
A. Mondros B›rak›flmas› Belge 2

n ‹tilâf Devletlerinin Birinci Dünya Savafl› bafllar›nda yapt›klar› Osmanl› topraklar›n›
paylaflma planlar›, Rus Devrimi’nden hemen sonra Bolflevikler taraf›ndan bütün dün-
yaya aç›klanm›flt›. Bu yüzden ‹stanbul’daki resmî çevrelerde ciddî korkular oluflmufl-
tu. Gerçi ‹ngilizler bu geliflmeden sonra ‹stanbul’un Türklere b›rak›laca¤›na iliflkin aç›k-
lamalar yapm›fllard›; ayr›ca ABD Baflkan› Wilson’›n 12. ilkesinde (bkz. s. 283), Türklerin
ço¤unlukta olduklar› yerlerin Türklere b›rak›laca¤› da söylenmiflti; ama bunlar, Türk
ulusçular›n›n kendi vatanlar› olarak gördükleri baz› topraklar›n yitirilme olas›l›¤›n› tü-
müyle ortadan kald›rm›yordu. Bu durumda Osmanl› resmî çevrelerinde savafltan çabuk
çekilinirse, ‹tilâf Devletlerinin de Türklere hoflgörülü davranacaklar› yolunda bir e¤ilim
belirdi. Ancak iktidardaki Talât Pafla Kabinesi, müttefiklerinden ayr› bir b›rak›flma yap-
mama karar› ald›.

n 1918 eylülünün sonlar›nda Osmanl›lar›n durumu çok nazikleflti. ‹tilaf güçleri 17 Ey-
lül’de Bulgar cephesini yarm›fl, ay›n 29’unda imzalanan b›rak›flmayla da Bulgaristan sa-
vafltan çekilmiflti. Trakya ve ‹stanbul’un savunmas›z kalmas› anlam›na gelen bu du-
rumda b›rak›flma imzalanmas› gerekiyordu. Talât Pafla Kabinesi istifa etti ve hem padi-
flah›n hem de art›k iktidar› b›rakmas› gereken ‹ttihat ve Terakki’nin güven duydu¤u,
partilerüstü Ahmet ‹zzet Pafla Hükümeti 14 Ekim 1918’de kuruldu. Yeni hükümet, ‹s-
tanbul’da savafl esiri olarak bulunan ‹ngiliz generali Townshend arac›l›¤›yla Birleflik
Krall›k’›n Akdeniz filosu komutan› Amiral Calthorpe’la iliflkiye geçti. Limni Adas›n›n
Mondros liman›nda demirli ‹ngiliz savafl gemisi Agamemnon’daki b›rak›flma görüflmele-
rine, Osmanl› temsilcisi olarak Bahriye Naz›r› (Deniz Kuvvetleri Bakan›) Albay Hüseyin
Rauf Bey, dan›flman olarak D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar*› Reflat Hikmet ve Yarbay Sadul-
lah Beyler ile sekreter Ali Bey gönderildi.

n 30 Ekim’de imzalanan Mondros B›rak›flmas›, Osmanl›lar için a¤›r bir diplomatik
yenilgi oldu. Rauf Bey, büyük bir vatansever ve Balkan Savafl› kahraman› (bkz. s. 202-

203) olmakla birlikte, diplomatl›k deneyimi olan biri de¤ildi. ‹ngiliz denizcileriyle gö-
rüflmeye, ‹ngilizce bilen, baflar›l› bir deniz subay› oldu¤u için yollanm›flt›. Bir zay›f ya-
n› da, savafl›n sonlar›na do¤ru ortaya ç›kan ve kendilerine kolayl›k gösterildi¤i takdir-
de ‹ngilizlerin de Osmanl›lara hoflgörülü davranacaklar›na iliflkin kan›y› paylafl›yor
olmas›yd›. Böylece ‹ngilizler, aralar›nda baz› a¤›r koflullar›n da bulundu¤u bütün istek-
lerini, önemsiz birkaç de¤ifliklikle, kabul ettirebildiler.

B. ‹flgaller Belge 1 ve 3

n Mondros B›rak›flmas›’n›n Türkler aç›s›ndan hiçbir ifle yaramayaca¤› hemen birkaç
gün içinde belli oldu. ‹ngilizler önce savafl s›ras›nda ele geçiremedikleri Musul’u, sonra
da ‹skenderun’u iflgal ettiler. Ard›ndan, Osmanl›lar›n 93 Harbi’nde kaybedip Brest-Li-
tovsk Antlaflmas›’yla Rusya’dan geri ald›klar› topraklar› boflaltmalar›n› istediler. Edirne
ve çevresindeki demiryollar› da önce Frans›zlar (kas›m 1918), sonra Yunanl›lar (ocak
1919) taraf›ndan iflgal edildi. Ayr›ca birçok Anadolu kentine, b›rak›flma koflullar›n›n uy-
gulanmas›n› denetlemek üzere, irili ufakl› ‹ngiliz birlikleri geldi. 

n Aral›k 1918’den itibaren, Baflkan Wilson’›n 12. ilkesinin Türkler konusunda uygulan-
mayaca¤› aç›kça ortaya ç›kt›. ‹skenderun ve çevresini ‹ngilizlerden devralan Frans›zlar,
Adana ve Mersin yörelerini de iflgale bafllad›lar. Bu arada ‹talyanlar da Antalya ve Konya
yörelerini iflgal ediyorlard›. ‹stanbul hükümetleri ise bu iflgallere karfl› sert tepki göstermi-
yordu. Yönetimdekilerin önemli bir bölümü savafl›n kaybedilmesinden sonra toprak kay-
bedilmesini do¤al karfl›l›yor, küçük bir bölümü ise toprak sorunlar›n›n bar›fl görüflmelerin-
de halledilebilece¤ini umuyordu. Savafl yorgunlu¤unu henüz üzerinden atamam›fl olan
halk da, ufak tefek karfl› koymalar d›fl›nda pek direnifl göstermiyordu. May›s 1919’da Yu-
nanistan’›n ‹zmir ve çevresine asker ç›karmas›, bu duruma kesin bir son verdi.

I. Milli Mücadele’nin bafllang›c›
S Ö Z L Ü K

* Müsteflar

* Elviye-i selâse

Hele bir belli olsun...

... 4 Aral›k 1919’da Trakya’da terhis

olunarak ‹stanbul’a gelmifltim... [‹]lk

iflim Maarif Nezareti’ne baflvurarak

mütarekeden dört ay önce bana teklif

edilmifl olan Erzurum Erkek Ö¤retmen

Okulu müdürlü¤ünü istemek oldu. Bir

zamanlar bu vazifeyi bana verebilmek

için Harbiye Nezareti ile birçok yaz›fl-

malara giriflmifl ve bana bin bir iltifat-

ta bulunmufl olan bakanl›kla bu defa

baflvurdu¤um bakanl›k aras›nda hiçbir

münasebet kalmam›flt›. Bu nezaret

memlekette yap›lmas› gereken bir kül-

tür vazifesi bulundu¤unu unutmufl,

emrindeki unsurlardan hangisinin ‹tti-

hatç›, hangisinin muhalif oldu¤unu

tespitten baflka bir ifli kalmad›¤›n› sa-

n›yordu. Ben henüz politika mazisi ol-

mayan bir genç oldu¤um için ilk a¤›z-

da reddedilmedim. Daireler hakk›mda

bir karar vermeyerek beni Naz›ra gön-

derdiler. Ancak, o zaman naz›r san-

dalyas›nda oturan adama* göre, "Er-

zurum’un mukadderat›, yani hudutla-

r›m›z›n içinde kal›p kalmayaca¤› he-

nüz belli olmad›¤›ndan orada yeniden

bir erkek ö¤retmen okulu açmaya lü-

zum kalmam›fl"t›.

Cevat Dursuno¤lu, Millî Mücadele’de
Erzurum (Ankara, 1946).

(*) Filozof ve flair R›za Tevfik (Bölükbafl›).
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Mondros B›rak›flmas›, 30 Ekim 1918.

Befl. S›n›rlar›n denetlenmesi ve iç düzenin korunmas› için gerekli olan bir-

likler d›fl›nda Türk ordusunun derhal terhis edilmesi. (Birliklerin insan gü-

cü ve konuflu daha sonra Türk Hükümeti ile dan›fl›larak saptanacakt›r).

Alt›. Türk karasular›nda ya da Türkiye’nin iflgalindeki sularda bulunan

bütün savafl gemilerinin teslim edilmesi; Türk karasular›nda kolluk ya da

benzeri amaçlar için gerekli görülebilecek birtak›m küçük gemiler d›fl›n-

da, bu gemilerin belirtilecek Türk liman›nda ya da limanlar›nda gözalt›-

na al›nmas›.

Yedi. Müttefiklerin, kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir du-

rum ortaya ç›karsa, herhangi bir stratejik noktay› iflgal etme hakk› bu-

lunmas›.

On. Toros tünel sisteminin Müttefiklerce iflgali.

Onbir. Türk Birliklerinin Kuzey-bat› ‹ran’dan savafl öncesi s›n›rlar›n geri-

sine derhal çekilmeleri daha önce buyrulmufl bulunmaktad›r; bu buyruk

yerine getirilecektir. Kafkasya-Ötesi’nin bir bölümünün Türk Birliklerin-

den boflalt›lmas› daha önce buyrulmufl bulunmaktad›r; bu bölgenin ge-

ri kalan bölümünün boflalt›lmas›, oradaki durum Müttefiklerce incelen-

dikten sonra gerek görülürse yap›lacakt›r. 

Oniki. Türk Hükümetinin haberleflmeleri d›fl›nda, bütün telsiz telgraf ve

kablo istasyonlar›n›n Müttefiklerce denetim alt›na al›nmas›.

Ondört. Ülkenin gereksinmeleri karfl›land›ktan sonra, Türk kaynaklar›ndan

kömür, akar yak›t ve deniz gereçleri sat›n alma kolayl›klar› verilmesi. [...]

Yirmi. Beflinci madde gere¤ince terhis edilecek Türk ordusu bölümü-

nün, tafl›tlar›n› da içermek üzere, araç  ve gereçlerinin, silâhlar›n›n ve

cephanesinin kullan›l›fl biçimi konusunda verilebilecek buyruklar›n yeri-

ne getirilmesi. 

Yirmidört. Alt› Ermeni ilinde kar›fl›kl›k ç›karsa, Müttefikler bu illerin her-

hangi bir bölümünü iflgal etme hakk›n› ellerinde tutarlar.

Seha L. Meray ve Osman Olcay (yay.),
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Çöküfl Belgeleri (Ankara, 1977).
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‹ngiliz politikas›, ‹stanbul Hükümeti ve genç komutanlar.

a) Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›¤›’na

5 Kas›m 1918

B›rak›flma hükümlerine göre ‹ngilizlerin ‹skenderun’u iflgâle hak ve sela-

hiyetleri yoksa da, Halep civar›ndaki ordular›n› beslemek için ‹skende-

run’dan istifade etmek istemeleri de hakl› bir istek mahiyetindedir. B›ra-

k›flmada bir hayli maddeyi de¤ifltirerek vaktin darl›¤› nedeniyle bize yal-

n›z sözlü aç›klama ve güvence verebilen ‹ngiliz delegesinin bu centil-

menli¤ine karfl›l›k bir jest olmak ve Yunanistan’›n faaliyet sahas›na ç›ka-

r›lmamas›n› sa¤lamak ve elde etmek üzere ‹skenderun liman›ndan ‹ngi-

lizlerin erzak ve saire tafl›ma konusunda yararlanmas›na ve ‹skenderun -

Halep yolunu tamir edebilmelerine izin ve bu konuda ordunun vaziye-

tince de bir sak›nca görmüyorum. Bu limandan ve yoldan yararlanmala-

r›n› sa¤lamakla ‹skenderun liman ve flehrini kendilerine terk etmifl olmu-

yoruz. Liman ve flehir, yine bizde kalacak, askeri ve idari yönetimimiz ...

her fleyimiz yine yerli yerinde bulunacak. Onlar yaln›z limandan ve yol-

dan s›rf bir misafir s›fat›yla yararlanacaklard›r.

Sadrazam ve Genelkurmay Baflkan› ‹zzet

b) Genelkurmay Baflkanl›¤›’na

6 Kas›m 1918

...

‹ngilizlerin Halep civar›ndaki ordular›n› beslemek için ‹skenderun’dan ya-

rarlanmak istemeleri hakl› de¤ildir. Çünkü ‹ngilizlerin eline geçmifl bulu-

nan Halep Vilayeti’nde Halep flehri merkezinde milyonlarca erzak olduk-

tan baflka b›rak›flma antlaflmas›n›n 21inci maddesine göre gerçekten

Halep’teki ‹ngiliz ordusuna iâflece yard›m etmek gerekirse pek çok erza-

ka mâlik bulunan Kilis ve Antep yörelerinden özel tertibât ve önlemler-

le erzak sat›labilir. Zat-› samîlerini temin ederim ki amaç Halep’teki ‹ngi-

liz ordusunu iâfle etmek olmay›p ‹skenderun’u iflgal ve ‹skenderun – K›-

r›khan - Katma yoluyla hareket ederek Antakya - Deyr-i Cemâl - Ahte-

rîn hatt›nda bulunan Yedinci Ordu’nun çekilme yolunu kesmek ve bu

orduyu Alt›nc› Ordu’ya Musul’da yap›ld›¤› gibi teslimden kaç›namaya-

cak bir vaziyete sokmakt›r. [...]

Yunanistan’›n faaliyet sahas›na ç›kar›lmamas›n›n sa¤lanmas›yla ‹ngilizle-

rin ‹skenderun ve ‹skenderun - Halep yolu üzerinde birleflmelerindeki

mant›k iliflkisini anlayamad›¤›m gibi bu konuda hoflgörülü davranmay›

da tam tersine pek sak›ncal› görüyorum. [...]

‹ngilizlerin aldat›c› muamele, öneri ve hareketlerini ‹ngilizlerden ziyade

hakl› gösterecek ve buna karfl›l›k jest yapmay› gerektirecek emirleri ye-

rine getirmeye yarad›l›fl›m müsait olmad›¤›ndan ... yerime tayin buyura-

ca¤›n›z kiflinin süratle emir ve bildirilmesini özellikle istirham ederim.

Y›ld›r›m Ordular Grubu Komutan› Mustafa Kemal

c) Dokuzuncu Ordu Komutanl›¤›’na

25 Kas›m 1918

‹ngilizler, Elviyye-i Selâse’nin de boflalt›lmas› hakk›ndaki isteklerinde di-

retiyorlar. Ve taraf›m›zdan da bu iste¤i yerine getirmek mecburiyetinde

kal›nacakt›r. Bu yüzden, Dokuzuncu Ordu k›talar›n›n 93 Harbi’nden

sonra oluflan hudut gerisine al›nmas› gerekmektedir. Buna göre hangi

tümenlerin iafle ve ikamet bak›m›ndan en uygun olarak nerelere tafl›na-

bilece¤inin ve bu yeni konuflu almak üzere tafl›man›n nas›l gerçeklefltiri-

lece¤inin süratle bildirilmesi ....

Harbiye Naz›r› nam›na Cevat

d) Dokuzuncu Ordu Komutan› Yakup fievki (Subafl›) Pafla’n›n 26

Kas›m 1918 tarihli yan›t›ndan bölümler:

B›rak›flma koflullar›nda, Elviyye-i Selâse’nin boflalt›lmas›, yerinde incele-

me yap›ld›ktan sonraya b›rak›lm›flt›. Bu henüz yap›lmam›flt›r. Önce bir

heyet gelip görmelidir... Osmanl› askeri buras›n› boflalt›rsa kim iflgal

edecektir. Ermenilerin ve Gürcülerin bir haklar› yoktur. Ruslar gelirse bu-

na itiraz olunamaz... Brest-Litovsk hududu d›fl›nda ve Elviyye-i Selâse’de

Müslümanlar, Ermeni ve Gürcü egemenli¤ine girmemeye ve savunma-

ya karar vermifllerdir...

Devletin, en meflru haklar› elde edemiyecek bir hale düfltü¤ü görülüyor.

Ancak ‹ngilizlerin her dedi¤ini yapmak ve son derece afla¤›dan almak

yoluyla mülk ve milletin kurtar›labilece¤ini asla ümit etmiyorum...
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C. Sultan VI. Mehmet Vahdettin’in politikas› Belge 1, 2 ve 3

n Temmuz 1918’de Osmanl› taht›na geçen VI. Mehmet Vahdettin’in meflrutî yönetime
pek sempatisi yoktu. Mahmut fievket Pafla suikast›ndan sonra bir hanedan damad›n›
ölüm cezas›na çarpt›rm›fl olan ‹ttihatç›lardan ise nefret ediyordu. Veliaht olmadan ön-
ce de, enifltesi Damat Ferit Pafla ile Hürriyet ve ‹tilaf Partisi çevrelerinde görüldü¤ü ol-
mufltu. Dünya Savafl›’ndaki yenilginin ve savafl s›ras›nda ifllenen suçlar›n sorumlusu
olarak görülen ‹ttihatç›lar›n, bir de önderlerinin b›rak›flmadan sonra yurtd›fl›na kaçm›fl
olmalar› üzerine, halk›n gözünden iyice düfltüklerini san›yor, savafl suçlar› dolay›s›yla
da ‹tilaf Devletlerince cezaland›r›lacaklar›n› umuyordu. Tek korku kayna¤› olan ordu
konusunda yapt›¤› temaslardan da tatmin olmufl olsa gerektir ki, 21 Aral›k 1918’de Mec-
lis-i Mebusan’› feshetti.

n Meclis-i Mebusan, 1913 sonlar›nda seçilmiflti ve neredeyse tümüyle ‹ttihatç›lardan
olufluyordu. ‹ttihat ve Terakki ise, do¤ru veya yanl›fl, ülkeyi Dünya Savafl›’na sokmufl
olmakla suçlanmas›n›n yan›s›ra, 5 Kas›m 1918’den beri kendi kendini feshetmifl bir par-
tiydi. Bu nedenlerle, padiflah›n fesih karar› hem Anayasa’ya uygun, hem de meflru bir
karard›. Ne var ki Anayasa, fesihten itibaren dört ay içinde yeni seçimlerin yap›lma-
s›n› da flart kofluyordu (bkz. s. 209) 21 Aral›k’ta böyle bir duyuru yap›lmad›¤› gibi, 4
Ocak 1919’da yay›nlanan bir irade-i seniyye*, seçimlerin bar›fl yap›lana kadar ertelendi-
¤ini ilan etti. Bu da meflrutiyetin sonu veya mutlakiyete geri dönüfl demek oluyordu.

n Vahdettin’in bu yola baflvururken güvendi¤i iki kozu, ‹ttihatç› önderlerin yoklu¤unda
halk›n, ne yaparsa yaps›n, kendi peflinden gidece¤i varsay›m› ile Dünya Savafl›’ndan za-
ferle ç›km›fl olanlar›n herkese istedikleri biçimde bir bar›fl kabul ettirebilecek güçte olduk-
lar› varsay›m›yd›. Yani Vahdettin, ne ülkesini ve halk›n› tan›yordu, ne de dünyada olan
bitenlerden haberdard›. Savafl›n galipleri hem istediklerini büyük ölçüde elde etmifller,
hem de son güçlerini tüketmifllerdi. Türklerin üzerine büyük ordular gönderecek ne cid-
dî nedenleri vard›, ne de takatleri kalm›flt›. Türk seçkinlerinin büyük ço¤unlu¤u ise, on
y›ld›r al›flt›¤› temsilî rejimden vazgeçmeye niyetli olmad›¤› gibi, bir süredir benimsedi¤i
ulusçuluk ideolojisinin etkisiyle, toprak b›rakmay› kabul etmeye de hiç yatk›n de¤ildi.

D. Yerel direnifl hareketleri Belge 4 ve 5

n ‹lk direnifl örgütleri, hemen Mondros B›rak›flmas› metninin kamuoyuna aç›klanma-
s›yla birlikte kuruldu (kas›m-aral›k 1918). Bunlar, Erzurum, Urfa, ‹zmir ve Edirne gibi
Osmanl› vatan›ndan ayr›lma tehlikesi en büyük olan yörelerde ortaya ç›kt›lar. Ancak
bu örgütlerin etkinlikleri, her yörede ayn› güç ve kararl›l›kla yönetilemedi. Padiflaha
ba¤l› devlet memurlar›, özellikle de mart 1919 bafllar›ndan itibaren Damat Ferit Pafla
Hükümetleri, direnifli engellemeye çal›flt›lar ve yer yer baflar›l› oldular. Ayr›ca, direnifl-
çilerin gereksindi¤i düzenli ordu deste¤i yaln›zca Do¤u Anadolu’da vard›. Biraz I.
Dünya Savafl› sonlar›nda Osmanl› ordusunun konufllan›fl›, biraz da yönetsel hatalar ne-
deniyle, bat› bölgelerinin direniflçileri daha çok gerilla taktiklerine baflvuran gönüllüle-
re, efelere ve Kuvve-i Seyyare (Gezici güçler) ad› alt›nda çal›flan Çerkes Etem’in atl›lar›-
na dayanmak zorunda kald›lar.

n Ulusçu tepkilerle padiflah›n ve Damat Ferit Pafla’n›n karfl›s›nda olanlar da rahat ça-
l›flam›yorlard›, çünkü ‹stanbul’un sözünü dinlemeyenler hemen "‹ttihatç›l›k"la, yani
ülkeyi savafla sokan, insanlar›n› uzak cephelerde ölüme sürükleyen ve iktisadi yaflam›-
n› felce u¤ratanlardan olmakla suçlan›yorlard›. Bu durum, Bat› Anadolu’da toplanan
ço¤u kongrede, ‹ttihat ve Terakki ile Hürriyet ve ‹tilâf yanl›lar› aras›nda tart›flmalara ve
hareketsizli¤e neden oluyordu. Ülkenin karfl›s›na dikilen tehlikelerin ancak meflrutî re-
jime dönülerek etkin bir biçimde önlenebilece¤ini aç›kça söyleyen Do¤u Anadolulula-
r›n önayak olduklar› Sivas Kongresi’ne bat› vilâyetlerinden hiç denecek kadar az dele-
ge gelmesinin nedeni de buydu. Nitekim Sivas’ta toplanabilenler, karfl›-propaganda
amac›yla, ‹ttihatç›l›k yapmayacaklar›na dair yemin etmifllerdir.

S Ö Z L Ü K

* ‹rade-i seniyye

1 Sultan VI. Mehmet
Vahdettin (1861-1926).

Sultan Abdülmecit’in o¤ludur. 3 Tem-
muz 1918’de tahta ç›km›fl, 1 Kas›m
1922’ye kadar Osmanl› hanedan›n›n
36. ve son padiflah› olmufltur. Osmanl›
devlet dizgesinde saltanat›n gücünü
artt›rmak isteyen bir padiflaht›. Ancak,
tahta ç›kt›¤› dönemin buna elvermedi-
¤ini görebilecek kadar siyasetten anla-
yan bir hükümdar olamam›flt›r.
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Olas› bir tehlike ve bir tepki.

Erzurum’da eski tan›d›klardan yaln›z Doktor Fuat Sabit Bey vard›.

Hastahanede bafltabip bulunuyordu. Bir gün emireri sürekli oturdu-

¤um evden bizi erken ça¤›rd›. Gittim, kap›dan girerken doktor:

– Müjde. Mütareke oldu.

– Kesin mütareke var m›? dedim. Telgraf› gösterdi. Yirmi [dördüncü]

maddeye gelince:

– Eyvah! Do¤u illeri Ermenistan oluyor... dedim. Doktor:

– Öyle bir fley yok!

dedi. Maddeyi okuyorum: "Alt› Ermeni ilinde kar›fl›kl›k ç›karsa, Müt-

tefikler bu illerin herhangi bir bölümünü iflgal etme hakk›n› ellerinde

tutarlar." Bu madde flu demektir ki Ermeni çeteleri kar›fl›kl›k ç›kar›n-

ca ‹tilâf ordusu Erzurum’a girecek ve Ermeniler de Türkleri kese kese

ço¤unluk sa¤lamaya çal›flacakt›r. Bir Ermeni bulunmayan buralar› sa-

vunmamak namussuzluktur."

Doktor:

– Ben seninle beraberim, fakat askerim. Giriflimde bulunamam. Ne

lâz›msa siz yap›n›z,

dedi. Bir dernek kurulmas›na karar verdik. Derne¤in tüzü¤ünü ve bil-

dirisini haz›rlad›m.

Süleyman Necati Güneri, Hât›ra Defteri (‹stanbul, 1999).

4

Çoban gerekiyor!

Ertesi günü Cuma (8 Kas›m 1918) idi... Namazdan sonra Baflmabe-

yinci Lütfi Simavi Bey vas›tas›yla beni yan›na davet eden Sultan Vah-

dettin camiye bitiflik mahfelde kabul etti.

...

[S]özü dünkü müttefiklerimiz Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’a

geçirerek oralarda mütareke yap›ld›ktan sonra ç›kan ihtilallerden ve

ayr›l›fl hareketlerinden hükümdarlar›n da müteessir olduklar›na iflaret

ettim ve [Damat] Ferit Pafla’n›n bizzat sorumlulu¤unu kavramas›, "Ta-

raf-› fiahanelerinden de bu konunun kendisine hat›rlat›lmas› zaman›-

n›n gelmifl oldu¤unu" ekledim.

Sözlerim uzun sürmüfltü. Bitirdi¤im vakit farkettim ki, Vahdettin

umulabilece¤inden fazla heyecanl› idi. Parmaklar› aras›ndaki sigaras›-

n› a¤›zl›¤›ndan düflürecek kadar elleri titriyordu. Lütfi Simavi Bey siga-

ray› yerden kald›rarak tablaya koydu.

Vahdettin, bir müddet sessizce, dalg›n dalg›n düflündükten sonra sö-

ze bafllayarak, "Ferit Pafla’y› k›zkardeflimin iyi bir efli olarak severim.

Fikirlerine taraftar de¤ilim. Özellikle siyasal düflüncelerinin aleyhinde-

yim. Bu yüzden aram›zda fliddetli ayr›l›k vard›r. Bunu Lütfi Simavi Bey

de bilir" dedi ve o ana kadar korudu¤u sükûnetini bozup aya¤a kal-

karak, görüflmenin bitti¤ini anlatmak istedi. Ve tam ayr›laca¤›m›z s›-

rada so¤ukkanl›l›¤›n› daha da kaybederek, mutlaka söylemek istedi¤i

bir fleyi dilinde döndürdü¤ünü belirten bir h›rç›nl›kla, gözlerimin içine

dik dik bakarak, "Beyefendi, dedi, ortada bir millet var; koyun sürü-

sü! ‹daresi için bir çoban lâz›m. O da benim!"

Maksad› buymufl; anlafl›ld›. Donmufl kalm›flt›m. Hiç sesimi ç›karmad›m.

Zoraki bir hareketle sa¤ elimi kald›rarak bir selam verip yan›ndan ç›kt›m.

Rauf Orbay, "Rauf Orbay’›n Hat›ralar›", Yak›n Tarihimiz, cilt II (1962).

2 Padiflah nab›z yokluyor (15 Kas›m 1918).

Cuma selâml›¤›na gittim. Namazdan sonra oradaki salona davet

eden Vahdettin’le, d›flar›da dinleyenler taraf›ndan çok uzun olarak

yorumlanm›fl bir görüflmede bulunduk. Gerçekten görüflme, zaman

itibariyle çok sürdü. Fakat fikir al›fl-verifli itibariyle pek k›sa olmufltu.

Ben, tahmin edebilece¤iniz zemin üzerinde onu ayd›nlatmak ve uyar-

mak için ön söz yaparken, o çok mahirane bir tarzda izahlar›m›n önü-

ne geçti. Dedi ki:

– Ordunun komutan ve subaylar›, eminim ki, seni çok severler; bana

güvence verir misin ki onlardan bana bir fenal›k gelmiyecektir.

Birden bire böyle bir sorunun amaç ve anlam›n› kavrayamad›m.

Sordum:

– Ordu taraf›ndan size karfl› bir davran›fla ait bilgi ve duyduklar›n›z m›

var efendim?

Gözlerini kapad›. Olumlu veya olumsuz cevap vermedi, ayn› soru-

yu tekrar etti. Cevap verdim:

– Her ne kadar, ben ‹stanbul’a geleli birkaç gün oldu; burada olup

bitenleri yak›ndan bilmiyorum. Fakat ordunun bafl›ndakiler ve su-

baylar›n yüksek flahs›n›zla karfl› karfl›ya bulunmas› için bir neden

olabilece¤ini sanm›yorum. Onun için temin ederim ki hiçbir fenal›k

beklemeyiniz.

Çok belirsiz bir tarzda ilave etti:

– Yaln›z bugünden bahsetmiyorum. Bugünden ve yar›ndan.

Falih R›fk› Atay, K. Atatürk Anlat›yor, 2. bask› (‹stanbul, 1985).

3

‹ttihatç›l›k suçlamalar›na karfl›...

Faz›l Pafla – Efendim; ulusal hareketin aleyhinde bulunanlar bizi ‹tti-

hatç›l›kla itham ediyorlar. Bu itham›n yurt içinde ve d›fl›nda pek fena

etkileri oldu¤unu hiçbirimiz inkâr edemeyiz. Bu gerçe¤i dikkate alan

haz›rl›k komisyonu, kongre üyelerinin herhangi bir particilik duygu-

suyla hareket etmeyeceklerini bir yemin ile pekifltirmek, bu yeminin

bir kopyas›n› da yay›nlamak gerekti¤ini göz önünde bulundurdu. Do-

lay›s›yla flu yemin tasla¤›n›n genel kurulca kabul edilmesini haz›rl›k

komisyonu ad›na öneriyorum:

Yemin tasla¤›

"Yüksek hilâfet ve saltanat katlar›na, ‹slâmiyet’e, devlete, ulusa ve

memlekete maddî ve manevî olarak hizmet etmekten baflka bir amaç

gütmeyerek, her türlü kiflisel ve siyasal h›rstan ve particilik emellerin-

den ar›nm›fl bir kararl›l›k ve inançla çal›flaca¤›ma ve ‹ttihat ve Terakki

Cemiyeti’nin diriltilmesine çal›flmayaca¤›ma namusum ve tüm mu-

kaddesat›m ad›na vallah, billah."

Osman Nuri Bey – Bu yemin tasla¤›nda iki nokta dikkati çekiyor: ön-

ce kiflisel maksatlar için çal›flma ve ondan sonra da ‹ttihatç›l›k ve par-

ticilik meselesi... Hayat›n› tehlikeye koyarak buraya kadar gelenleri ki-

flisel ç›karc›l›kla suçlamak do¤ru olamaz. Yaln›z particilik kayd› pek

önemlidir. Zaten d›flar›da ‹ttihat ve Terakki’yi diriltmeye çal›flt›¤›m›za

iliflkin bir söylenti vard›r; dolay›s›yla bu suçlamaya karfl› flu and içme

tasla¤›n›n her halde kabul edilmesini rica ederim.

Ulu¤ ‹¤demir (haz.), Sivas Kongresi Tutanaklar› (Ankara, 1969). 

5
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E. Meflrutiyet mücadelesi Belge 4 ve 5

n Merkezi ‹stanbul’da olan Vilâyat-› fiarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin
(Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Koruma Derne¤i) Erzurum flubesi, Yunanl›lar›n ‹zmir’i, Er-
menilerin de Kars’› iflgali üzerine, 17 Haziran 1919’da bir il kongresi düzenledi. Osman-
l› yönetiminin bölgeden vazgeçmesi durumunda da direnifli sürdürece¤ine ve bunun
için, gerekirse, yerel bir hükümet bile kuraca¤›na iliflkin kararlar ald›. Daha sonra da,
Trabzon’daki direniflçilerle iliflki kurarak bütün Do¤u Anadolu illerini kapsayacak bir
kongre toplamaya karar verdi.

n May›s ay›nda Anadolu’ya resmî bir görevle gelen, ama ‹stanbul Hükümetini dinle-
meyerek çeflitli direnifl hareketlerini tek bir ulusal çat› alt›nda toplamak isteyen Mir-
liva (Tu¤general) Mustafa Kemal Pafla ise, Sivas’ta bütün ülkeyi temsil edecek bir
kongre toplamay› tasarl›yordu. Ancak, program›n›n özünü oluflturan Amasya Genelge-
si (22 Haziran 1919), hem resmî kiflili¤i dolay›s›yla, hem de birçok yöneticinin hâlâ ‹s-
tanbul’a ba¤l› olmas› nedeniyle, halk aras›nda pek yank› bulamad›. Görevinden al›nan
Mustafa Kemal Pafla, ‹stanbul’a karfl› isyanc› durumuna düfltü¤ünden, askerlikten at›l-
ma tehlikesiyle de karfl› karfl›yayd›. Hem bu nedenlerle hem de toplumsal taban edine-
bilmek için, plan›n› erteleyip Erzurum’a yöneldi.

n 23 Temmuz 1919’da, yani II. Meflrutiyet’in y›ldönümünde aç›lan Erzurum Kongre-
si’ne baflkan seçilen Mustafa Kemal Pafla, Müdafaa-i Hukuk’un meflrutiyetçi üyeleriyle
birlikte siyasal bir direnifl hareketi bafllatt›lar. Vatan› savunma çabas›, kendilerine mefl-
ruluk sa¤l›yordu. Öte yandan, padiflaha karfl› de¤il, Damat Ferit Pafla Hükümetine kar-
fl› olduklar›n› söylüyorlard›. Ama amaçlar›, “ça¤dafl gayeleri yücelten” ulusun iradesi-
ni egemen k›lmak, yani Meclis-i Mebusan’›n hükümeti denetlemesini sa¤lamakt›.
Bu gerçekleflmedikçe de, Osmanl› hükümetlerinin uluslararas› alanda sözünün dinlen-
meyece¤ini vurguluyorlard› (Erzurum Kongresi kararlar›, madde 2, 7 ve 8).

F. Üçüncü Meflrutiyet Belge 1, 2, 3  ve 5

n Erzurum Kongresi’nde aç›kça dile getirilen meflrutiyet istekleri ‹stanbul çevrelerini
iyice korkuttu. Bunun üzerine Damat Ferit Pafla Hükümeti, Sivas’ta toplanmas› öngörü-
len ulusal kongreyi engelleyebilmek için elinden gelen herfleyi yapt›. Ancak, Anado-
lu’daki yönetsel ve askerî kadrolar›n neredeyse tamam›n›n art›k Mustafa Kemal Pa-
fla’n›n temsil etti¤i hareketin yan›na geçmifl olmas›, bu giriflimleri sonuçsuz b›rakt›.

n 4 Eylül 1919’da aç›lan Sivas Kongresi’nin, Mustafa Kemal Pafla’n›n arzu etti¤i ölçüde
bir temsil gücü yoktu. Kongreye ancak otuz befl delege kat›lm›flt›; kendisi de dahil, bun-
lar›n onu ise, Mustafa Kemal Pafla’n›n Erzurum’da kurdu¤u çekirdek kadronun üyeleriy-
di. Ancak bu olumsuzluk, delegeleri Erzurum’da al›nan kararlar› ulusal bir program biçi-
mine sokarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurmaktan al›koyma-
d›. Kongrenin sonunda da ayn› istekler, yani meflrutî rejime geri dönme arzusu yinelendi.

n Sivas Kongresi’nin padiflaha gönderdi¤i mesajlar›n Damat Ferit Pafla Hükümeti tara-
f›ndan engellenmesi, Sivas’ta toplanm›fl olan meflrutiyetçilerin eline yeni bir koz verdi.
‹stanbul Hükümeti, ulusla padiflah› aras›na girmekle suçland›. Böylece hem padiflaha
karfl› bir hareketin söz konusu olmad›¤› bir kez daha vurgulanm›fl oluyor, hem de Pa-
ris’teki bar›fl görüflmelerinden tam bir yenilgiyle dönmesi nedeniyle durumu iyice za-
y›flam›fl olan Damat Ferit Pafla’ya bir darbe daha vurulmufl oluyordu. Mustafa Kemal
Pafla, Anadolu ve ‹stanbul aras›nda iyice gerilen ba¤lar› kiflisel bir kararla tümden ko-
pard› ve bütün Anadolu’nun ‹stanbul’la olan iletiflimini kestirdi.

n Art›k Anadolu, ‹stanbul’dan tamamen ba¤›ms›z bir biçimde, Sivas Kongresi delege-
leri aras›ndan seçilen, Mustafa Kemal Pafla baflkanl›¤›ndaki Heyet-i Temsiliye’nin
(Temsil Kurulu) sözünü dinliyordu. Ümitsiz bir duruma düflen Damat Ferit Pafla, ey-
lül ay› sonunda sadrazaml›ktan istifa etti. Yerine 2 Ekim’de ifl bafl›na gelen Ali R›za Pa-
fla Hükümeti ise, 7 Ekim 1919’da Meclis-i Mebusan seçimlerinin yap›laca¤›na iliflkin ka-
rar› kamuoyuna resmen duyurdu.

A N A H T A R
S Ö Z C Ü K

• HEYET-‹ TEMS‹L‹YE

"Temsilciler Kurulu"; Sivas
Kongresi’nde, Mustafa Kemal
Pafla baflkanl›¤›nda oluflturulan
15 kiflilik Heyet-i Temsiliye,
hem Anadolu ve Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti’nin yöne-
tim kurulu, hem de ‹stanbul’un
sözünün geçmedi¤i Anado-
lu’da bir tür geçici hükümet
görevini üstlenmifltir.

1 Damat Mehmet Ferit Pafla
(1853-1923).
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Kongrelerin istekleri.

a) Erzurum Kongresi’nin 7 A¤ustos 1919 tarihli bildirisi:

Milletlerin kendi mukadderat›n› bizzat tayin etti¤i bu tarihî devirde merkezî hükümetimi-

zin de millî iradeye ba¤l› olmas› gerekir. Çünkü millî iradeye dayanmayan herhangi bir

hükümet heyetinin öznel ve kiflisel kararlar› milletçe uyulabilir olmad›ktan baflka d›flar›da

da itibar görmedi¤i ve göremeyece¤i flimdiye kadar olmufl bitmifl ifller ve elde edilen so-

nuçlar ile anlafl›lm›flt›r. Dolay›s›yla milletin içinde bulundu¤u iç s›k›nt›s› ve endifle halinden

kurtulma çarelerine bizzat baflvurmas›na hacet kalmadan merkezî hükümetimizin millî

meclisi hemen ve zaman yitirmeksizin toplamas› ve bu suretle millet ve memleketin mu-

kadderat› hakk›nda al›nacak tüm kararlar› millî meclisin denetimine sunmas› mecburîdir.

b) Sivas Kongresi’nden padiflaha çekilen telgraf (14 Eylül 1919):

Damat Ferit Pafla kulunuz ... bir taraftan meflrûluk ve kanunîlik temellerine dayanmak is-

terken, di¤er yandan Millî Meclis’in feshinden beri yedi, sekiz ay geçti¤i halde seçimleri

bafllatma mecburiyetini de hâlâ hissetmiyor ve bu davran›fl biçimiyle birlikte millî kudre-

timizi de yabanc›lar gözünde hiç yokmufl gibi göstererek yabanc›lar›n emellerine ulaflma-

lar›n› kolaylaflt›r›yor... Bu durumu göz önüne alan kullar›n›zdan oluflan heyetimiz vatan›

kurtaracak son bir çare olmak üzere hiçbir siyasî partiye mensup olmayacak ve millî ira-

deyi tümüyle dile getirerek millete dayanacak bir bakanlar kurulunun iflbafl›na getirilme-

sini yalvararak niyaz eder ve böyle bir kabine oluflmad›¤› takdirde milletin gerekli giriflim

ve icraat›n› durdurmaya imkân olamayaca¤›n› arz eder.

5

1. Birinci metne göre, Erzurum Kongresi’nin amaçlar›n›n “ulusal” olmad›¤›
söylenebilir mi?
2. Metinlerde tehdit unsuru görüyor musunuz?

Gazi Mustafa Kemal’in özetiyle
Amasya Genelgesi.

[E]mir subay›m Cevat Abbas Bey’e 21/22 Haziran

1919 gecesi Amasya’da dikte etti¤im genelgenin

ana noktalar› flöyleydi:

1-Vatan›n bütünlü¤ü, ulusun ba¤›ms›zl›¤› tehli-

kededir.

2- ‹stanbul Hükümeti üstlendi¤i sorumlulu¤un

gere¤ini yapamamaktad›r. Bu durum ulusumuzu

yok olmufl gibi gösteriyor.

3-Ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› yine ulusun direnifl ve ke-

sin karar› kurtaracakt›r.

4-Ulusun durumunu ve davran›fl›n› göz önünde

tutmak ve dünyaya duyurmak için her türlü etki

ve denetimden uzak bir ulusal delege heyetinin

bulunmas› çok gereklidir.

5-Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan

Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanma-

s› kararlaflt›r›lm›flt›r.

6-Bunun için tüm illerin her sanca¤›nda halk›n

güvenini kazanm›fl üç delegenin olabildi¤ince ça-

buk yetiflmek üzere hemen yola ç›kar›lmas› ge-

rekmektedir.

7-Her olas›l›¤a karfl› bunun ulusal bir s›r gibi gizli

tutulmas› ve delegelerin lüzum görülen yerlerde

kimliklerini gizleyerek yolculuk etmesi gerekir.

8-Do¤u illeri ad›na 10 Temmuz’da Erzurum’da

bir kongre toplanacakt›r. O tarihe kadar öbür ille-

rin delegeleri de Sivas’a varabilirlerse Erzurum

kongresinin üyeleri de Sivas genel toplant›s›na

kat›lmak üzere yola ç›kar.

Gazi Mustafa Kemal, Nutuk,
Bedi Yaz›c› sadelefltirmesi (‹stanbul, 1995).

4

3 Sivas Kongresi delegeleri (11 Eylül 1919). Ön s›ra, soldan sa¤a:  Ömer Mümtaz Bey,
Rauf (Orbay) Bey, fieyh Hac› Fevzi Efendi, Mustafa Kemal Pafla, Kad› Hasbi Efendi, Bekir Sami

(Kunduh) Bey, Ahmet Rüstem (Bilinski) Bey, Hüsrev Sami (K›z›ldo¤an) Bey, Mazhar Müfit (Kansu) Bey.

Sivas Kongresi ve padiflah.

... Damat Ferit Pafla’n›n, millete karfl› cephe al-

makla kalmayarak, milletle Padiflah›n aras›n› aç-

mak ve ayn› zamanda Anadolu’da cereyan eden

olaylar› baflka türlü anlat›p Padiflah› aldatmakta

oldu¤unu belirtip (Padiflah Vahdettin’in Damat

Ferit Pafla Kabinesiyle ayn› fikirde ve ayn› maksat-

la birleflmifl oldu¤unu bilmemezlikten gelmek is-

tiyorduk ...) Padiflah›n Damat Ferit Pafla Kabinesi-

nin yapt›klar›n› ö¤rendi¤i takdirde bunlara derhal

lay›k olduklar› muameleyi uygulayaca¤›na güven-

di¤imizi ileri sürdük.

Rauf Orbay, “Rauf Orbay’›n Hat›ralar›”,
Yak›n Tarihimiz, cilt III (1962).

2

Müdafaa-i Hukukçular, neden
padiflah›n tutumunu bilmemezlikten
geliyorlar?
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