da ula~t~.
81 1914'de Vahabili~i benimseyerek ~bn-i Suud'a kat~lan, Abadila'11 belli
ba~l~~ ~eyhlerden Halid ~bn-i Dervi~~olmas~~muhtemeldir.
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kapsad~~~n~~ileri sürerek teslim olmay~~yine reddetti. Ayr~ca elçiye,
Medine'yi terketmek müsaadesini vermedi~i gibi onun hareketlerini
s~n~rlad~~ve ~ehir d~~~na ç~kmasuu yasaklad~. Bu ö~renilir ö~renilmez
yine bir sava~~halinin mevcut oldu~u 23 Aral~kta ilan edildi. Bu geli~me
Araplar~~çok sevindirdi çünkü sab~ rs~zl~ klar~n~~gidermek mümkün
olam~yordu. 24 Aral~ kta Yenbo'ya dönen elçi, Araplar taraf~ndan
dü~manca kar~~land~, oysa ki Yüzba~~~Garland, onun güç ~artlar içinde
elinden geleni yapt~~~na inan~ yordu. Elçi, beraberinde Fahrettin'den
bir mektup getirmi~ ti. Bu mektupta Fahri, askeri görevine ek olarak
Peygamberin türbesinin muhaf~z~~ oldu~unu, bu görevinden ancak
Padi~ah~n gönderece~i ~ahsi bir emirle affedilebilece~ini ileri sürüyordu. Bu yeni ç~ kmaza bir hal çaresi bulmak ümidiyle, Fahri'nin
yerini alabilecek k~demli bir subay~ n derhal Istanbul'dan gönderilmesi ve Fahri'yi komutas~ndan azleden bir Irade-i Seniyeyi beraberinde getirmesi kararla~t~r~lm~~t~. 3 Ocak, ~~91 g'da Port Said'e ula~an
Archer adl~~Ingiliz sava~~gemisiyle gelen Osmanl~~Adalet Bakan~~
Haydar Bey ve bir Albay, ilgili Iradeyi beraberlerinde getirrni~lerdi.
Fahri, ak~l ve mant~~a göre hareket etmeyi yine istemedi~i takdirde,
Medine'ye var~ nca ona görevinden azledildi~ini aç~klayacaklard~" 82 .
Yüzba~~~Ziya'n~n bir ~ngiliz yüzba~~s~na Anlatt~klar~:
Bu arada Arap Bürosuna mensup Yüzba~~~ A. F. H. Wiggin de
Yüzba~~~Ziya ile yapt~~~~mülâkatla ilgili 18.1.1919 tarihli raporunda,
dört gün önce ö.s. saat takriben 3'te Port Tevfik'te, Borolus üzerinde
Ziya ile görü~tü~ünü, ona Port Said'e kadar refakat etti~ini, ertesi
günü Istanbul'a hareket eden Ziya'run görünü~te her türlü zaaf~~
a~a~~~gören 35 ya~lar~ nda tipik bir Arnavut subay~~oldu~unu, oldukça iyi Frans~zca konu~tu~unu, Almancam-un tamamen pürüzsüz
oldu~unu, profesyonel bir asker olarak ö~renimini k~ smen Berlin'de
k~smen de Istanbul'da yapt~~~ m, Alman ideal ve metodlarnun hayran~~
oldu~unu kaydediyor, ~öyle diyordu:
"Yüzba~~~Ziya, s~ k s~ k Medine'den söz etti. Onun anlatt~~~na göre
Fahri, Avrupa'daki geli~meler konusunda ilkin eksik bilgi al~yordu.
Ziya ona Almanya'daki ihtilalden söz edince tamamen hayret içinde
kalm~~t~ . Ona gönderilen üstü kapal~~ilk iki veya üç mesajdan gerçekten ~üphe etmi~ ti. Daha sonra durumu esash surette kavrayarak vakit
P2

PRO., FO. 371/4166/17613, Arap Bülteni No. to8.
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kazanma~a çal~~m~~t~. Bu ~ekildeki davran~~~ = nedenleri çoktu: a)
Bir bak~ mdan kendi adamlar~ ndan a~a~~~oldu~unu gösteren ve âsi
sayd~~~~Araplara teslimi kendi onuruna bir tecavüz telâkki ediyordu.
Bu Araplar, sava~~k~ymetine sahip askeri bir kuvvet te~kil etmi~~olsalard~, herhangi bir anda sald~r~ya geçerek, say~~itibariyle, Medine'yi
i~gal edebilirlerdi. b) Fahri, bulundu~u yerde kendini güvenlikte
hissediyordu. Özellikle pirinç ve hurmadan müte~eklçil oldukça yeterli g~da maddelerine sahipti. Medine'den kilometrelerce uzakta
hiçbir Arap kuvvetine tesadüf edilrniyordu. Kendisi orda oldukça
trenler ~ehrin kuzeyine serbestçe gidip gelebiliyorlard~. Durum bir
=hasara addedilemezdi. Sonra sava~~kanunlar~ na itaat etmesi hiç
beklenmeyen bir dü~mana teslim olmas~, iki ~~ktan en kötüsü idi.
c) Askeri gücüyle ve silahl~~olarak sahile yürüyerek, orada Ingilizlere
teslim olmas~m mümkün k~lacak 'bir ~eyin' vukubulmas~n~~ümit
ediyordu. Ben bu 'bir ~eyin', Ibn-i Suud taraf~ndan yap~lacak ve
dikkati ba~ka yana çekecek bir hareket olmas~~ihtimaline i~aret ettimse
de, Yüzba~~~Ziya, ~ bn-i Suud'un askerlerinin sava~~de~erinin pek
a~a~~~oldu~unu ileri sürdü. Bununla beraber Ibn-i Suud'un son günlerde Fahri'ye mektup gönderdi~ini Fahri'nin kurmay mensuplarmdan
birinden ö~rendi~ini söyledi, ama Fahri'nin kendi huzurunda Ibn-i
Suud'un ad~m anmad~~~n~~sözlerine ekledi.
"Ziya'run anlatt~~~na göre Fahri, Vahabili~e muhalefet etmesine
ra~men, bu ak~m~~K~ral Hüseyin'e kar~~~kullanmaktan geri kalm~yacakt~. Türkiye'nin çöktü~ünü duyar duymaz Fahri'nin belki Arabistan'da ~bn-i Suud ve di~erleriyle gizlice anla~arak mevki koparmak
istedi~i ihtimaline i~aret ettim. Yüzba~~~Ziya, buna verdi~i cevapta,
Fahri'nin kâfi miktarda paras~~olsa böyle bir deneyde bulunabilece~ini
söyledi. Fahri'nin sadece Türk paras~~vard~ . Medine'de bir alt~n lira
Fahri'nin direnmesinin ne dereceye
yedi ka~~da de~i~tiriliyordu
kadar dinsel taassuba dayand~~~m sordum. Verdi~i cevapta, Fahri'nin
oldukça dindar olmas~na ra~men dinsel duygulara kap~larak Harem'de intihar edecek kadar ahmak olmad~~~m söyledi. Din ba~l~ca disiplin
arac~~oldu~undan, Peygamberin türbesinin muhaf~z~~oldu~u görü~ünde ~srar etti. Askerleri kendini desteklese ve diretmesinin kendi
memleketine faydas~~ olsa, Fahri belki süresiz diretecek ve Harem'de
ölecekti. Fakat askerlerin kendini toplu halde terketmesi ihtimali onu
korkutuyordu. Emin Bey'in firari onu herhalde çok bezdirmi~ti. Ziya,
firarlar~n nedenini ~öyle anlatt~ : Ziya, Fahri'nin kendi hareketlerini
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sm~rland~rmas~na ra~men, Avrupa'daki durum hakk~nda Kurmay
mensuplar~ndan baz~lar~n~ n gözlerini açmaya ba~arm~~t~"83 .
Fahrettin Pa~a - Yarbay Bassett Görü~meleri:

Fahrettin Pa~a Bir Dervi~'te teslim olduktan sonra, Ingiliz Yarbay~~ J. R. Bassetele iki defa görü~mü~ tü. Birinci görü~me 13.
~~g'da
Emir Ali, Yüzba~~~ Goldie, Haydar Bey, Albay Ahmet Lütfi ve Albay
Sad~ k Yahya huzurunda yap~lm~~t~. Ilk olarak Haydar Bey söze ba~layarak Istanbul'dan beraberinde getirdi~i mektubu Fahrettin Pa~a'ya
tevdi etti. Emir Ali ve Haydar Bey, bu mektubun mevcut ~artlar
alt~ nda Fahrettin'e verilmesinin lüzumsuz oldu~u görü~ünde idiler,
fakat Yarbay Bassett, Medine'nin "Mekke Emirine" teslimi hususunda
Padi~ah~n verdi~i yaz~l~~emri ve B~rak~~man~n 16 'nc~~maddesi hakk~nda ayn~~ mektupta verilen izahat~~ Fahrettin'in görmesi için mektubun ona verilmesinde diretti. Bu arada Ali Necip Medine'de Fahrettin'in yerini ald~~mdan, Albay Ahmet Lütfi'yi Fahrettin'in yerine
Medine komutan~~atayan ikinci mektup Fahrettin'e verilmedi.
Yarbay Basset'in anlatt~~~na göre, Fahrettin'in davran~~~~gururlu
ve tutumlu idi. Kendi durumunu ac~~~ekilde benimsiyordu. Mektubu
okudu ve tek bir kelime söylemeden Haydar Bey'e iade etti. Haydar
Bey, mektupla ilgili olarak k~sa izahta bulundu. Fahrettin tek tek
kelimelerle cevap verdi ve bu suretle birinci görü~me sona erdi.
Yarbay Bassett'in ricas~~üzerine Emir Ali, Haydar Bey'le Ahmet Lütfi'yi
Fahrettin'in yan~ nda kalmaya davet etti. Yarbay Bassett, Haydar
Bey'in durumu Fahrettin'e anlatmak konusunda her firsattan faydalanmas~n~~ istiyordu. Ayni gün Haydar ve Ahmet Lütfi, Fahrettin'i
Bassett'in çad~ r~ na götürdüler. Yarbay Bassett bu defa Fahrettin'in
Haydar Bey'le yapt~~~~görü~ meyi müteakip daha rahat, akli durumunun daha dengeli oldu~unu gördü. Ona Türk askerlerinin tahliyesi
konusunda yap~lmakta olan aranjmanlar~~anlatt~ . Bunun üzerine Fah83 PRO., FO. 371/4166/21996, Sir Milne Cheetlutm'dan Lord Curzon'a
yaz~~
No. 39 (7852), Kahire, 24.1.1919. K~c~man, Topçu Yüzba~~s~~Ziya'dan "Sahte
Mehdi" olarak söz eder ve ondan "Kalenin içine zehirli bir mikrop girdi" diye
bahseder. Ona göre "as~l felaket bununla ba~lar". K~c~man'a göre o iyi bir asker
olmaktan ziyade bir ~arlatand~ . Fahrettin Pa~a bu subay~~ba~~bo~~b~rakmakla, müdafilerin zehirlenmesine, kalenin sars~lmas~na ve sonuçta mahsurlar~n ikiye ayr~lmas~na meydan vermi~ ti. Dedikodu, Kale müdafilerinin azim ve iman~n~~sarsm~~t~ .
Bak K~c~ man, op. cit., ss. 411 ve 414.
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rettin ~ükran duygular~n~~beyanla Frans~zca ~unlar~~ belirtti: "les
pauvres soldats sont trs qffaiblis".
143.191 g günü Yarbay Bassett, Emir Ali'nin tasvibi üzerine,
Yüzba~~~ Goldie ile birlikte Fahrettin'i ziyaret ederek onunla uzun
süren bir görü~me yapt~. Fahrettin hasta görünüyordu. Sol baca~~ nda
müthi~~bir s~z~~vard~. Yarbay Bassett onun artiritten mustarip oldu~unu tahmin etti. Ayni zamanda, Medine'de oldukça yayg~n hale
gelen ve birçok ki~inin ölümüne sebep olan Ispanyol nezlesinin getirdi~i sürekli bir öksürük onu harap ediyordu. Bununla beraber Yarbay
Bassett, onu oldukça de~i~ik bir ruh haleti içinde hasb~halden memnun
görünür buldu. Fahrettin iki aydan beri hemen hemen kimseye a~~z
açmad~~~n~~söyledi. Genel mahiyette bir hasb~halden sonra Yarbay
Bassett, Medine'deki Türk garnizonuna g~da göndermek bak~m~ndan
~bn-i Suud'un herhangi bir yard~mda bulunup bulunmad~~~ n~~ anlamak amac~yla, Medine'deki g~da stoku hakk~nda bir soru sordu. Fahrettin, ilk günlerde Hail'den, yerli Bedeviler vas~tas~yla, çok miktarda
erzak teminine muvaffak oldu~unu, fakat ~erifci Araplar~n bir y~l
önce oldukça etken bir bloke uygulamalar~~yüzünden ~ehre ancak
az say~da koyun ve erzak~n kaçak olarak sokulabildi~ini anlatt~. Saleh
ve Hail'den temin etti~i erzak~n, ~bn-i Ra~id'in" Medine'den Hail'e
dönmesinden sonra, tamamen durdu~unu sözlerine ekledi. Vakit
vakit Cüleycile ve Bir El Ma~i'deki ileri mevzilerden yapt~rd~~~~küçük
ölçüdeki ç~k~~lar sayesinde Bedevilerden az say~da koyun ele geçirebildi~ini anlatt~.
Ibn-i Suud'u, "kendi etine batan ac~~diken" olarak vas~ fland~ran
Fahrettin, onun, erzak sat~n almak için Kas~ m'a gönderdi~i ajanlar~~
al~ koyarak, onlar~n gerek erzak sat~ n almalar~na gerekse Medine'ye
dönmelerine, ayr~ca 15.000 Türk liras~na mukabil Necid'de sat~n
al~nan develerin Medine'ye götürülmelerine engel oldu~unu bildirdi.
Tren komünikasyonu tamamen kesilince Fahrettin, ~bn-i Suud'a
gönderdi~i bir mektupta, kendine 200 deve yüklü bu~day göndermesini rica ettiyse de cevap alamad~. Fahrettin'in anlatt~~~na göre, tüccarlar taraf~ndan kullan~lan Do~u yolunu aç~ k tutmada kullan~lmak
üzere Ibn-i Suud taraf~ndan 400 veya 500 Bedevi gönderilseydi, durum
daha kolay olacakt~.
84 ~bn-i Ra~id, en nüfuzlu Arap Bedevilerinden, ~ammar a~ireti reisi ve Türk
dostu idi.
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Fahrettin'in bu sözlerine ra~men Yarbay Bassett, onun kendinden
bir~ey gizledi~ini hissetti. Genel konularla ilgili bir hasb~halden sonra
Bassett, ~lm-i Suud'un yapt~~~~her i~te daima kendi ç~karlar~na göre
davrand~~ma dair s~k s~k söylentiler oldu~una i~aret etti. Fahrettin,
~bn-i Suud'un her bak~mdan kendine engel olmakla Ingilizlere yard~mc~~ oldu~unu belirtti. ~bn-i Suud'dan tek bir deve dahi tedarik
edemedi~ini anlatt~, ~öyle dedi: "c'est la veritd mon Colonel, avec Pargent
vous avez attrapi nos Mussulmans".
Yarbay Bassett ayr~lmazdan önce Fahrettin'e, bütün bagajlar~run
Medine'den getirilip getirilmedi~ini, herhangi bir ihtiyac~~olup olmad~~~n~~sordu; bir dile~i varsa herhangi bir valdtte kendisine bildirmesini söyledi. Fahrettin, ihtiyac~~oldu~u tüm e~yalar~n' ald~~~n~,
Emir Ali ve Ba~la~~klar müsaade ederse, Medine'deki karargah~nda
b~rakt~~~~ve Hicaz'daki harekatla ilgili olarak muhafaza etti~i hat~ra
defterinin bulunarak kendisine iade edilmesini rica etti. Bu hat~ra
defterinin, bir asker olarak hayat~nda yapt~~~~i~ler bak~rrundan önemli
ve Hükümeti nezdinde yegane savunma arac~~oldu~unu söyledi.
Yarbay Bassett, bu hat~ra defterinin bulunmas~~için elden gelen her~eyin yap~laca~~n~~fakat bunun elden ç~ kar~lmas~~konusunda ancak
Genel Karargah taraf~ndan karar verilebilece~ini bildirdi. Bunun
üzerine Emir Ali hat~ra defterinin bulunmas~~için Medine'de bulunan
Emir Abdullah'a bir kurye gönderdi ve bunun bulunur bulunmaz
do~rudan Bir Dervi~'e gönderilmesini ernretti. Hat~ra defteri bulunursa, bunu okuduktan sonra Kahire'ye gönderilmek üzere Yarbay
Bassetee verece~ini bildirdi. Bassett, bulunursa bu hat~ra defterinden
faydal~~bilgi edinilebilece~ine i~aretle, bunun Fahrettin Pa~a'ya iadesine itiraz edilmiyece~i tahminini yürüttü.
Yarbay Bassett, 15.1.1919 günü de Fahrettin Pa~a'yla, özellikle
Ibn-i Suud'Ia olan ili~kileri konusunda görü~meyi ümit ediyordu,
fakat Fahrettin, di~er hastal~klar~na ek olarak humma ile yatakta
yat~yordu. Yarbay Bassett onu ancak birkaç dakika görerek, sa~l~k
durumunu sordu. Esasl~~ olarak t~bbi muamele görüp görmedi~ini
ö~renmek istedi. Bu konuda kaleme ald~~~~raporunda, Fahrettin'e
çok iyi muamele yap~ld~~~n~~85, çad~rm~n oldukça iyi durumda bulunFahrettin Pa~a Bir Dervi~'te pek kudretli, de~erli ve sayg~de~er misafir
olarak kar~~lanm~~, iyi bir çad~ra yerle~tirilmi~, ~eriflerden hürmet görmü~tü. Bak:
Yak~n Tarihimiz, C. 1, S. 124.
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için
du~unu ve kendisine hademe ve ~öförünü yan~ nda bulundurmas~~
unu
kaydedinda
tutuldu~
müsaade verildi~ini; fakat muhafaza alt~
yordu. Geçirmi~~oldu~u güç günlerin belirtilerine sahipti. Konu~ma
Bassete e,
s~ras~nda akl~, serseri halde dola~~ p duruyordu. Yarbay
Medine'de iken ba~~ ndan mustarip oldu~unu söyledi. Bassetein tahminine göre Fahri, muhasaran~n son günlerinde pek muhtemelen
kederlenmi~, "buna dinsel taassubu da eklenince ç~lg~nl~ k hududuna
yakla~an bir duruma girmi~ti".
~~6. ~~. 1919 gecesi Fahrettin, B~rak~~ ma ve ilgili müzakereler hakk~ndaki tutumunu uzun uzad~ya anlatmaya ba~lad~ . Onu takip etmek
güç oluyordu. Arapça bilmiyordu; Frans~zcas~~çok zay~ ft~ ; akl~~vakit
vakit dola~~ p duruyordu. Söylediklerinin özü ~ u idi: Haydar Bey'in
~ildi
getirdi~i mektuptan önce ald~~~~çe~itli bildiri ve emirler sarih de
Bassetein
~yordu.
ve Medine'de kendi ola~anüstü durumunu kapsam
ona bahsetti~i ve do~rudan do~ruya Istanbul'dan Medine'ye gönderilen orijinal telyaz~lar~ , Medine istasyonu taraf~ndan al~nmam~~t~.
Bir defas~ nda, Tebuk olarak an~ lan bir istasyon i~itilmi~, bu istasyonun gönderdi~i k~smen okunmaz bir telyaz~s~~ Medine istasyonu tara~na
f~ndan al~nm~~t~ . Bu mesaj kendisine ve Asir'deki Türk komutan
nda
bir
klar
aras~
hitap ediyordu. Bu telyaz~ s~ndan, Türkiye ile Ba~la~~
.
Bu
arada
B~rak~~ma imzaland~~~ ndan ba~ka bir~ey ç~kar~lamarru~t~
Tebuk bo~alt~lm~~ , telgraf istasyonu daha güneye nakledilmi~ti.
Birkaç gün sonra, Türk garnizonlar~n~n en yak~ndaki Ba~la~~k
komutan~na teslim olmalar~~emrinin verilmi~~oldu~unu telyaz~s~ ndan
anlayabildi. Daha sonra, ön mevzilerde bulunan Kurmay Ba~kan~~
Emin Bey'in bir mesaj alarak Fahrettin'in yaverlerinden biriyle trenle
Medine'ye gönderdi~ini ö~rendi. Fakat Anazeh Araplar~~taraf~ndan
trenin önü kesildi ve telyaz~s~n~~ta~~yan yaverle beraber her~ey kaybedildi. Ba~lang~çtan Fahrettin, "Ba~la~~ k Komutan~" tabirinden ~üphe
etmi~ti. Teslim olabilece~i böyle bir komutan bilmiyordu. Araplar
kendi nazar~nda âsi idi. Bir tümen generali ve Islam~n Kutsal ~ehirlerinden biri olan Medine kalesinin komutan~~olmas~~hasebiyle, "Hicaz'daki Ingiliz temsilcisi ad~ na" imza veren Yüzba~~~ Garland'~, Birak~~ma ~artlar~~gere~ince bir Ba~la~~ k Komutan~~ olarak tan~ yamazd~.
Ayr~ca, Medine gibi kutsal bir ~ehri bir Ingiliz subay~na teslim edemezdi. Ald~~~~telyaz~s~~dü~man bir telsiz istasyonundan gönderilmi~ti,
gerekidolay~s~ yla bir "Ruse de guerre"e kar~~~tutumlu davranmas~~
yordu. Bu ~artlar içinde, harekete geçmeden önce durumun Hükü-
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metince ayd~ nlat~lmas~ n~~istiyordu. Yüzba~~~ Garland vas~ tas~yla istanbul'a kapal~~telyaz~lar~~gönderdiyse de bunlara cevap alamad~. Yüzba~~~ Garland'~n kendisine gönderdi~i B~rak~~ ma ~artlar~ , daha sonra
Yüzba~~~Ziya tarafindan ~stanburdan getirilen B~rak~~ma ~artlar~na
uymuyordu. Kahire'den telgrafla Cidde ve Yenbo'ya gönderilen,
oradan da Yüzba~~~ Garland taraf~ndan Fahrettin'e tevdi edilen B~rak~~ mada pek az ~art vard~, fakat ~ 6'nc~~madde yoktu. Yüzba~~~Ziya'n~n
getirdi~i mektup, kime teslim olmas~~gerekti~ini kesinlikle aç~klam~yordu; yine "Ba~la~~k Komutan~" tabiri kullan~l~yordu. Tasvip edemiyece~i bir keyfiyetle, "de vue de Militarisme" keyfiyetiyle kar~~~kar~~ya
idi. Görünürde siyasi bir mevki i~gal eden bir yüzba~~ ya söz vermesi
gereken "un General de Divisions et vieux soldat" m~~idi? Küçük rütbeli
bir er, sava~ ta bir Feldmare~ali dahi esir alabilirdi, fakat teslim meselesi söz konusu oldu~u zaman, hem de yenilmemi~~bir garnizon konusunda, böyle bir durum kendisine imkans~z görünüyordu. Ayr~ca
Kutsal ~ehir bak~m~ ndan ola~anüstü bir durumda bulunuyordu.
Fahrettin, Araplar~~Ba~la~~ k muharipler olarak tan~yan ~ngiliz
ve Frans~z Hükümetlerince yap~lan aç~ klamay~~belki bilmiyordu. Sonuçta Haydar Bey taraf~ ndan getirilen kesin direktifleri alm~~~olsa idi
itaat edecekti. Ziya ula~~ nca Fahrettin ona telefon ederek derhal
Cüleycile'den Medine'ye gelerek kendisiyle görü~mesini, fakat ba~ka
kimseyle konu~mamas~n~~emretmi~ ti. Ziya bunu kabul etmi~se de
sonra sofrada, baz~~subaylar~ n huzurunda, vatan~n ba~~ na gelenlerini
anlatt~. Fahrettin, gerçek durumu ve teslim olma ~artlar~ n~~ iyice ö~renmeden, bütün rütbelerin askerden terhisine ve Medine'de karga~al~k ç~ kmas~ na engel olmak istiyordu. Bu yüzden Ziya'ya, a~z~n~~
pek
tutmas~n~~tembih etmi~, bu ~art~~ihlal etti~inden ona epey içerlemi~ti.
Anla~~ lan Ziya, Medine'deki subay ve erlerin duygular~n~~benimseyerek duruma bir son vermek istiyordu. Fakat Fahrettin'in duygular~~
da tabii idi: gerçek durumdan emin olur olmaz, kaç~n~lmaz olan
teslim i~leminin intizamla ve gösteri~li bir ~ekilde yap~ lmas~n~~istiyordu.
Yarbay Bassett, Fahrettin'in B~ rak~~ maya kasten kafa tutmak
niyetinde olmad~~~~görü~ ünde idi. Fahrettin daha ziyade durumun
daha aç~ k olarak ayd~ nlat~lmas~n~~istiyordu. "Kaburga kemiklerine
kadar bir askerdir ve sava~~usullerine ayk~ r~~herhangi bir harekette
bulunaca~~ ndan ~ üpheliyim", diyen Yarbay Bassett, Fahrettin'in durumunun ola~anüstü oldu~unu, Emirler ve Yüzba~~~ Garland'la do~-
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rudan do~ruya görü~mü~~olsa, problemin halledilmi~~olaca~~ ndan
~üphesi bulunmad~~~n~, bunu yapmamas~n~n nedeninin askeri gururuna dayand~~~n~, kendi rütbesini gözönüne alarak Yüzba~~~ Garland
gibi küçük rütbeli bir subayla müzakereden ho~lanmad~~~n~, Arap
komutanlar~n~~ise birer âsi sayd~~~n~~ekledi. Fahrettin, sözlerine ~öyle
son verdi: ".... Mais grace â Dieu, mon Officers et soldats ont pris les
affaires dans leur propres mains et m'ont j' ete au terrain".
"Fahrettin belki sonuçta, teslim olma i~leminde, özel bir taviz
koparmay~, yenilmedik bir kuvvet olan askerlerinin Medine'den silâhl~~olarak ayr~lmalar~n~~ve enterne edilmekten kurtulmalar~m ümit
ediyordu. Anla~~lan, kendi askeri kuvvetlerinin Kutsal ~ehir ve Türbenin bekçileri olarak özel bir statüye sahip olduklar~na inan~yordu.
Etrafta dola~an bir söylentiye göre Fahrettin'in tevkif edilmesi bizzat
kendinin i~birli~iyle plânlanm~~t~. Imkans~z bir durumun sona erdirilmesinden ve o ~artlar içinde hiç olmazsa gönüllü olarak teslim olmad~~~n~~söyleyebilecek bir duruma gelmesinden memnunluk duymu~tur."
Yarbay Bassett'in bu raporlar~~Hariciyede büyük ilgiyle okundu.
Hariciyecilerden H. W. Young, belgeye ~u derkenar~~ekledi:
"Fahri Pa~a'n~n ~bn-i Suud'Ia ilgili yorumlar~~çok da inand~r~c~~de~ildir - ~bn-i Suud herhalde sempatilerini belirtti
ve bizimle belâya girmiyecek kadar yard~m göndermek
teklifinde bulundu. Yüzba~~~ Garland'a kar~~~tutumu ve teslim olmay~~reddetmesiyle ilgili izah~~herhalde do~rudur" 86.
(Bak: Belge No. 15).
Fahrettin Pa~a'n~n Medine'de Yapt~~~~Hay~r ~~leri:
Bu arada, Arap askeri kuvvetleriyle birlikte ~ 5.~~.~~9 ~~9'da Medine'ye giren M~s~ r Ordusuna mensup Albay Sad~k Yahya'n~n, Medine'den Cidde'de bulunan Albay C. E. Wilson'a gönderdi~i 10.2.1919
tarihli mektup, çok ilginçtir ve Fahrettin Pa~a'n~n durumuna epeyi
~~~k serpmektedir. Albay Sad~k Yahya'n~n bildirdi~ine göre, "Fahrettin Pa~a, atad~~~~özel komitenin müsaadesi olmadan herhangi bir
86 PRO., FO. 37 ~~/4166/27038, M. Cheethan~'dan Curzon'a yaz~~No. 54 (5172),
Kahire, 5.2.1919, ili~ikte Yarbay J. R. Bassett'in gönderdi~i B. M. 3 say~l~, 15.1.1919
tarihli, B.M.4 say~~ ve ~~7.1.1919 tarihli raporlar.
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binamn askeri maksatlarla y~k~lmas~n~~ veya istimlâk edilmesini asla
emretmedi. Y~k~lmas~~istenilen herhangi bir binan~n k~ymetini tesbit
için özel komiteye emir veriyor, komite, binarun fiyat~n~~tesbit ettikten sonra, onun üzerine fiyat~n~~gösteren bir ilan yap~~t~nyor ve mal
sahibine, temyiz etmesi için sekiz günlük mühlet veriyordu. Mal
sahibi, ister Medine'de olsun isterse olmas~n, ayni usul uygulan~yordu. Binalar~~devletçe y~k~lan bütün mal sahipleri, binalar~=
bedellerini ~er'iye Mahkemesinden ve ~ehir Binalar Kornisyonundan
al~yorlard~. Takdir Komisyonunun üyeleri ~unlardan müte~ekkildi:
~~ Mülk sahibi ~eyh Osman El Huki, 2. Yap~c~lar~n Ba~~ ~eyhi Ibrahim Bedevi, 3. Belediye In~aat Uzman~~Mahmut Dervi~, 4. Mülk
sahibi Mustafa Ambu~ah, 5. Mülk sahibi Nahir Ka~~kç~. Bu üyeler,
görevlerini do~ruca ifa edeceklerine dair ~er'iye Mahkemesi huzurunda and içmi~lerdi.
"Medine s~k~ca muhasara ve bloke edilmi~~bulundu~undan, Fahrettin Pa~a, yerli halka Suriye'ye göçmelerini önermi~ti. Yerli halk
birçok memleketlere, özellikle Suriye'ye göç etti. A~~r mobilya ve e~yalann~~kilit alt~nda ev ve dükkanlar~nda b~ rakt~lar. Fahri, askeri maksatlar için elbise, mobilya, mutfak malzemesi ve saire gibi e~yalara
ihtiyaç duydu~u vakit, bunlar~~ temine takdir komisyonunu memur
ediyor, al~nacak e~yalar~n fiyatlar~n~~resmen bir liste ile bildirmelerini
istiyordu. Al~nan e~yalar~n listeleri ve kime ait olduklar~~resmen kaydediliyor, e~yalar~n al~nd~~~~ev veya dükkanlar yine kilitlenerek mühürleniyordu. Sava~~sona erince mal sahiplerinin tazmini maksad~yla
bu listeler hala Hükümetin elinde bulunuyordu.
"Kutsal Harem'deki binalar iyi durumda bulunuyordu. Fahri,
camün bir lusm~na mühimmat stok etmi~ti. Güne~~bat~ m~ndan sonra
ziyaretçilere camii ziyaret etmeleri müsaadesini vermiyordu. Birçok
~ah~slar~~ ayr~~ayr~~sorguya tabi tuttum. Hepsi de, Türk yönetimi alt~nda adalet ve e~itlik esaslar~na göre muamele gördüklerini söylediler. Hepsi de, Medine'nin her tarafina arabalar~yla tam serbestlik
ve güvenlik içinde gidebildiklerini, Türk Hükümetinin, ~ehrin temizli~i için Belediye taraf~ndan toplan~lan küçük bir vergi müstesna,
yerli halktan hiç vergi almad~~~n~~bildirdiler.
"Fahri, tar~ma ve Medine yak~nlar~ndaki hurmal~ klara hiçbir
zarar yapmad~. Yaln~z sava~~n ba~lang~c~nda, El Avali halk~~kendine
kar~~~hasmane davrand~~~~zaman, kuyular~ndan baz~lar~m doldurdu;
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fakat Araplar o kesimi terkedince El Ayun ve El Avali gibi iki verimli
bölgede ekime ve hurmal~ klara büyük itina gösterdi. Fahri teslim
olmazdan bir ay önce, 6.000 kilo bu~day sat~ n alarak El Ayun yak~nlar~ ndaki araziye ekti. Ekin çok ba~ar~l~~oldu. Arap ordular~= Medine'ye girmesinden bir süre önce has~llar bir metre kadar yüksel'Ili~ti. Arap askerleri Medine'ye gelir gelmez deve, at ve kat~rlanyla
birlikte ekili bölgeye girerek hayvanlar~n~~ yedirmeye ba~lad~lar.
Birkaç gün içinde tek bir has~l dahi kalmad~ ."
Araplar~n Medine'ye Giri~i ve Ya~ma Hareketleri:

Yazar ~öyle devam ediyordu: "Emir Abdullah, ~ehirde güveni
temin
etmek ve herhangi bir ya~maya kar~~~koymak üzere Emir
li~
Ali'den önce Medine'ye girdiyse de gayretleri tesirsiz kald~. Teessüfle
diyebilirim ki, 15.1. ~~9 ~~g'da Medine'ye girdi~im zaman, Türk Hükümeti taraf~ ndan kilitlenip mühürlenmi~~bulunan 4.850 ev Araplar
taraf~ndan zorla aç~lm~~, mobilyalar ya~ma edilmi~~ve Suk'ta yok
pahas~na sat~lm~~ t~, çünkü mobilyalar~n k~ymetini bilmiyorlard~.
Emir Abdullah'Ia Medine'ye giren e~raf ve di~erleri evden eve gidiyor,
be~endiklerini al~ yor, arzulad~klar~~evlerde ikamet ediyorlard~ . Bu
ya~ma 12 gün devam etti. Sahipleri Medine'de bulunan evler dahi
ya~ma edildi. ~yi ve k~ymetli mobilyalar~~ ~ehir içinde ta~~yarak satan
Bedevi çocuklar~~gördüm. Bu ya~maya yaln~z Bedeviler de~il, Ba~~
dat'll ve Suriye'li subaylar~ n yüzde 8o'i de emirlerindeki Bedevi kuvvetleri ve askerlerle kat~ld~lar. Evlerin ancak sekizde biri ya~madan
kurtul abildi" .
Bu belge de Hariciyede H. W. roung'm ~u yorumuna yol açt~ :
"Medine'nin Arap ordusu taraf~ndan i~gali üzerine vukubulan olaylar, Deraa, ~am ve Halep'te tekrar edildi. Her
üç yerde de entelektüel ~ehir halk~~endi~elerini beyan etmekten geri kalmad~lar. Arap medeniyeti, Türk medeniye
tine k~ yasla saati geri çekmekten ba~ka bir ~ey de~ildir" 87 .
(Bak: Belge No. ~~6).
PRO., FO. 371/4167/101307, General Allenby'den Curzon'a yaz~~ No. 7755,
Kahire, 26.6.1919, ili~ikte Albay Sad~ k Yahya'n~ n Medine'den Cidde'de Albay
C. E. Wilson'a gönderdi~i 10.2.1919 tarihli raporu.
87
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Medine'nin Teslimi ve Sonras~:

Kahire'deki Ingiliz Intelicen.s Servisine ba~l~~ Arap Bürosunun
yay~nlad~~~~ ~~I o say~ l~~ ve 30.4.1919 tarihli "Arap Bülteni"nde, Türklerden ele geçirilen gizli belgelere, sava~~esirlerinden temin edilen
bilgiye ve Hicaz kuvvetlerine ba~l~~ Ingiliz subaylar~n~n verdi~i maffimata dayan~larak uzunca bir rapor yay~ nlanm~~t~. Bu rapora göre,
Fahrettin Pa~a, ~~ o.i.~ 9~ 9'da tutuklu olarak Bir Dervi~'e ula~m~~t~.
Emirler ona iyi bir çad~ r ay~rd~ lar. Beraberinde hademeleri ve garnizona mensup bir de doktor bulunan Fahrettin, Ispanyol nezlesinin
getirdi~i müthi~~bir öksürükten ve damar hastal~~~n~ n sebep oldu~u
uykusuzluktan muztaripti. Doktoru ve hademeleriyle birlikte 28.1.
~ 9~ 9'da Süveyi~'e vas~ l oldu; daha sonra Kahire'de Kasr-el-Nil k~~las~ nda bir odaya yerle~tirildi.
Garnizonun geri kalanlar~, 5.1.19'9'da Bir Dervi~'te Emir Ali ve
Yüzba~~~ Garland'~n Ali Necip komutas~ndaki Türk delegasyonu ile
kararla~t~ rd~k' plana göre, ba~ar~ yla tahliye edildiler. Arap Emirleri,
askerlerin deveyle nakledilmelerini kabul etmi~lerdi. K~ demli subaylara iki, küçük rütbeli subaylara birer deve verilecek, erler iki~er
olarak bir deveye binecekti. Toplanma kamp~, "Mubarek" veya
"Yenbo al Nakil" olarak bilinen Ceriya'da kurulmu~tu. El Cafer,
Bovat geçidi ve Ras-al-Bir yoluyla gidilecek, her yerde k~sa duraklama olacakt~ . Medine'den Yenbo'ya kadar yap~lacak seyahat için
Bedevi devecileri deve ba~~ na iki Ingiliz liras~~ istiyorlard~. Harp ve
Cüheyna a~iretlerine mensup ~eyh ve Bedevilerden müte~ekkil deve
sahipleri, kafilelere refakat ediyor, muhafiz görevini ifa ediyorlard~.
Erler ilkin Medine'de topland~lar; silahlar~n~~teslim ettikten
sonra, her grupta '000 ki~i olmak üzere, 8 grup halinde tahliye edilmeye ba~land~ lar. Deve kervanlar~~ ~~o Ocakla 13 ~ubat, 1919 aras~nda intizams~ z fas~ lalarla gidip geliyorlard~. Her kervan bir Türk
komutarun emrinde bulunuyordu. Seyahatta kullan~ lmak üzere her
komutana ~ oo'er Ingiliz liras~~yol harçl~ k'', her kervana yiyecek verilmi~ti. T~ p personeli ve malzemesi mümkün oldu~u kadar e~it surette
da~~t~lm~~t~ . Medine'den Ceriya'ya yolculuk ortalama 4 buçuk gün
al~ yordu. Bedeviler aras~ ndaki menumniyetsizlik ve ~ üphe yüzünden
az say~da deve temin edilmi~ti. Dolay~s~ yla ilk iki kervan yava~ça
hareket ediyordu. Ikinci kervan~ n hareketinden sonra naho~~bir duraklama oldu. Fakat Yüzba~~~ Goldie'nin acil müracaat~~ üzerine Kral

S. R. Soyel

,
O

O

Belge No. ~~ — Bilinci Sekreter George K id~ ton' ~m 16.11.1918 tarihli
derkenar~.

S. R. S'orn'el

t ~,̀Oi~~

by

4

t J
r—e

L~-

,

;;

;
,

~~.,--,..-;...'-.:=,•-•,,,I‘.. :-.:';',:-.,4,....,- Z.<-....‘ ‘-f-, ,;,;•-•/"....,-,--,
-- '
c
,—,
~~
//
' ~~

,....,,

.„.....
.

(.1
;

--

~~

....",.,>-,>,; ';;;;.%,"-t
.-"' •:;...2-4.'.., '''.,:.'./....<.."~..
.j' ''',.C.‘-'-'

...;"2`.,...,/,'•','4,./
-- ,..-..,_,....:.: ••••••••-•-.., .., •• • ... . . 4, ...........-:::
---.:.,...., .....„....., ..d
,, „ , ,,,,,....,..„.„....../..,,."'
„,,,
-.
,./ c.--;--•-- .--.
'.> --,
,..•,-....,.5.,..'.....,„,,,, ....(..7 4.„ (:- ,./- ,,<2 ,••> ,....-- 4;
•

~~

Ll

/

/

O
.
,

~.
,
/•/

"';;-• .7/

/

Belge No. 2

S. R. Sonyel

.,

G••1~~

- -a.
' .--,.-;<..,;a: /..'

(~
--, 4.4.. ‘-‘•*--:•4•••9 0.,-,..-i 2...,..r.,"•-,,

,,-( .';'''
. ''''
C-.4..
."2,..-Yry

LI
'-' ‘,/,,,!_,: <2;,7
14„,

4:',•••-(,..71::4

t

--:- - ... '

4Z-1)-

7.

..4,

464

~•
'''',',f
.~.r."<"'
-.

4',

~~:-;-- Z-

'a (
(,<1
--4-:-.'.. ‘-•-v

54.7-.,,,,,C ,s-°‘
' 4,-_,C

[
'
.;2.,;‘,‘,-,1-,"

•

41
.7

O

9 C~~

<,->

• •o-z..
"•4

41::. 4...r
•
),..',
' ,±, ,"-",,,, 5-77 >,-

...::...„

7
~~

, ,
"--s-•:-•'',.-

/
,"/"..:

.,/

/
-

.. ç~i

- '2
,2,,-;
•
., / f
/ . .-/r,-- :. - •.,.:^„- - 2::, ' - - -',2
' .2- _, - 2! - ,, : ~~
,''' -,...„,,,,,.
- - ,...,:.„- . , -•„,„.„,„,
'
<J
~''..-,,,,a
"-,,,_i.,_:../
~.
,,,,,< •
~. 42-•,..,'„„ ..„...,
--7. . ` - 1'
..•-', • -- . •--- •

,_. ,,._ ...,,,,,, ,

,;,-,<:- ..,-. -,-..,,,,-.-,,,,f• ,...-x.,-,_

,----

.
.,d, ,,,,,,--,-„., ;,., ...--, ____
...,.;„.„
,, 6-,
i

/ -

-

„.,..,
7
-,..4......--:
.
......,- -.,
,

-

, r,)

(1
-----/
-

,

Belge No. 2 A — Ingilizlerin, Fahrettin'in ba~lar~na büyük i~ler
açmas~ndan korktu~unu gösteren 29.11.1918 tarihli derkenarlar.

S. R. Sonyel
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Belge No. 3 — Hariciyenin 3. ~~2. ~~ 918'de Sir R. Wingate' e
gönderdi~i telyaz~n~n müsveddesi.

S. R. Sonyel
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Belge No. 4 — Fahrettin'in ibn-i Suud'Ia i~birli~i yapt~~~na
inan~ld~~~n~~gösteren not ve derkenar.
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Belge No. 5 — Hariciyenin 1412. g 18'de Wingate'e gönderdi~i
direktiflerin müsveddesi.

R. ,b'onvel

3402

/

Sir, •
~~
hava the hon= to traujit
c=oz.„?.onde:.:ce relative to the Surrencler of ::edina
:;eneral rakhri

jith reu,ard to the attit'ude and action taken
in t:1c :w.tter by the Turkish 7-cv€.rrient in
Conotatinople, t hava

:""~ a

oztenzilr rearon

heliovin' ,,at It na; other.ç.iz<:
t.i.e ir evide.lced

crrect

counicationz
upon

or

2erfect1y
the nature o: the

-;;ere zent ta raktki. i,azha callinc;

ta zurcnder, the contentz of wich the

Governent :,ade no attw~pt to coceal.
Alth , uc,h, 'Lercfore, there iz no proJr to
zhos:! that the

t'r.c contrary, tl':ere iz nGthin
Turkich avorn;;c;; tutu a
s

to, or eren cognica~lt

of the intriuues of ita suordinate.
am condi. nc a cop:: of thic letter to the
Cori2cieacr in 7:::Jy.dt.

to be,

:nave
Sir,

Youu obedient Servant,

co.:JwIon.

'
A.JJa~fo's,r, '7.2.,

etc. etc.

Belge No, 6 — Amiral Webb'in 22. I 2. ~~9 ~~ 9'da Hariciyeye gönderdi~i
yaz~,

S. R. Sonyel
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Belge No. 7 — George Kidston'un, Bogazlardaki istihkâmlann havaya
uçurulmas~~tehdidinin yerine getirilmesi temennisinde bulunan
derkenan.

S. R. Sonyel
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Belge No. 8 — Yine George Kidston'un bir derkenar~.

S. R. Sonyel

Conetuntinople,
le 12th December, 1918.
Csntro
d'acc~.:.ser
de sa le'.tre en 'dut°

Votre Excellence reception

=S.ZDe1913 Sub 1;o 1021 relative

la garnioon ottenhne de
eicnore ao que 1C: G37.Ont
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de donner <l
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striezst zux

oaaatrc les
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sddr SSC,'

le Gouvernencnt

U.20eher WlWC3 de lud un
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et <tat d'erds

for4c1s.
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Belge No. 9 — Fahrettin konusuyla ilgili olarak Bab~ali taraf~ ndan Webb'e
gönderilen ~~2. I 2. 1918 tarihli yaz~.

S. R. Sonyel
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Belge toA — Fahrettin teslim olmazsa, bogazlardaki istihkâmlarm
havaya uçurulaca'gma dair derkenar.

S. R. Sonyel
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Belge No. ii A — Fahrettin'in Hareme çekilerek kendini havaya uçurmas~~
tehdidinin Hariciyede yaratt~~~~endi~eyi belirten 6.1.1919 tarihli derkenarlar.

S. R. Sonyel
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Belge No. 12 — Fahrettin Pa~a'n~n Istanbul'a gönderdi~i mektuplar~n
metinlerini Hariciyeye ileten Wingate'in 10.1.1919 tarihli yaz~s~.

S. R. .Volnel
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Belge No. 13 — Fahrettin'in teslim oldu~una dair bilgi.

S. R. Sonyel
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Belge No. 14 — Fahrettin'in tutuklanmas~~için Wingate'e direktif
gönderilmesini Hariciyeden rica eden ~ngiliz Askeri intelicens ~efinin
21.1.1919 tarihli yaz~s~.

S. R. Sonyel
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Belge No. 15 — Fahrettin'in ~ bn-i Suud'Ia ili~i~i oldu~una inan~ld~~~~
intiba~n~~ yaratan Hariciyeci H.W. Young'~ n 19.2.1919 tarihli
derkenar~.

S. R.

Sonyel

13
r
CnIhO.
ZOih.June, 1 D~~J.

hora,
I hnve the how= to transmit entructs fren a hcport
zu..,sltted by Z1 irttai (Color:el) tatil: :ey Yahya,

,Ggyptian

D,G.O., at Je "ah,

• to Coloncl

on the subject of the state of hedina at the tir.le of its
occupation hy the nrab 1'yin January 191O.
as a hnsles Officer, gadin Gey Yahya was detniled by
Celosel =sen to accos,:.any the ,nrab troops on %heir entry into
the city, and his report iniicates that many of the charge's of
sf.J1::ntion and uanton destruotion, which have been rande against
the inwkish General, 2a:::hri nddin 2usha, have no foundation ' in
fact.
I uculd invito Your Ion-dship's attention ta paj,:c.3
three u.nG four of the heport in which tadih Gey Yahya gives an
appreelation of the local

feeling at the tir.e of the

cecuyntion and descrbes the aprrehensive nature bq that of
nit uyeer classes uho are inolinOd to conpare unfaveurably the
not geverwont with the Gurnish adinistration to which thcy
tere nesuste2ed.
I hava the honoux ta
with the hi:.•hest respect,
Iord,
Your Ierdship's rost obedien , has:elc -e

ltJ:tEGnourablt
Curson of 1,edlesten,
etc.,

Belge No. 16 — Sad~k Yahya'n~n yaz~s~ n~~Hariciyeye ileten Allenby'nin
26.6.1919 tarihli yaz~s~.

S. R. Sonyel
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elge No. t 7 — Fahrettin'e gönderilen Türk elçi Yuzba~~~Ziya hakk~nda
derkenar.

S. R. Sonyel
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Belge No. 18 — Askeri intelicens ~efinin 30.12.1918 de Hariciyeye
gönderdi~i ve Fahrettin'e gönderilecek ikinci hey'etle ilgili tekliflerini
ihtiva eden yaz~.
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Hüseyin taraf~ndan gönderilen 15.000 Ingiliz alt~n~, durumu derhal
de~i~tirdi. Bu para, emirler taraf~ ndan da~~t~l~r da~~t~lmaz,"ani tepki
yaratt~. Lüzumlu develer derhal bulundu ve tahliye, ar~zas~ z yerine
getirildi.
Vadide k~smen terkedilmi~~bir köy olan Ceriya, suyu ve iyice
tamir edilmi~~binalarryla alel'ade bir kamp te~kil etti. Kervanlar aral~ kl~~olarak fakat güven içinde geliyor, gelir gelmez, karantina maksatlar~~için di~er kervanlardan ayr~~tutuluyor, erler, deniz araçlar~~bulunur bulunmaz Ceriya'dan Yenbo'ya sevkediliyor, M~s~r'da çe~itli
kamplara yerle~tiriliyorlard~ . Yenbo'da iken sivil halk aras~nda veba
hastal~~~~ba~gösterdi~inden, gemilere bindirilmede bir komplikasyon
olmu~tu. Fakat t~p personelinin ald~~~~enerjik tedbirler ve Kaymakam~n gösterdi~i kolayl~k sayesinde, hastal~k tutsaklara sirayet etmemi~ti.
Medine Garnizonu ve Mensuplar~:
Ali Necip'in bildirdi~ine göre, Tebuk'tan Medine'ye kadar
mevzi i~gal eden tüm Hicaz Garnizonu, 1918 Kas~m ay~nda 550
subay, I L000 kadar er ve 53 sivil memurdan müte~ekkildi. Bunlardan
491 subay, 7.545 er ve bütün sivil memurlar M~s~r'a nakledildi. Erler
aras~nda ba~gösteren Ispanyol nezlesi ve di~er hastal~klar birçok
ki~inin ölümüne sebep olmu~tu. Yaln~z 1918 Aral~~~nda nezleden
85o'den fazla er can çeki~iyordu; ~ g~ g Ocak ay~nda bunlar~n say~s~~
200 idi. ~~oo kadar er sahile nakledilirken yolda öldü. 300 er, Medine'
deki hastahanede b~rak~ld~. Arap tren taburuna mensup 300 kadar er
ve su ~irketine mensup r 30 personel, yap~lan özel aranjman üzerine
Medine'de b~rak~ld~lar. r 000'den fazla Suriye'li ve Ba~dad'hlar gönüllü olarak Medine'de kal~p yeni rejim hesab~na çal~~may~~kabul
ettiler. 50 kadar Arap öncü ve kurye, muhtelif yerlere da~-'~ld~lar.
Araplar~n Türklere Yapt~~~~Muamele:
Medine'nin i~gali üzerine, Türklerin güvenlik içinde sahile nakli,
endi~e verici bir durum arzetti. Özellikle Harp a~iretinin ve bir dereceye kadar Cüheyna a~iretinin tutumlar~~çok endi~e veriyordu. Bedeviler aras~nda en ilksel a~iretlerden biri olan Harp mensuplar~, yollar~~
k~smen kontrollerinde tutuyor, feveran içinde bulunuyorlard~. Maa~lar~~g aydan beri ödenmemi~ti. Develeri temin etmiyerek, erzak ve
Bellek?: C. XXXVI.
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malzemenin yolunu keserek, hattâ yolda silahs~z Türk konvoylar~ na
engel olarak tahliye plân~ ru felce u~ratacaklar~ndan korkuluyordu.
Ilk alt~~gün içinde ~erif Ali, Yenbo'da ancak 400 deve toplayabilmi~ti. Karde~i Bir Dervi~'te iken gelmekte olan bir erzak konvoyunun
Harphlar taraf~ndan önü kesildi~inden, haftalarca erzaks~z ve malzemesiz kal~nm~~t~. Emin Bey'le teslim olan ilk esir gurubu, Emir Ali'nin
kuvvetlerine komuta eden subaylardan Nuri Bey'in tesadüfen ihtiyat~nda bulundurdu~u g~da stokuyla hayatta tutulmu~tu. ~~o Kas~m,
1918 günü Ferhan El Ayda idaresinde bir Arap grubu, Vayban istasyonundaki Türk mevziine sald~rarak 150 kadar esir alm~~lar, bir
treni tahrip etmi~ler ve ~~ oo ton kadar hububat ele geçirmi~lerdi.
Ferhan'~ n B~rak~~madan haberi yoktu.
Bir Türk devriye kolu, 25 Kas~mda Bovat yak~nlar~nda baz~~
Bedevilerin üzerine rnitralyözle ate~~açm~~t~. Emin Bey'in firar ederek
teslim olmas~ndan sonra, ayr~~ ayr~~gruplar halinde Bedevilere teslim
olan Türklere hiç de iyi muamele yap~lmad~. Dr. ~evket'in hat~ra
defterinde anlatt~~~na göre, Cüleycile'den gelen subay ve erlerin
gömlek ve donlar~~hariç, her~eyleri Bedeviler taraf~ndan al~nm~~t~.
Yüzba~~~ Garland'~n bildirdi~ine göre, 4 Aral~k ~~ ~ 8'de Bir Dervi~'e
varan birinci konvoyun bütün mensuplar~n~n palto ve battaniyeleri
ya~ma edilmi~, hattâ bir defas~nda Bedeviler ~~oo Türk'ü kendi çad~rlar~na götürerek onlara ait olan her~eyi alm~~lar, bir subay~n alt~n
di~lerini dahi sökme~e yeltenmi~lerdi.
Bu arada Emirler, Ingiliz subay~n~n müracaat~~üzerine, garnizon
mensuplar~na uygun muamelede bulunulmas~~için ola~anüstü gayret
sarfettiler ve bunda ba~ar~~sa~lad~lar. Bedevilerden müte~ekkil izinsiz
gruplar~n yanlar~na sokulmalar~na müsaade etmemelerini Türklere
tembih ettiler. Emirler taraf~ ndan birçok vesilelerle muhtelif Türklere
gösterilen ~ahsi sayg~, birçok ~ükran beyanlar~na yol açt~. Fahri'yi
tedavi maksad~yla Dr. ~evket Medine'den Bir Dervi~'e gönderilece~i
zaman, onun bir deveye binemiyece~ini ö~renen Emir Abdullah, ona
kendi at~n~~göndermi~ti. Dr. ~evket, Abdullah'~n bu davran~~~n~,
"gerçek bir centilmenin hareketi" olarak nitelenclirmi~, fakat Emir
Ali'nin, karde~ine nisbeten daha halim ve daha merhametli oldu~unu
söylemi~ti.
Albay Bassetr e göre, Ceriya'daki kamplar~~idare eden ~erif
Abdullah Kerim idaresindeki Arap memurlar~n~n ço~u, sava~~tutsak-

~NGILIZ BELGELER~NE GÖRE

371

larm~n refah~na büyük ilgi gösterdiler. Yüzba~~~ Goldie'ye bak~lacak
olursa, Abdul Kerim'in Ba~datl~~yard~mc~s~~ Muhiddin, güvenilmez
bir tembeldi. Sava~~tutsaklar~, genel olarak memnun ve iyi görünüyorlard~. Araplar kendilerine epeyi itina göstermi~ lerdi. Ceriya'daki
tutsaklara, ~ahsi e~yalar~n~~satmak ve Bedevilerle al~~~veri~~yapmak
müsaadesi verilmi~ ti. Beraberlerinde epeyi para vard~ ; iyi ticaret
yap~ld~. Erler battaniye ve sairelerini; subaylar at, dürbün, foto~raf
makinesi gibi e~yalar~n' satt~lar. Genel olarak Türkler sahile güvenlik
içinde varmalar~n~~sürprizle kar~~lad~lar ve bunu, Emirlerin tabii
görev duygusundan ziyade ~ngiliz temsilcilerinin orada haz~r bulunmalar~na atfettiler.
Doktor ~evket'in Hat~ra Defteri:
Medine'nin Muhasaras~~: Dr. ~evket'in muhafaza etti~i hat~ra
defterinde, garnizonun manevi gücünde tedricen kaydedilen dü~üklük
izlenebilir. 1918 ~ubat~nda, Medine'nin kendi asab~n~~bozdu~unu
kaydeder. Konu~acak kimseyi bulam~yordu. Hiçbir e~lence yeri
yoktu. 1918 Temmuzunda söz edilen belli ba~l~~konulardan ikisi,
erzak ve mühimmat stoku ile gelece~in bellisizli~i idi. Eylül ortalar~nda, hüküm süren endi~e ve tehlike duygusunu Bayram~n geli~inin
dahi ortadan kald~rmad~~~n~~not eder. O tarihten itibaren genel bir
sinir buhrammn devaml~~ surette yay~lmas~ndan söz eder.
Medine'de Hastal~klar: Nezle salg~n~ndan önce Medine'de ~u
hastal~klar vard~ : malarya, böbrek hastal~~~, amibik dizanteri ve iskorpit. Son hastal~ k, ~spanyol nezlesi taraf~ndan yok edilmi~ti. Bu nezleden
ço~u ölmü~tü. Emin Bey'le Dr. ~evket, garnizonun 1918 Aral~k sonunda açl~~~n e~i~inde bulundu~una inan~yorlard~. Bunun ba~l~ca
nedeni, 3 ayl~k erzak~ n 6 ay yetmesini temin yönünde, Fahrettin Pa~a'n~n sarfetti~i gayretler idi. Fakat Fahrettin, verilen tayinin kâfi
oldu~u görü~ünde idi.
Fahrettin Pa~a'ya Kar~~~Kurulan Komplo: Ocak, I g g'da teslim olmas~~üzerine toptan firarlara sebep olan Medine Kuvvetleri Kurmay Ba~kan~~Vekili Emin Bey, kurdu~u komployu görünürde 24 saatta
gerçekle~tirrni~ti. Emin Bey, nezle salg~n~ndan ve Yüzba~~~Ziya'mn
aç~klamalar~ndan manevi güçleri k~ r~lan subaylar aras~nda gizli bir
örgüt kurmu~tu. Örgüt mensuplar~~28 Aral~ kta, "Merkezi Komite"
imzas~n~~ ta~~yan bir beyanname yay~nlad~lar. Uzun olan ve yer yer
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konudan uzakla~an bu beyanname, Fahrettin Pa~a aleyhinde ~u noktalar~~ileri sürmektedir: "Art~k uyanahm!" kelimeleriyle ba~lar,
ayn~~kelimelerle sona erer. ~u iddialarda bulunur: Son B~ralu~ma
bar~~~demektir. Bununla bütün Arabistan'~~kaybetmi~~oluyoruz.
Vatan~m~zdaki ordumuz terhis ediliyor. Arap Hükümeti tamir i~ine
ba~lad~. Antant öyle kesin bir zafer kazand~~ki, bizim diretmemizden
hiçbir iyilik ç~kmaz. ~imdiki ac~~durumumuzun nedeni Fahrettin'in
inad~~ve yalanc~l~~~d~r. 191 rde emretti~i Maan temerküzünün parçalanmas~ndan beri daima hata i~lemi~tir.... Bu ~artlar içinde
Hükümetimiz elinden geleni yapm~~ , Kars, Batum ve Ardahan gibi
Türk illerini muhafaza etmi~tir. Gerçekte, sava~a kat~lan tüm memleketler gibi para ve insan kaybettik. Araplar zaten sonuçta bizden
ba~~ms~zl~k alacaklard~. Nas~l olsa, din ve tarih bak~m~ndan karde~leri~nizdirler ve bize dü~man olarak kalm~yacaklard~r. Sava~~tutsa~~~
olarak buradan sahile kadar sevkiyat~m~z~~ve rahatl~~~m~z~~temin
maksad~yla sarfettikleri gayretlere bak~mz. Fahrettin, ~imdiki hareketiyle 12.000 iyi Müslümam günde ~ oo'er ki~i olmak üzere faydas~z
bir ölüme mahküm ediyor. Harekete geçme zaman~~gelmi~tir. Gayelerimizde makulüz. Türbeye sayg~~besleriz, fakat Fahrettin'in davran~~~= manas~z oldu~una ve bizzat Hazret-i Muhammed tarafindan
tasvip edilmiyece~ine inan~yoruz, çünkü Kur'amn hiçbir yerinde,
bo~una ölmenin iyi oldu~undan bahsedilmiyor. Garnizona tam tayin
vermeyi ve Ba~la~~klarla derhal müzakereye giri~meyi teklif ediyoruz.... ~ayet öleceksek, bütün insanl~~~n a~a~~~görece~i gibi burada
Hükümetirnize kar~~~âsi olarak de~il, vatan~rruzda ölelim. Bu, ilk ve
son beyannamenlizdir" 88 .
Bu beyannamenin yay~nlanmas~ndan hemen sonra Fahrettin,
Emin'i aratrn~~sa da, öteki daha önce davranarak Ba~la~~klara teslim
olmu~tu. Onun ayr~l~~~ndan sonra, beyannameye cevap olarak üst
üste iki ayr~~beyanname yay~nland~ . Bunlarda imza yoktu, fakat
Yüzba~~~ Garland'a bak~lacak olursa, beyannameler Fahrettin'in yetkisiyle yay~nlanm~~t~. ~ngiliz görü~ünce beyarmameler, önemli noktalar~~örtbas etmek ve ana konularla ili~i~ri olmayan noktalar ileri
sürmek bak~m~ndan birinci beyannameye çok zay~f bir cevap te~kil
ediyordu. Bununla beraber Emin'e savrulan küfürlerle yer yer can' Tam metin için ve Fahrettin'e kar~~~kurulan komplo hakk~nda daha geni~~
bilgi için bak, K~c~ man, op. cit., ss. 418-420 ve Yak~n Tarihimiz C. ~ , S. 29.
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lan~yordu. Bu beyannamelerin özü ~öyle idi: "Emin'in Fahrettin'e
kar~~~ ~ahsi kini vard~ r. Askerden terhis edilecek de~il, solu~u M~s~r'
daki esir kamp~nda alaca~~z. Yegâne arzumuz, sükün içinde vatan~m~za dönmektir, fakat ~ ngilizler esirlerimizi tutukluyor, oysaki biz
onlar~n esirlerini serbest b~rakt~ k.... Fahrettin'in Harem'le ilgili
olarak Halifeye kar~~~özel görevi vard~ r.... Tarihte kaydedilen di~er
muhasaralara k~ yasla erzak durumumuz iyidir. B~ rak~~ma, bar~~~de~ildir. Bu âsi Araplara teslim olursan~ z ~slâm dünyas~~ve tarih size
ebediyen lanet okuyacakt~ r. Selânik'i Yunanhlara teslim eden Tahsin
Pa~a'n~ n hâlâ yüzkaras~~ ta~~d~~~n~~ hat~rlaym~ z. Trablusgarp ve
Asir'deki karde~lerirnizin, teslim olmaya davet edildikleri vakit, kendi
vicdanlar~ na itaat ederek bunu reddettiklerini ve Bulgaristan'~n Balkan
Sava~~nda bizi Çatalca'da bir b~rak~~ma imzalamaya zorlad~~~n~, fakat
onlar~~sonuçta Edirne Bar~~~n~~imzalamaya mecbur etti~imizi unutmay~n~z" 89.
Fahrettin'in Garnizonla olan ili~kileri: Fahrettin Pa~a anla~~-

lan garnizonu d~~~olaylardan mümkün mertebe habersiz b~ rakma~a ve
"teslim olundu~u takdirde Kutsal ~ehrin anahtarlarnun bir Ingiliz
yüzba~~s~ na verilmesi gerekece~i" gibi sözlerle garnizonu diretmeye
te~vik etmi~tir. Dr. ~evket'in kaydetti~ine göre Fahrettin Pa~a, 26
Aral~ kta bütün birlik komutanlar~n~~ça~~rtarak onlara B~ rak~~ma ~artlar~n~~okumu~, bunlar kabul edildi~i takdirde bütün erlerin M~s~ r'da
hapsedilece~ini sözlerine eklemi~ ti. Bu sözleri söylemekten maksad~,
Yüzba~~~Ziya'~un hususi olarak kurmay mensuplar~na söylemi~~oldu~u sözleri tesirsiz b~rakmakt~. Posta ile gelen her ~eyi sansüre tabi
tutuyordu. Bütün gazeteler okunmadan kendi huzurunda yak~hyordu. Kötü haberler söylenti halinde veya Fahrettin'in sansürden
geçirdi~i, tarihi eski haber bültenleri vas~tas~yla garnizona ula~~yordu.
Fahrettin garnizonla temas halinde olmad~~~ndan ajanlar~na güveniyordu. Buna ra~men Emin, komplosunu bir günde tatbik etmeyi
ba~arm~~t~.
Fahrettin, muhasara süresince yasak bölge sistemini sert ~ekilde
tatbik ettirdi. K~~ladan ç~ kmak müsaadesi askerlere uzun süre verilmiyordu. Genel olarak sivil halkla pek az temas ediliyordu. ~~g ~~8
Aral~k ay~nda husule gelen salg~n~ n getirdi~i depresyon ve Yüzba~~~
89

S. 59.

Tam metin için bak, Kiciman, ss. 432-437 ve 439; Yak~n Tarihi~niz, C. I,
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Ziya'run aç~klamalar~, Emin Bey'e özellikle küçük rütbeli subaylar
aras~nda taraftar kazand~rm~~t~. Fakat di~er subaylar~n Fahrettin'e
kar~~~büyük sayg~s~~vard~. Bu subaylar, Emin teslim olunca, muhasaray~~ ~erefsizce sona erdirdi~i için onu en a~~r ~ekilde itham ederek
k~nad~lar.
Fahrettin Pa~a'n~n H~lt~ra Defteri:

Fahrettin Pa~a, muhafaza etti~i özel bir hat~ra defterinde 9°, Hicaz Seferi Kuvvetlerinin tarihi hakk~nda bilgi verir. Onun anlatt~~~ na
göre, MusuPdaki XII. Ordu, Mekke ~erifinin ~üpheli davran~~lar~~
nedeniyle 22 May~ s, 1916'da Medine'ye sevkedilmi~ti. 30 May~s,
1916'da Fahrettin Pa~a, baz~~kurmay mensuplanyla birlikte Medine'ye ula~m~~t~ . 16 Haziranda ald~~~~bir emirle, iki hafta kadar önce
patlak veren bir isyan~~ bast~rmas~~bildiriliyordu. O s~ralarda çe~itli
birliklerden müte~ekkil olan XII. Ordu, 17 Temmuzda Hicaz Seferi
Kuvvetleri ad~ m alarak tam bir Ordunun yetkilerine nail olmu~tu.
26 Haziran ile 28 Aral~k aras~nda birçok mevziler i~gal edilmi~se de,
23 Aral~ kta verilen bir emirle bunlar terkedilmi~~ve teslim gününe
kadar muhafaza edilen mevzilere ricat edilmi~ ti. Ana mevzi Medine,
ön mevziler de Bir Ma~ i ve Bir Leyla idi. Iktisap edilen araziyi tar~m
maksatlar~~için kullanmak üzere ii Kas~m, 1917'de Tar~ m ~irketi ve
Müfetti~li~i kurulmu~tu. 18 Kas~ mda Medine'de geçici bir telgraf
istasyonu i~letmeye aç~lm~~t~. Fakat ~am'la do~rudan do~ruya temas
kuran daimi istasyon ancak 4 Mart, 1918'de kurulabilmi~ti. 30 Mart,
~ 9~ 8'de Hicaz Kuvvetlerinin harekât bölgesi Vadi Hesa'ya uzat~lm~~t~.
Fahrettin'in hat~ ra defterinde askeri örgüt, kurulan veya kald~r~lan birlikler, müffetti~likler, askeri mahkemeler ve saire hakk~nda
bilgi, yap~lan ba~l~ ca tayinlerin listesi verilmektedir. Bunlara ek olarak
Ingilizlerin dikkatini çeken iki not ilginç bulunmu~tur: ~ . Harbiye
Bakanl~~~~taraf~ ndan verilen genel seferberlik emri Musul'da 2 A~ustos, 1914'de al~nm~~~ve ertesi günü uygulanm~~t~ ; 2. 30 Eylül, 1919
tarihli bir Ordu emri üzerine Urba (? Urfa)daki bir Ermeni isyan~~
bast~r~lm~~t~.
90 Naci Kâ~if K~c~man, Fahrettin Pa~a'n~n hat~rat yaz~p b~rakmad~~~n~~ ileri
sürmektedir. Fahrettin Pa~a da 29 Mart, 1922'de K~c~man'a gönderdi~i mektupta,
"Harpte hat~ra tutmad~m ve ancak bir iki defterim kurtulmu~tur", demektedir.
Bak K~c~man, S. 19.
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Gizli Servis Ödenekleri: Fahrettin Pa~a'ya ait belgeler aras~nda
1917 y~l~n~n son aylar~n~~kaps~yan Gizli Servis Codenekleriyle ilgili
baz~~belgeler bulunmu~tur. Bunlardan anla~~ld~~~na göre ajanlara,
casuslara, biat eden ~eyhlere, kaçaklara çe~itli ödemeler yap~lm~~t~r.
Harem-i ~erifin rektörüne ve Peygamber Camiinin di~er yetkililerine
büyük ölçüde ödemeler yap~lm~~t~r. Yap~lan di~er ilginç ödemeltr
~öyledir: ~~. Yemen'den gelen kuryeler, 2. 1917 Aral~k ay~nda ~bn-i
Ra~id'in karde~i ve amcas~na hediye edilen alt~n saatlar için. ~bn-i
Ra~id'in foto~raf~n~~çekmesi için bir foto~rafc~ya yap~lan ödeme;
3. Rabeh ~eyhi Hüseyin ~bn-i Mübarek Pa~a'n~n o~luna ve taraftarlar~na; anla~~lan bir kereden fazla Medine'ye gelerek ~ereflerine muhte~em ziyafetler verilmi~~ve keselerine bol paralar ak~t~lm~~t~; 4. Harp
A~iretinin Havaz~m ve Ben-i Amir ~eyh ve a~iret mensuplar~na; 5.
Cüheynah Emini ~eyh Muhammed Ganim'e iki defa; 6. Teyma'da
e~yalar~~çal~nan Abdül Hamid el Masri'nin muhasibi Hani Hamza
Tevfik'e.
Ingilizler, Fahrettin Pa~a'n~n Gizli Servis C~deneklerinden para
alanlar~n bir listesini yaparak K~ral Hüseyin'e göndermek karar~m
alm~~lard~ . Fahrettin'in hât~ra defterinde ayr~ca çe~itli Arap a~iretleri
hakk~nda özlü bilgi veriliyordu 91 .

NOT: Bu yaz~ya eklenen belgelerin fotokopileri, Ingiltere K~raliyet Bas~mevi Genel Müdürünün 92 müsaadesiyle yay~nlanm~~t~r.

91 PRO., FO. 371/4208/100945, Arap Bürosu taraf~ndan haz~rlanan Gizli
Arap Bülteni No. ~~lo, Kahire, 30.4.1919. Fahrettin Pa~a'n~n hat~ra defterinin orijinali ~ngiliz Ar~ivinde bulunamad~.
92 Controller of H. M.'s Stationery Offke.

