TARHNPENDE

THEPURSUITOFHISTORY

ULUSLARARASITAR HveSOSYALARATIRMALARDERG S 

INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH

Yl:2009,Say:1
Sayfa:143170

Year:2009,Number:1
Page:143170





KUVÂYIMLLÎYEVESTANBULHÜKÜMETLER

MetinAYIII 

Özet
DamatFerithükümetleri,ülkeninbamszlnauygunolmayacakekildeteslimiyetçipolitika
larizlerken,bunundndakihükümetleraçkveyagizliolarakKuvâyMillîye yidesteklemek
tençekinmemilerdir.AliRzaPaaHükümetiileyenibirsayfaaçlm,buhükümetzamannda
KuvâyMillîyedahadagüçlenmitir.SalihPaa’nnsadaretisrasndagelienhadiseler,igalle
rekardirenivealnankararlar;MillîMücadele yihaklolduudavadameruzeminlere
oturtmutur.BuradaAnkara nn stiklalSava ndakiyerivehizmetleritartlmayacakboyutta
dr.Ancak stanbul daDamatFerithükümetleridndakihükümetlerin;bilhassaAhmet zzet,
AliRza,SalihveZiyaPaagibiKuvâyMillîyehareketinedestekvermiolanaskerlerindoru
dangörevaldklarkabinelerinMillîMücadele dekihizmetleriküçümsenmemelidir.
BirbüyükmilletinyenidenvarolmasavanverdiibumuazzammücadeledeAnkaraHükü
meti,sonOsmanlHükümeti negöreçokdahatutarl,birlikveberaberliinenüstseviyeyeçkt
birpolitikaizlemitir. stanbulise,Anadolu nungerçekgücünühiçbirzamantammanasyla
kavrayamadndan,dahatemkinliancakürkekbirpolitikaizlemitir.
TarihsayfalarndanTürkmilletininsilinmesiniönleyenbüyükAtatürk,vatansanaminnettardr.

AnahtarKelimeler
MustafaKemalPaa,DamatFerit,Vahdettin,MillîMücadele,KuvâyMillîye,stanbulHükümetleri.

THENATIONALINDEPENDENCEARMY(KUVÂYIMILLÎYE)
ANDISTANBULGOVERNMENTS 

Abstract
WhiletheDamatFeritgovernmentfollowingsubmissivepoliticsincompatiblewiththe
independenceofthecountry,apartfromit,alloftheothergovernmentssupportedtheNational
IndependenceArmypubliclyorsecretly.AnewphasewasopenedaftertheAliRzaPasha
GovernmentandtheNationalIndependenceArmyimproveditsability.Theincidentsoccurred
duringthegrandviziershipofSalihPahsasuchastheinsurgenciesagainsttheoccupationsand
thedecisionstakenbythegovernmentputtheNationalIndependenceArmyinalegitimate
ground.ThepositionandservicesofAnkarafortheIndependenceWarisunquestionable.But
wedon’tunderestimatethesupportsoftheGovernmentsofAhmetIzzet,AliRza,Salihand
ZiyaPashaintheircabinetsapartfromtheDamatFeritGovernmenttotheNational
IndependenceArmy.Inarebornstruggleofanation,theAnkaraGovernmentfolloweda
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coherentpolicybasedonunityandsolidaritywhenwecomparewiththeOttomanGovernment.
IstanbulfollowedatimidpolicybecauseIstanbulnevernoticedtherealpowerofAnatolia.
Ournationisgratefulandrespectfultoyou,theGreatleader,Ataturk,whopreventsthe
annihilationofanation.

KeyWords
MustafaKemalPasha,DamatFerit,Vahdettin,TheNationalIndependenceArmy,TheNationalStruggle,
stanbulGovernments
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GR
Kemal Atatürk, yüzyllardan beri felaketten felakete sürüklenen Türk ulusu
nuniçindençkarak“Türk’ünmakûstalihi”niyenmesinisalad.O,düünceleri,
eylemlerivededevrimleriyle20.yüzylderindenetkiledi.Çanakkale denbala
yan, Sakarya ve Dumlupnar ile devam eden askeri baarlar ve daha sonralar
geliensiyasaldehasileyüzylmzntarihineyönverdi.Birimparatorluktanulu
sal bir devlet yaratt. Ümmetten ulus çkard. nsanlar teba olmaktan kurtarp
uygaryurttalarkonumunagetirdi.Gerikalm,geribraktrlmümmîbirtop
lumdan, laik bir cumhuriyet yaratarak Türkiye de aydnlanma devrimini, Türk
hümanizminibalatt.Türkulusununegemenbirulusolaraktarihsayfalarndan
silinmesiniönleyendehaKemalAtatürk tü.
Hemen hiç hazrl olmadan, büyük maddi skntlarla Birinci Dünya Sava
’nagirmivesavaiçindebirbirindenbinlercekilometreuzaklktakicephelerde
savam, hayalci bir kadronun elinde yanl yönetilmi, her türlü skntya ra
mendünyannenbüyükdevletlerininordularnakardörtylsavambulunan
Türk ordular; baz cephelerde yenilmi olmasna ramen atekes antlamasnn
imzaland tarihte düman ordularn anavatana sokmamt. Fakat 30 Ekim
1918’deimzalananMondrosAtekesAntlamasilebinyllkTürkyurdugaliple
rininsafnaterkediliyordu.
Uzun süredir ve özellikle mütarekeden sonra oluturulmaya çallan ngiliz
muhabbeti ve propagandalar, Türk kamuoyunda meydana getirilmek istenen
teveccühten yararlanmakla birlikte; Yunan istilasn olaysz salamaya çalan
ngiliztemsilcileri,vargüçleriyleçalmaktaveigalikamuoyundaçeitlipropa
gandalarlamazurgöstermeyeçalyorlard.Aynzamanda ngilizMuhibleriCe
miyetiüyesiolanRefi’CevatveAliKemalgibibazyazarlar,gazetelerinde ngiliz
mandaterliini savunan yazlar yazmaktaydlar. stanbul Hükümeti, halk koru
makiçinköklütedbirleralmaacesaretedemediivehattabunudüünmekbile
istemedii için, uzlama ve tâviz politikasndan ayrlmyordu. Öyleyse kurtulu
için âdeta bir mucize gerekiyordu. Bu biricik ve tek ümit, devletten çkmaynca
kimden,neredentecelliedecekti?Kimbumilletesahipçkacakt?Bununcevabn
BüyükAtatürkaçkvenetolarakifadeetmektedir:“Millet,büyükTürkmilleti.”
BuasilmilletinbarndançkanAnadoluinsan.Mucizeyionlargerçekletirecek
lerdi.
BuhareketlerinAnadolu’dazararlarbüyükolmutur.Ancakiktidarnbutu
tumukendisinebireysalamadgibi,aksineAnadolu’dagelimekteolanteki
latnbirdevlet kuruluuhalinegelmesinihemkolaylatrm,hemdehzlandr
mtr.UlusalnamusungaleyanileayaklanmolanTürkmilleti,bizzathüküm
dartarafndanellerikollarbalanarakdümanayaklarnnönüneatlmakisteni
yordu.Bugünveyarntarihinbunoktasgeldikçe,TürkiyeCumhuriyeti’ninevlat
larburalardaderindüünceyedalacakvebüyükderslerçkaracaklardr.
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IKUVÂYIMLLÎYE’NNTEKLATLANMASI
Kuvây Millîye ad önceleri zmir ve çevresinde bulunan ve silahl direnie
geçenlere verildii hâlde, daha sonralar tüm ulusal hareketi kapsayacak ekilde
kullanlmtr.KuvâyMillîye,hiçbirdevletinegemenliinikabuletmeyen,mille
tinkendibayraaltndaözgürvebamszyaamasnsalayanbiramacayöne
liktir. Kuvây Millîye boyun emeyi ve teslimiyeti savunan stanbul Hüküme
ti’nin tezine kar, ulusal bamszl öngören ya da öngörecek olan Kemalist
tezin açk bir ifadesidir. Kuvây Millîye ayn zamanda, ülkemizi igal etme
cür’etinigösterenYunan,emperyalistamaçlariçinhareketegeçenbüyükdevlet
lere, onlarn oyunlarna gelen stanbul Hükümeti’ne kar halkn tepkisi, kendi
kaderinikendielinealnnbirifadesidir.Amasyagenelgesiözü,MisâkMillîise
bununmilletçeyeminaltnaalnmasdr.
Halkn,askerin,efelerinoluturduubudirenihareketininortaknoktasva
tansavunmasveTürklükduygusuidi.BöyleceoluanbudirenihareketiAyva
lk’tanDenizli’yekadaruzanangenibirçizgiüzerindemillîcephenindomasna
yolaçt.Bumillîcepheyioluturankuvvetlerevebuhareketedaranlamda"Kuvâ
yMillîye"dendi.BuanlamylaKuvâyMillîye,silahldireniiifadeetmekteidi.
SivasKongresi’ndeanlamgeniledivetümyurdunsavunulmasanlamnageldi.
teMillîMücadele’ninönemlibirksmgerekstratejikkonumu,gereksesos
yalyapsitibariyleilginçbirçatmasahasdurumundabulunanKuzeybatAna
dolu olarak tespit edilen bölgenin Balkesir snrlar içerisinde cereyan etmitir.
NitekimMillîMücadeleliderlerininhemiç,hemdedcepheözelliinitadn
belirttikleri bölge, stanbul hükümeti, tilâf Devletleri ve onlarn destekledii
Megalo deapeindekoanYunanllarnyounbirekildefaaliyetlerinevebunla
rakarkoymaaçalanMillîkuvvetlerinmücadelelerinesahneolmutur.

IIDURUMTESPTVEKABNELERNRESMÎGEÇT
Amerika Birleik Devletleri Bakan Wilson un 14 maddeden ibaret progra
mnda, milletlerin kendi kaderine hâkim olmasn  temin eden 12 nci maddeyi,
OsmanlHükümetidekabuldebirbeisgörmeyerekbenimsemiti.Bata stanbul
ve zmir olmak üzere memleketin igal edilmeye balanmas üzerine, meseleyi
siyasetençözmeyitercihedenOsmanlHükümeti ninbaarszkalmaskarsnda
durumudoruveyerindetespitedenaskeri yetkililer,gereklitedbirlerialmakta
gecikmediler. Mustafa Kemal Paa’nn çok geni yetkilerle Anadolu ya gönderil
mesi,ErzurumveSivasKongreleriileBüyükMilletMeclisi’ninaçlmasnakadar
devamedenbubüyükmücadelede stanbulileAnadoluarasndakiilikilerhiçbir
zamankesilmemi,aksineartanbirekildedevametmitir.
Ahmet zzetPaaHükümeti ninistifasndansonra,11Kasm1918 desadarete
getirilenTevfikPaadönemindeTürkiyealeyhineolanhareketlerdegözlegörülür
bir hzlanma meydana gelmitir. stanbul da bulunan okullar, klalar, resmî ve
özelbinalaryabancaskerlertarafndanigaledilmitir.Franszve ngilizaskerleri
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memleketin dier yerlerinde bu hareketlerine devam ederken, yaplan basklara
dahafazladayanamayanSultanVahdettin,21Aralk1918 debiriradeileMeclisi
Mebusan’feshetmitir1.
BugelimelerkarsndaTevfikPaa’nnistifaetmesiüzerinehükümetikurma
görevi Damat Ferit Paa’ya verildi. 4 Mart 1919 tarihinde iktidara gelen Damat
Ferit ilk icraat olarak Divân Harbi Örfî’de bulunan sivil üyelikleri kaldrm,
sadece askerleri brakmt2. Böylece eski ttihat ve Terakki kabinelerinde görev
alm nâzr ve baz üst düzey yöneticiler tutuklanmaya baland. Kurdurduu
NemrutMustafaPaaDivânHarbiTalat,EnverveCemalPaalargyablarnda
idamamahkûmetti.BuaradaDivânHarbiÖrfîsorguhâkimliine24Mart1919
tarihindeünlü ngilizmandacsSaidMollagetirildi3.
Bu srada tüm memlekette büyük heyecan ve tepkiye sebep olan bir hadise
meydana gelmi; Yunanllar, tilaf devletlerinin de destei ile 15 Mays 1919 da
zmir i igal etmilerdi. zmir in igalinin ertesi günü, 16 Mays 1919’da “Erkân
HarbiyeiUmûmiyeReisi”CevatPaa“Herkt’atoplu,silahbandavedisiplinli
kalmaldr.”eklindekiemriniverdi.HarbiyeNâzrevketTurgutPaaise,ilki
olarakBatAnadolu’dakibuhranldurumadüzenvermekvetedbiralmak,da
lan 17. kolordunun 56. frkasn yeniden derleyip toparlamak göreviyle Albay
BekirSamiBey’i(Günsav)BatAnadolu’yagönderdi.Bandrma daki61.Tümenin
bana da Albay Kazm (Özalp) Bey  i getirdi. Millî Mücadele’nin bu bölgedeki
kahraman komutanlarndan biri de, Aydn  daki 57. Tümenin banda bulunan
Albayefîk(Aker)Beyidi.
Yunanllarn zmir densonraUrla,Çeme,TorbalveMenemen iigaletme
leriüzerine,ErkanHarbiyeiUmumiyeReisiCevat(Çobanl)Paa,22Mays1919
tarihindeilgilimakamlarnabirifreemirgönderdi.Buifreemirde, Yunanllarn
Menemen iigallerinde,oradamevcutbulunanmitralyözvecephaneyimukave
metedilmedenteslimaldklareseflebildiriliyordu.BunagöredevletinYunanlla
rakaptracakfazlanebirsilahvenedebirfieivard.Öyleysebugibitehlikelere
maruzmalzeme,silahvecephaneeminyerlerenaklettirilmesivesilahteslimigibi
zilletleremeydanverilmemesiisteniyordu4.Gerçektenverilenbuemirlerçokce
surcayd. Çünkü Mondros Mütarekesi gereince silahlarn müttefiklere teslimi
gerekiyordu.Hâlbukibuiiuygulamayamemurolanenyetkilibirmakam,müta
rekenin bu hükmünü hiçe sayarak silahlarn teslim edilmemesini emrediyordu.
BununlaberaberüçgünsonraigaledilenManisa dabuemiruygulanamamtr.
BuaradaigalsahasndahadaileriyekaydrmakisteyenYunanllarUrla da
hiçbeklemedikleribirdirenilekarlatlar.16Mays1919sabahUrla dakiTürk
köylerinesaldranyerliRumçeteleri,halkn,biravuçTürkaskeriilebirliktekah
1
2
3
4

Takvim-i Vekayi; 21 Kânûn-evvel 1918, s. 3425.
Selahaddin Tansel; Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, I, Ankara 1973, s. 89.
Babakanlk Osmanl Arivi, Bâb- âli Evrak Odas, Harbiye Gelen-Giden, nr. 342001.
Kâzm Özalp, Millî Mücadele, II, Ankara, 1985, s. l5, Belge nr.7.
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ramanca kar koymas üzerine geri püskürtüldü. Ayn ekilde ikinci direnme
Ayvalk ta meydana geldi. Ayvalk ta bulunan 172’nci Alay Kumandan Yarbay
Ali(Çetinkaya)Bey,28/29MayssabahkarayaçkmakisteyenYunanbirliklerini,
emrindekiazsaydakuvvetlekarlad.Balkesirmutasarrfile172’nciAlayKu
mandan nnçarpmalarnbaladnbildirentelgraflarüzerine5,meselehemen
MeclisiVükela’dagörüüldü.Meclishararetlitartmalardansonra,bilhassaAh
met zzetPaa’nnteklifiyle, Dümanilerlediitakdirdeatelekarlkverilmesi
vedirenilmesi,ancaklüzumundageriçekilmekdedâhilolmaküzere,askerinesir
dümemesiiçingereklitedbirlerinalnmasna kararverdi6.
Ayntarihlerdedousnrndaki15’nciKolorduKumandanKazmKarabekir
Paa tarafndan, o havalide bulunan ngiliz subaylarna Van civarna bir Ermeni
kuvveti gelecei haber verilerek, kar konulaca bildirilmiti. Ona da bu gibi
taarruzlara kar konulmas ve gerekirse kolordusunu seferber etmeye de yetkili
olduubildirilmitir7.Ancakbütünbukararlarn,DamatFerit inParisKonferans
dolaysyla stanbul dabulunmadbirsradaalnmolduunuhatrlatrz.Çün
küDâhiliyeNâzrAliKemalBeyveAdliyeNâzrÜryanizadeCemilMollaBey,
igalekesinliklekarkonulmamastarafntuttuklarndan,mülkimemurlarabu
kararlarnhilafndaemirlervermilerdir.
Teslimiyetçi bir çizgide yürüyen hükümetin Dâhiliye Nâzr Ali Kemal Bey,
2223Haziran1919 daBalkesirMutasarrflnagönderdiibiryazda,igallerne
denli haksz olursa olsun, hakkmz ancak siyaseten savunabileceimizi, kar
koyarak bu meselenin üstesinden gelinemeyeceini, açk talimata aykr hareket
edenlerdenhesapsorulacanbildirmitir8.ÜstelikHarbiye Nâzrnnda14’ncü
Kolorduya gönderdii yaz Dâhiliye Nâzrnn görülerini destekler mahiyettey
di9.BunaramenKonyavilayetiileKaresiveKütahyasancaklarnda,dahabaz
yerlerdeordumüfettilerininemriyle1311ve1316doumlularsilâhaltnaçarl
mvedierdoumlulardandagönüllülertoplanmayabalanmt.Üstelikbun
larnsefermasraflariçindehalktanyardmtoplanyordu10.
BununüzerineDâhiliyeNâzr,bütünvilayetlerevemutasarrflklaragönder
diiifregenelgeile,hükümettenböylebiremirverilmediiiçin,butürhareketle
ritertipedenleriniddetlecezalandrlacanbirkeredahayineliyordu11.Öyleyse,
DâhiliyeNâzriçinhereybitmitir.Karkoyarakboyereinsanmzkrdrma
ya gerek yoktur. Paris te toplanan konferans son ümittir. Bunun için merkezden
emir almadan bu tür hareketlere girienlere mani olunmal, ahali ikaz edilmeli
dir12.Bugelimelerüzerinehükümet,23Haziran1919tarihlikararileçarld
5
6
7
8
9
10
11
12

Bu telgrafn tam metni için bkz. Ayn eser, I, s. 271.
Ahmet zzed Paa, Feryadm, II, stanbul 1993, s. 67.
Ayn yer
Tayyib Gökbilgin, Millî Mücadele Balarken, I, Ankara 1959, s. 143.
Bu yaz için bkz. Tansel, II, s. 17.
BOA, B.E.O. HB, nr. 434541, lef.1.
BOA, B.E.O. IHB, nr. 343541, lef.2.
BOA, B.E.O. HB, nr. 343541, lef.2, 3.
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hâlde gelmedii ve halk hükümete kar tahrike teebbüs ettii  gerekçesiyle,
Mustafa Kemal Paa’y azlederek yerine Bahriye Nâzr Hurit Paa’nn tayin
edilmesine ve Mustafa Kemal Paa’nn bundan sonra yapaca tebligat ve
i arlarn resmî sfatnn kalmadn ilgili vilayetlere bildirilmesine karar verdi13.
AyrcaDâhiliyeNâzrAliKemalBey,Sivasvilayetinegönderdii29Haziran1919
tarihliifretelgrafla,MustafaKemalPaa’nn suretikat iyyede azledilmioldu
unun bilinmesini tebli etti14. 9 Temmuz 1919 da gönderdii bir baka telgrafla
da, Samsun a çkarlan ngiliz igal kuvvetleri için mümessiller nezdinde gerekli
teebbüsatnyapldn,bunun ngilizlercebirigalolarakkabuledilmemesige
rektiicevabalndnbelirterek,azledilmiolanMustafaKemalPaa’nnhare
ket ve tertiplerine itirak ve muvafakat edilmemesini, Harbiye Nezaretince de
kumandanlarabuyoldatalimatverilmiolduunubildirmitir15.Aynekilde,9
Temmuz 1919 tarihinde Diyarbekir vilayetine çekilen ifre telgrafla Mustafa Ke
malPaa’nnazledilmiveharekâtnn“merdud”verdiiemirlerinreddigerektii
vurgulanarak, Erzurum Kongresi nden maksadn ne olduuna dair, acele bilgi
verilmesiistenmitir16.Gelimelerdensondereceendieyedümüolduuanla
lan Damat Ferit Hükümeti, Müdafaai Millîye ve Reddi lhak Cemiyetlerinin
çalmalarnaaslayardmcolamayacanilanediyordu.
Bütünbunlardanbirneticealamayanhükümet,DâhiliyeNâzrÂdilimzasyla
29ve30Temmuz1919tarihiylehementümvilayetvemutasarrflklaragönderdi
iifretelgrafla,MustafaKemalPaaileRaufBeyinyakalanarakderhal stanbul a
gönderilmeleriniistedi17.DamatFerit inbuicraatlarnaancakbirhaftadayanabi
lenAhmet zzetPaa,senelercekumandasaltndabirlikteçalmolduu,mem
leketinbuikigüzideevladnntutuklanmasnakarçkarak,29Temmuz1919 da
istifasn vererek hükümetten çekilmitir18. Bu olaydan sonra Damat Ferit, hem
Ahmet zzetPaavearkadalarna,hemdeAnadolu dakimillîhareketekartu
tumunudahadasertletirecektir. lkadmda,30kadarmutasarrfvekaymakam
azledildi ya da istifa etmi sayld. Bunlarn yerine, 54 kadar yeni mutasarrf ve
kaymakam tayin edildi 19. Damat Ferit Hükümeti nin bir baka teebbüsü de,
Anadolu yatahkikheyetlerigöndermekolmutur.Heyetlerin amac,taradahu
zurveasayiibozabilecekbazahvalvehadisatvemuamelatnmeydanagelmekte
olmas sebebiyle, soruturmalarda bulunup rapor vermek ve acil ileri telgrafla
bildirmekti20.
Diertaraftan,3’ncüOrduMüfettiliigörevindenalnmolanMustafaKe
malPaa’nnaskerlikmesleindenkovulmasna,haizolduunianlarla,uhdesin
13
14
15
16
17
18
19
20

Gökbilgin, s. 144.
BOA, DH-FR: D. 100. nr. 203.
BOA, DH-FR: D. 101. nr. 19-33.
BOA, DH-FR, D. 101, nr. 19-35, 19-36.
BOA, DH-SFR. D. 101. nr. 67. 70.
Metin Ay, Mareal Ahmet zzet Paa (Askerî ve Siyasî Hayat), T.T.K. Basmevi, Ankara 1997, s. 207.
Sina Akin, stanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, stanbul, 1983, s. 447.
Akin, s. 447, 448.
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debulunanfahrîyaverlikrütbesininkaldrlmasnakararverildi 21.BuaradaDa
mat Ferit, Kuvây Millîye ye kar istenilen ekilde hareket etmediine kanaat
getirdiiHarbiyeNâzrNazmPaa’ygörevindenalarak,13Austos1919 dabu
göreve, “Kuvây Millîye nin hakkndan ben gelirim.” diyen emekli Ferik Süley
manefikPaa’ygetirdi.14Austos1919tarihindeHarbiyeNezaretimakamna
oturanSüleymanefikPaa,Nezaretin,hattaTürkordusununkalburüstübirçok
kumandanntopyekûnazletti 22.Bununladayetinmeyerek,kolordukumandan
larnn Kolordu ahz asker  bakanlklar ile ifreli muhaberede bulunmalarn
yasaklad23.Fakatkolordukumandanlarbuemridinlemediigibi,28Austos ta
azledilen20’nciKolorduKumandanAliFuatPaa’nnyerinetayinedilenMirliva
AhmetHulusiPaa’yabaskyaparakbugörevikabuletmesiniengellediler.Damat
Ferit,kendisinemuhalifolançevrelerisindirmekamacylatekilettirdiidivân
harplerle,eski ttihadveTerakkikabinelerindegörevalmbirçokdevletadamn
mahkemeyesevketmitir 24.AyrcaKuvâyMillîyehareketinesempatiylebakan
eskisadrazamlardanAhmet zzetPaa’nnkabinesindenistifaetmesiüzerine,onu
cezalandrmakiçinaklagelmedikicraatlarabavurmutur.Osradatek Yaveri
Ekrem inAhmet zzetPaavekanunendesadecetekbirkiininbuünvanasahip
olabileceinibildiihalde;Ankara daAliFuatPaa’nnyerinetayinetmiolduu
Ahmet Hamdi Paa ile Kuvây nzibatiye Kumandanl’na tayin ettii Harbiye
NâzrSüleymanefikPaalaradaYaveriEkremlikünvannverdirtmitir25.
Bir süre sonra tekil edilen bir alayna sancak bile verildi.26 Hatta Padiah
Vahdettin16 nzibâtiyegazisini(!)Mecidiyenianylataltifetti.27Refi’Cevatgibi
sözde aydnlar, gazetelerinde “Anadolu Kemalistlerden temizlenmelidir.” diyor
du.28 stanbul daki ngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb e aralarnda Ah
met zzet,MustafaKemal,KazmKarabekirveAliFuatPaalarndabulunduu
gizlibirlistevererek; siyasîdümanlarm diyenitelediibukiilerintutuklana
rakMalta yasürgünedilmeleriniistemitir29.
Bütünbunlararamen,Anadolu dabazordukomutanlarnca,hükümetinic
raatlarna ters düen emirler verildii de oluyordu. Nitekim, Yunanllara kar
halkngösterdiidirenikarsnda,2nciOrduMüfettilii,“Ahzaskerkalemi
riyaseti” ne yazd ifre telgrafta, millî hareketin engellenmemesini, her suretle
takviye ve tanzimi hususunun tüm mülki ve askeri memurlarn ve memleketin
ileri gelenlerinin vatanî vazifesi olduunu bildirmitir 30. Ancak, kar tedbirleri,
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BOA, B.E.O. S, nr. 343882: Takvim- Vekayi 9 Austos 1919. s. 3621.
Ay, s. 231
Ali Fuat Cebesoy, Millî Mücadele Hatralar, I, stanbul 1953, s. 148.
Bu hususta haklarnda tahkikat açlan devlet adamlar için bkz. Hadisat: 13 Haziran 1919, s. 164.
Ay, s. 214.
Takvîm-i Vekâyi, nr. 3835, 3842, 3851
Takvîm-i Vekâyi, 13 Mays 1920, s. 3852
Alemdar, 29 Nisan 1920.
Bilal imir, ngiliz Belgelerinde Atatürk, II, Ankara 1973, s. 92-93.
BOA, DH-KMS, D. 53-2, nr. 63, lef. 4.

1/1 • ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE • 151

yanihükümetinçeteolaraknitelendirdiiKuvâyMillîye ninhemendatlmas
n isteyen ve destekleyen tilaf devletleri idi 31. Bu gelimeler karsnda Heyeti
Temsiliye,tümhareketiniFeritPaaHükümetiüzerindetoplamayaözengöster
mitir.HükümetintakipettiidümancatutumkarsndaMustafaKemalPaa,
Dâhiliye Nâzrna çektii 11 Eylül 1919 tarihli telgrafnda, milletin güvenini ka
zanmyenibirhükümetkuruluncayakadar,Türkmilletinin stanbulHükümeti
ilemuhaberevemünasebettebulunmayacan,ordunundamillettenayrlmaya
canbildirmitir32.
Sivas Kongresi ertesinde Dâhiliye Nâzr Adil Bey ve Harbiye Nâzr Süley
manefikPaa’nnKuvâyMillîyehareketinekaryürüttüüçabalarnsonuçsuz
kalmashükümetindurumunuhaylisarsmt.Kabineüyeleriarasndaanlamaz
lkbagöstermesivememleketinheryanndanhükümetinçekilmesiiçintelgraflar
yamayabalamasüzerineDamatFeritPaa,1Ekim1919tarihindehükümetin
istifasn verdi. Yeni kabineyi kurma görevi önce Tevfik Paa’ya verilmise de,
onun görevi kabul etmemesi üzerine, bu göreve Ali Rza Paa getirildi. 2 Ekim
1919 da iktidara gelen kabinenin ilkesi, Merutiyetin takviyesi ve Anadolu ile
anlamaveyaknlamanntemininisalamakt. 33
Bunun yan sra Kuvây Millîye ye sempati duyan ve millî birlie taraftar
olanlarn bu kabinede bir araya gelmesi, Heyeti Temsiliye yi umutlandrmt.
SadrazamAliRzaPaa,ilkiolarakCevat(Çobanl)Paa’yyenidenErkanHar
biye UmumiyeRiyasetinegetirdi 34.HarekâtMillîye yeaittelgrafnamelereski
hükümettarafndanmurakabeyetabitutulmaktaidi35.
AliRzaPaaKabinesi,11Ekim1919tarihlitoplantsnda,KuvâyMillîyeile
ilgilitelgraflarndenetlemeyetabitutulmalarhakknda,DamatFeritPaaHükü
meti ncegetirilentahditusulünükaldrd36.BuaradaMustafaKemalPaa,7Ekim
1919 tarihinde padiaha bir telgraf çekerek, Damat Ferit Paa Kabinesi ni azletti
indendolay,milletadnateekküretmitir37.SadrazamAliRzaPaada,Musta
faKemalPaa’yaçektii8Ekimtarihlitelgrafnda,teekkürtelgrafnapadiahn
memnun olduunu kendisine bildirmitir 38. Bu gelimeler üzerine, Mustafa Ke
malPaa,sadrazamabirtelgrafçekerek,ErzurumveSivasKongreleri ndekabul
edilenesaslarariayetedilmesi, MeclisiMebusan toplanncayakadardümanlar
la herhangi bir taahhüde giriilmemesi, millî harekete katlm veya bu hareketi
tasvipetmiolanlarhakkndayaplmaktaolansoruturmalarndurdurulmasgibi
artlarn kabul edilmesi halinde, Kuvây Millîye nin hükümeti destekleyeceini
bildirdi. Ali Rza Paa Hükümeti de, Mustafa Kemal Paa’ya bir telgraf çekerek,
31
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BOA, DH-FR, D. 102. nr. 64.
Atatürk; Nutuk, Kültür Bakanl Yaynlar, I, stanbul 1975, s. 69.
Ahmet zzed Paa, II, s. 74.
Ay, s. 218.
BOA, M. V. Mazbatalar, nr. 455.
BOA. B.E.O., HB, nr. 344517.
imir, I, s. 156.
Ayn yer. Bu telgraf metni için ayrca bkz. Vakit, 9 Ekim 1919, s. 695.
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kendisiyleyüz yüzegörümedebulunmaküzereSalihPaa’nnSamsunyoluyla
Amasya yagönderildiinibildirdi39.BöyleceAmasya da2022Ekim1919tarihleri
arasndayaplangörümelersonundaantlamayavarlarakbirprotokolimzalan
mtr40.
AliRzaPaaHükümetidönemindeHarbiyeNâzrolanCemalPaaveGenel
KurmayBakanolanCevatPaalarnKuvâyMillîye’ninBatAnadolu’dateki
latlanmasnda çok büyük hizmetleri vardr. Örnein o dönemde Bursa’dan Ban
drma’yabiralaynakledilmi,yineAnadolu’yagizlicesilahvecephaneyollanm
tr.KuvâyMillîye’ninobölgedebulunanaskeribirliklerceiaeedilmelerihusu
sunda Bandrma’da bulunan14. ve Konya’da bulunan 12. Kolordulara gizli tali
matlarverilmitir.41
Ancak, görülen o ki, Sivas Kongresi nden sonra çok güçlenmi olan Kuvây
Millîyeciler, bu hükümet zamannda güçlerini daha da arttrmaya balamlard.
Bir ara Müir Zeki Paa’nn idaresi altnda yeni bir hükümet kurulaca haberi
yaylmas üzerine Mustafa Kemal Paa, 2 Kasm 1919 da Harbiye Nâzr Cemal
Paa’ya, Sadrazamnhiçbirekildeiktidardanayrlmamasn,aksitakdirdebütün
memleketintekrar stanbul lailikilerinikeseceini bildirdi42.
BuhükümetKuvâyMillîyeileekyaçetelerinikesinlikleayrm, Kuvây
Millîye ünvannahsîmenfaatlerinintemininealetedinenvebunacüretedenler
hakkndakanunîsoruturmabalatmtr 43.NitekimErkanHarbiyeiUmumiye
Dairesi,Nazilli deAydnMutasarrfVekili ne Gayetmüsta cel,dakikate hirigayr
icaizdir. kaydylagönderdiiifretelgrafla,DemirciMehmetEfe’yeisnatedilen
olaylarn kendisinin “mazhar afv” olmazdan ve harekat millîyeye itirak et
mezden evvelki zamana ait olduu ve hâlen kendisinin asayiin muhafazas ve
vatannmüdafaasurundaçalmaktabulunduunubildirmitir44.
Bu srada millî kuvvetlerin Bat Cephesi ndeki taarruzlar üzerine, General
Milne,HarbiyeNezaretinegönderdiisertbirnotaile,müttefikbirliklerinekar
giriilen bu harekâtn derhal durdurulmamas hâlinde, imdiki mevkilerinden
ileri gitmemeleri  için Yunanllara vermi olduu emri kaldracan ve onlara
dahailerimevzileralmalarhususunda yeniemirlervermekzorundakalacan
bildirdi 45.Bugibitehditlermillîkuvvetleriyldrmamolsada,BatAnadolu da
büyük bir toprak parças daha Yunanllara verilmi oluyordu. Milne Hatt  ad
verilen,TürkveYunankuvvetleriningeçemeyecekleribuhathususundageneral,
3 Kasm 1919 da Osmanl Hükümeti ne bir nota vererek, Kuvây Millîye nin 12
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Mustafa Kemal Paa’nn bu husustaki telgraf için bkz. Atatürk, I, s. 281-282.
Bu protokolün tam metni için bkz. Tansel, II, s. 148.
4 Aralk 1919 tarihli ve Harbiye Nâzr Cemal Paa’nn imzasnn tayan ifre telgraf için bkz. BOA, B.E.O. HB, nr.
345518, lef. 4
Atatürk, I, s. 320.
BOA, DH-KMS, D. 53-4, nr. 30, lef. 3: DH-FR, D. 104, nr. 44.
BOA, DH-KMS, D. 53-4, nr.31.
Tansel, II, s. 197-198.
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Kasmtarihinekadarbuhattan3kmgeriçekilmesigerektiinibildirmitir 46.An
cakHarbiyeNâzrCemalPaa,GeneralMilne egönderdiibirnotaile,buduru
mun meydana getirecei mahzurlara iaret ederek, hükümetin verecei geri çe
kilmeemrinindinlenmeyeceinibildirmitir47.
KuvâyMillîyeharekâtnndevametmesikarsndasonderecehiddetlenen
General Milne, Harbiye Nezaretine çok sert bir nota vererek, bu durumdan Os
manlHükümeti nisorumlututtu.FakatHarbiyeNâzr nndabunotayacevab
onunkadarsertoldu.NotadabudurumaYunanllarnyaptklarzulümvevahe
tinsebepolduunubelirterek,memleketlerinikorumayaçalanTürkhalknbu
itenkimseninmenetmeyemuktedirolamayacanbildirdivebarkonferansna
bucevabndaduyurulmasnistedi48.
Bu srada, zmir in Yunanistan a ilhak edilecei haberleri üzerine, Sadrazam
Ali Rza Paa ve Hariciye Nâzr Reit Paa, Amiral de Robeck i ziyaret ederek,
böylebirteebbüsvukuundaAnadolu daçokvahimdurumlarnortayaçkabile
ceinibildirdiler.AmiralinmeseleyiLondra yayazacasözüneramen,Osmanl
Hükümeti,23Aralk1919 daMustafaKemalPaa’ygelimelerdenhaberdaretti.
Ayrca gerekli talimatn gönderilmek üzere olduunu bildirerek, bu husustaki
mütalaasnsordu.BusralardaAnkara yavarmolanPaa,29Aralk tabuyazya
verdiicevapta, zmir inilhakteebbüslerinesiyasetenvefiilenkarkonulacak
tr. eklindeüstükapalbircevapverdi49.
Nihayet 12 Ocak 1920 tarihinde açlan Meclisi Mebusan, 28 Ocak ta yaplan
gizlicelsesinde MisakMillî yikabuletti. tilafdevletlerininemellerinetersdü
enbukararlarOsmanlMeclisialtndayaymlamakgerçektenbüyükbircüretti.
Çünkü zzetPaaKabinesi ndensonraibanagelenOsmanlhükümetleri,müt
tefikdevletlerinilerisürdüklerihemenheristeikabuletmekzorundakalmlar
d.Üstelik tilafdevletleribuiktidardöneminde,düzenliTürkbirlikleriveKuvâ
y Millîye nin birbirlerine daha çok yardm etme durumuna girdiini görmekte
gecikmediler.ÇünküHarbiyeNâzrCemalPaaileErkanHarbiyeiUmumiye
Reisi Cevat Paa, Klikya da Franszlara, zmir de de Yunanllara kar direnen
Kuvây Millîye ye açk destek vermilerdi. Bu sebeple paalarn görev banda
kalmalarnatahammüllerikalmayanitilafdevletleriyüksek komiserleri,20Ocak
1920 deOsmanlHükümeti nebirnotavererek,CemalveCevatPaalarn48saat
içinde görevlerinden uzaklatrlmalarn istediler 50. Hükümet bu suçlamalara
kar kendisini savunduysa da, istifa edip Damat Ferit e yeniden iktidar yolunu
açmamakiçin,21Ocak1920akampaalarnistifaetmiolduklarnbildirdi51.
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Ancak3Mart1920 dehükümetinistifasbölgedekikarklkvemüdahalele
rin daha daartmasna sebep olduysa da, yeni hükümeti kurma görevi Salih Pa
a’ya verildi. 8 Mart 1920 tarihinde göreve balayan Salih Paa’nn ii gerçekten
zordu.Nitekim tilafdevletleri,zaten stanbul unTürklerdekalmasnistemedik
lerinden basklarn daha da arttrmaya baladlar ve Osmanl Devleti ne bar
artlarnzorlakabulettirmekiçin16Mart1920 de stanbul uigalettiler.Askeri
ve mülki erkândan pek çok devlet adamn tutuklayarak Malta ya sürdüler. Bu
nunladayetinmeyen tilafdevletleri,27Mart1920 deOsmanlHükümeti neortak
bir nota vererek, Mustafa Kemal Paa ve arkadalarnn stanbul Hükümeti nce
redveinkâredilmesiniistediler.KuvâyMillîyehareketini“meruhaklarnmüda
faas” olarak nitelendiren Salih Paa, tilaf devletlerinin isteklerini reddederek 2
Nisan1920tarihindeistifaetti.BöyleceMustafaKemalPaa,16Mart1920 de,Si
vas taki3’ncüKolorduKumandanl’nagönderdiibiryazile, stanbul dameclis
dâhil,hükümetdairelerivetelgrafhanelerinigaledilmesindendolay,hilafetve
saltanatmerkeziiledierresmîmakamlaramaruzattabulunmannmümkünol
madnbildirdi.Ayrca,milletçealnmasgereklitedbirleriçin,bütünvilayetler
dekisivilveaskeriamirlerdenHeyetiTemsiliyeiletemasageçmeleriniistedi 52.
Ayrca17Mart1920günü stanbulileresmîveözeltelgrafkonumalarnvetelg
rafmemurlarnnkendiliklerindenyapacaklargizlikonumalaryasaklad 53.Ay
n gün, Heyeti Temsiliye nin bilgisi ve izni olmadkça hiçbir makam ve hiçbir
memurun stanbulilekonumayapamayacanilgililerebildirdi54.
AslndayerliveyabancçevrelerirahatszedenMisâkMillîidi.Bugelimele
ridikkatletakipedenDamatFeritPaaveHürriyet tilafFrkas, stanbul daAna
dolu dakigibibirkarkuvvetortayaçkmaküzereolduu,fakatkendisiiktidar
mevkiinedönerse,bukerekesinbirdarbeileasayiigerigetireceiniveAnado
lu nunkuvvetiniyokedeceikonusundailgilileriiknaetti.Böylece tilafdevletle
rininbasksnadahafazladayanamayarakistifaedenSalihPaa’nnyerine,5Ni
san1920 deDamatFeritPaasadaretmakamnagetirildi.DamatFeritPaa’yye
niden iktidara getiren Hatt Hümayun da Kuvây Millîye aleyhinde hükümler
vard. Bunda Kuvây Millîyecilerin yaptklar hareketler suç telakki kabul edili
yor,buhareketleritevikvetahriketmiolanlarncezalandrlmasisteniyordu 55.
Bubakmdan,DamatFeritPaa’nnbuiktidarzamanndaAliRzaveSalihPaa
larnicraatlarnatamamylatersdüendavranlarmeydanagelmitir.MillîMü
cadelehareketinekardümancaveçokserttedbirlerebavuruldu.
Sadaret ve Hariciye Nezaretiyle beraber Harbiye Nezareti ve müirlik
ünvanndaalanFeritPaa’nnbuhükümeti,Türktarihinekaralekeolarakgeç
mirezilcevezalimceuygulamalaramaruzkalmtr.KuvâyMillîyecileripadi
52
53
54
55

Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ankara, 1991, s. 269.
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ah iradesi ve fetvalarla engellemeye çalm, onlar padiaha kar ayaklanma
suçuylaithametmi; stanbul unigalindeyaplanzulümvetutuklamalaryetmi
yormu gibi, birçok vatansever milletvekilini ngilizlere tutuklatp, sürgün ettir
mitir.Birzamanlarjandarmakâtibiiken,dahasonraekyalasaptndandola
y, hükümet tarafndan takip edilmekte olan Ahmet Anzavur a paalk rütbesi
vererek, Karesi Mutasarrflna tayin etmitir. 8 Nisan 1920 tarihinde ngiltere
YüksekKomiseriAmiraldeRobeckilegörüüp,onaynaldktansonra11Nisan
1920 deMeclisiMebusan datmtr56.
Ancak, iktidarn bu tutumu kendisine bir ey kazandrmad gibi, aksine
Anadolu dakurulmaktaolanmillîtekilatn,birdevletdisipliniiçerisindemeru
hâle gelmesini kolaylatrarak, hzlandrmtr. Kuvây Millîye hareketini bir e
kavet hareketi olarak niteleyen Damat Ferit, ngilizlerin de desteini alarak, bu
hareketiyoketmekiçinKuvây nzibatiyeadylabirordumeydanagetirmitir.18
Nisan1920tarihindekurulan,alay,taburvebölüklerdenmüteekkil;sözdegönül
lü,aslndamaalaskerlerdenmeydanagelenbutekilatnbanaSüleymanefik
Paa getirilmitir57. Fakat Çerkez Ethem ve Miralay Refet Bey kumandasndaki
kuvvetlerin14Haziran dayaptklartaarruzlarçokbaarlolmu,Kuvây nziba
tiyebirliklerindenbirksm,hiçbirdirenigöstermedenKuvâyMillîyesaflarna
katlmlardr.
stanbul un igali ve milletvekillerinden bazlarnn tutuklanmasndan sona
yeni bir meclisin toplanmasn gerekli gören Heyeti Temsiliye, 19 Mart 1920 de
ilgililere bir emir vererek yeniden seçim yaplmasn ve seçilecek kiilerin Anka
ra da toplanmasn istemitir58. Bu toplanacak meclis, kurucu vasf ile Anayasa
yapacak, hem de olaanüstü yetkilerle yasama, yürütme görevlerini de üzerine
alacakt.Bununiçin19Mart tabirbildiriyaynlanm,Ankara dabirmeclistopla
nacabildirilerek,gerekenilemlerinyaplmasveseçilecekmilletvekillerininen
ksa zamanda Ankara ya gönderilmeleri istenmiti.(14) Bütün bu çalmalar ta
mamlandktansonra23Nisan1920CumagünüMeclis inaçlmasnakararverildi.
Açllailgiliolarak21ve22Nisan daMustafaKemalPaatarafndanikigenelge
yaynland. Bunlardan birincisi Büyük Millet Meclisi nin 23 Nisan Cuma günü
Ankara daaçlaca,fakataçltanönceHacBayramCamii ndebütünmilletve
killeriyleberabercumanamazklndktansonra,dualarokunupkurbanlarkesile
ceibelirtilerek,yurdunhertarafndaaynsuretlehareketedilmesiisteniyordu59.
Birgünsonra,22Nisan1920 deyaymlananbirgenelgeilede, açltarihin
denitibarenbütünmakamâtmülkiyyeveaskeriyyeninveumummilletinmerci
i ninBüyükMilletMeclisiolduu bildirilmitir60.BöyleceMeclis23Nisan1920 de
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saat14.45 teenyalmilletvekiliolanSinopMilletvekilierifBey inbirkonuma
syla açld. Ankara da 120 milletvekili ile toplanan, yeni adyla T.B.M.M. derhal
bir hükümet kurmaya karar vermitir. 23 Nisan 1920 de egemenlik, stanbul dan
Ankara  ya, yani saltanattan millete geçmekle kalmyor, egemenliin kayna ve
yapsdadeiiyordu.
NihayetTBMM,DamatFerit inMillîMücadelealeyhindemeydanagetirdii
olumsuzcereyanlarönlemek,ayaklanmalarkkrtanlar,idareedenlerivekat
lanlar yola getirmek amacyla 29 Nisan 1920 de çkard Hyaneti Vataniyye
kanunuilebugibileriidamcezasnamahkûmetmitir.AncakDamatFerit,sadare
tininbalangcndanberi,Anadolu dangördüümukavemetneticesinde,uram
olduubaarszlnintikamnalmak,igalgüçlerineverdiisözveteminatlar
yerinegetirememesindekisebepvebahaneleribulmakiçin stanbul dakimuhalif
lerinidenamertçeiftiralarlayoketmeyeçalmtr.Olaanüstüyetkilerle,Birinci
DivanHarbiÖrfibakanlnagetirdii Nemrut lakaplMustafaPaa,1Mays
1920 deMustafaKemalPaavebazarkadalarnölümemahkûmetmitir.Bunlar
hakkndagyabenverilmiidamkararnpadiah,24Mays1920 de elegeçtikle
rinde tekrar muhakeme edilmek  kaydyla tasdik etmitir61. Bu arada Kuvây
Millîyeyanlsbirçokkumandan,gyablarndaidamamahkûmolduugibi,Ana
dolu yageçerekKuvâyMillîye yekatlanpekçoksubaydaaskerliktentardedile
rek,ihraçedilmilerdir62.
Busrada,22Haziran1920 deAnadoluiçlerinedoruilerleyenYunankuvvet
leri, 20 Temmuz da bütün Trakya y igal etmi bulunuyorlard. 17 Haziran
1920 deParis tetoplanankonferansta, tilafDevletleribarimzalamakveyared
detmek hususunda Osmanl delegelerine 27 Temmuz 1920 tarihine kadar süre
tand.Bununüzerine18Temmuz1920 detoplananTBMM, MisakMillî snrla
riçindekimilletvevatankurtarmakiçinandiçti.Bunakarlk22Temmuz1920
tarihinde toplanan Saltanat ûras ise, antlamann imzalanmas yönünde görü
belirtti.Antlamayadoru,kabinesindeesasldeiiklikleryapmakisteyenDamat
Ferit, 30 Temmuz 1920 de hükümetin istifasn verdi. Ertesi günü de son Damat
Ferit Hükümeti kuruldu. Nihayet Paris e giden Osmanl delegeleri 10 Austos
1920 de Sevr Antlamas n imzaladlar. Ancak, bu antlamann parlamentolar
tarafndan tasdik edilmedikçe, bir anlam ifade etmeyeceini çok iyi bilen tilaf
devletleriyüksekkomiserleri,KuvâyMillîyeliderlerininhareketlerindesrarlar
hâlinde;müttefiklerin,özellikleYunanordusununyürüyüegeçmesininve stan
bul un elden çkmasnn kaçnlmaz olduunu Ankara ya anlatmak için bir Os
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manlheyetininAnadolu yagönderilmesigerektiinikendihükümetlerinebildir
diler63.
DamatFeritPaaise,Ankarailetemasvemünasebettebulunulmamas,millî
cilerüzerinekuvvetgönderilmemesiveonlarlapazarlagiriilmemesiyönünde
görübelirtti 64.Aslnda tilafdevletleri,FeritPaakabinesindenümitlerinitama
menkesmivebudevletlerinbirkeredahabüyükbirsavayükünüçekemeyecek
leriortayaçkmt.ÜstelikhenüzneOsmanlMeclisi,nepadiahvenedehükü
met tarafndan imzalanmam olan Sevr Antlamas hususunda, artk Ankara
Hükümeti nidehesabakatmakzorundaydlar.BusebepleAnkaraileanlamann
çareleriniaramayabaladlar.Nitekimbununilkiaretleridegelmeyebalamt.
stanbul unigaliolan16Mart1920tarihindenitibaren ngilizlertelgrafhaberle
mesine el koymulard. Dahilî muhaberatta ise, Franszca, ngilizce ve talyanca
lisanlarndanbirinegöreyazlmtelgraflarnçekilmesineizinverildiindendola
y,Türkçetelgrafkeidesimümkünolamamaktayd.Defalarcayaplanmüracaat
üzerinenihayet,7Eylül1920 deTürkçetelgrafmuhaberatnndadierüçlisanla
beraberyaplmasnamüsaadeedilmiveheranTürkçetelgrafteatisinebalanabi
lecei, tilaf devletleri telgraf kontrol heyeti reisi tarafndan sözlü olarak bildiril
miti 65.Dahasonrabütündevletdairelerinetebliedilenbukeyfiyet66, tilafdev
letlerinin politikalarn büyük ölçüde deitirdiklerine dair en önemli iaretti. lk
admda,Anadoluileirtibatsalamakiçinsadrazamngörevdenuzaklatrlmas
hususunda görü birliine varan yüksek komiserleri, 11 Ekim 1920 de padiahla
yaptklargizilgörümedeDamatFerit’indeitirilmesiniistediler67.Anadoluile
anlaabilecekhükümettekilikonusundaTevfikPaaüzerindemutabkkalnmas
üzerinetümçabalarsonuçsuzkalanDamatFeritPaa,16Ekim1920günühükü
metin istifasn verdi. Böylece 21 Ekim 1920 tarihinde iktidara gelen Tevfik Paa
Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasndaki münasebetler yeni ve çok farkl bir
safhayagirmioluyordu.
Nihayet17EkimPazargünü,AmerikaBirleikDevletleritemsilcisidâhil ngil
tere,Fransave talyayüksekkomiserleriPadiahtarafndankabuledildiler.Hep
sininadnakonuan ngiltereyüksekkomiseri,hükümetlerindenaldklartalimata
göre,AnadoluileanlaabilecekbirhükümettekiledilmesiniPadiah tanricaetti
68. Bunun üzerine yeni hükümeti kurma görevi Tevfik Paa ya verildi. 21 Ekim
1920 tarihinde göreve balayan yeni kabinenin programnda u satrlar dikkat
çekiciydi: Beniyyeivatandahadisolanvemevcudiyetidevletigayrimuayyen
avakba sürükleyen ikilii vâkar devlet ve millet ile mütenasip surette bertaraf
ederekmevcûdiyetmillîyemizisiyanetvete minetmekhey etimizinilkvazifesi
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olacaktr  69.Yanihükümetinamac,Anadoluilesamimibirekildeuzlamakve
devletinçkarlarnauygunbirbarantlamasimzalandktansonraikiliikaldra
rakOsmanlhanedannnhâkimiyetialtndagerçekbirmerutiyet,salamvedü
zenlibiridarekurmakvesalamakolaraközetlenebilir70.Bunedenlehükümetilk
olumluadmatm;öncekihükümetdönemindeKuvâyMillîye yeyardmetme
lerindendolaykürekmahkûmiyeti,sürgüngibiçeitlicezalaraçarptrlmolan
mahkûmlarnaffedilmelerinekararvermitir71.
stanbul daki tilafDevletleriyüksekkomiserleri25Ekim de, SevrAntlama
s nnderhaltasdikedilmesiniisteyenmüterekbirnotayOsmanlHükümeti ne
verdiler 72.Fakatayngünhükümetinyapmolduu siyasîbeyan  tilafDevlet
leriyüksekkomiserlerinihiçdememnunetmedi.Çünkübubeyanda,hükümetle
milletin elele vererek çalmas gerektiine inanld, bar antlamasnn anaya
sannicaplarnauygunolaraktasdikedilebilmesiiçin,birliketrafndakigayretler
birsonucaularulamaz,MeclisiMeb usan ntoplantyaçarlacaaçklanyor
du73.Ayrca tilafDevletleri nin25Ekim1920tarihlinotasnaverilen5Kasm1920
tarihlicevabînotada,barntasdikininancakAnkarailetemastansonramümkün
olacabelirtilerek,bununiçinde,enazbiraylkmühletverilmesitalepediliyor
du.
DamatFeritPaa nniktidardanuzaklatrlmasveTevfikPaa nnsadrazam
la getirilmesi, Ankara ile stanbul un arasn bulmaya yönelik gayretlere kar
büyük bir engeli ortadan kaldrmt. Bu kabinede eski sadrazamlardan Ahmed
zzet Paa Dâhiliye, Salih Paa da Bahriye nezaretlerine getirilmilerdi. Vatanse
verliklerindenaslaüpheedilemeyecekikieskisadrazamagörevverilmesi, stan
bul ile Anadolu nun birbirlerine yaklamas için atlm çok olumlu bir admd.
ÇünküherikipaadaKuvâyMillîye yegösterdikleriyaknlklatannmlard.

IIISTANBULVEANKARAARASINDAYAKINLAMAÇABALARI
Birinci nönü Sava nn kazanlmas TBMM gerçeini ngilizlere kabul ettir
miti.Üstelik ngilizlerigalaltndabulundurduklarMusulKerkükyöresindede
yerli halkn direniiyle karlamlard. Bunun üzerinde Türklerle uzlamaya
varlmasnngerekliolduunugören tilafDevletleri, arkMeselesi ninçözümü
nügörümeküzere,21ubat1921 deLondra dakendidelegeleriyle,Osmanlve
Yunanhükümetleridelegelerindenmeydanagelenbirkonferansntoplanmasna
karar verdiler. 26 Ocakta Sadrazam Tevfik Paa ya durumu bildirdiler. Tevfik
Paa,27OcaktabugelimeleriMustafaKemalPaa yabildirdi.Budavetinenil
ginçtaraf,konferanstaOsmanlHükümeti nitemsiledecekheyete,Anadolutem
silcilerinindekatlmasartnnaçkçabelirtilmesiydi.FakatMustafaKemalPaa,
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stanbul da Tevfik Paa ya gönderdii telgrafta, Türkiye nin kaderini elinde bu
lunduranmeruvemüstakilyegânekuvvetinTBMMolduunu, stanbul daher
hangibirheyetin,hiçbirbakmdanmeruvehukukîdurumuolamayacan,mil
letvememleketadnameruvemuhataphükümetinAnkara daolduununkabul
veilanedilmesiniistedi74.TBMM ninkonferansadolaylyoldançarlmasntabii
karlayanTevfikPaa, tilafDevletleri ninAnadoludelegelerinindekonferansta
bulunmasnartkomalarnmemnuniyetvericibirgelimeolarakkabuletmitir.
TevfikPaa yagöre,Ankaraile stanbul unbirletikleriilanedildiktensonra,söz
konusudurumbirekilmeselesindenibarettir75.TevfikPaaHükümeti nin stan
bulveAnadolu nunbirlemesiiçinçaltklarnkabuledenMustafaKemalPaa,
Tevfik Paa nn Anadolu yu stanbul Hükümeti ne balama gayretleri içinde ol
duunu, Anadolu nun mücadelesini inkâr etmemekle beraber, meydana gelen
gelimeleri stanbul unkendisinepayçkarmasolarakdeerlendirmitir76.
Yazmalar bir sonuç vermemekle beraber, stanbul ve Ankara arasnda bir
yaknlamann ortaya çkt inkar edilemez bir gerçektir. Nitekim, Yunanllar n
21ubat1921 de7080binkiilikbirkuvvetlesaldryageçeceininhaberalnd
n Mustafa Kemal Paa ya bildiren Tevfik Paa, kendisi ve arkadalar hakknda
dahaöncealnmolanidamkararlarnkaldrdgibi,millîyetçileriçinkullanl
masyasakolan“Bey”ve“Paa”gibiünvanlarnyenidenkullanlmasnserbest
brakt 77.Bundanbaka,18Nisan1920tarihliKuvây nzibatiyekararnamesinin
ilgasna karar vermitir 78. Bunun yan sra Ankara Hükümeti nin Anadolu daki
merkezler üzerindeki müdahalelerine göz yumulduu, ancak temkinli hareket
edildiianlalmaktadr.NitekimNazilli dekiDüyûnUmumiyemüfettiliinden
atfen, zmir deki Düyûn Umumiye müfettiliinden bildirildiine göre, Ankara
Hükümeti,memurmaalarnnDüyûnuUmumiye yeaithububataarndanay
nenödenmesiiçinAydnMutasarrfl naemirvermitir. stanbulHükümetiher
nekadarbudurumuonaylamamsada,gönderilentalimatla, ayetcebrenhu
bubatalnacakolursa,DüyûnUmumiyeidarelerincemazbatatanzimedilmesini
vealnan(Emvaliaariyeye)mukabilmakbuzalnmasgerektiihususuhatrlat
larak,dahasonramerkezîidarevemülhakatagönderilecekolansözkonusutebli
gatntalimatauygunbulunduu”belirtilmitir79.
Dier taraftan, Ankara Hükümeti, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey bakanl
ndaki bir heyeti 6 ubat 1921 tarihinde Londra ya gitmek üzere yola çkard.
AnkaraHeyetiRoma yavardsrada, tilafDevletleritemsilcileriTBMMHükü
meti ni resmen Londra Konferans na davet ettiler. 24 ubat ta hasta olduu için
toplantyakatlamayanTevfikPaa nnyerinekonuanReidPaa nnAnkaraile
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fikir birliine varlm olduunu söylemesi, stanbul ile Ankara nn Türkiye nin
mukadderat üzerinde anlatklarnn açk bir ifadesi olmutur. Mustafa Kemal
Paa da Bekir Sami Bey e çektii telgrafta ayn hususa iaret ederek, stanbul ile
anlamaymenedecekbütünengelvegüçlüklerinbertarafedilmesinitavsiyeet
mivevatann Halasveselameti önündebütünanlamazlklarnortadankalk
masgerektiinibildirmitir80.BusradaSadrazamTevfkPaa danheyetindönü
ünüemredenbirifretelgrafgeldi.
BusradaLondraKonferans ndasözalanTBMMüyeleriSevrAntlamas n
tanmadklarn, dolaysyla Misâk Millî esaslar üzerinde görüebileceklerini
bildirdiler.Fakat tilafDevletleriTürkgerçeinigörmekistemeselerde,TBMM nin
varlnkabuletmekzorundakaldlar.Böylece12Mart1921 desonaerenLondra
Konferans ndan bir sonuç çkmad. Zaten Yunanllar 25 Mart 1921 den itibaren
BatAnadolu dayenidentaarruzageçtiler.AncakYunanordusu1Nisan1921 de
birkezdaha nönü deyenilgiyeurad.Ankara davetümyurttasevinçsonsuz
du.Ahmed zzetPaabile,tümskntlarnunutmubirhâlde,karargâhagiderek,
buumumîsevincekatlmvehepsieskiörencileriolanbugençinsanlarkutla
mt81.
MillîMücadele yibandanberidestekleyen stanbulhalk,II. nönüZaferiile
birliktecomuvemitinglerdüzenleyerekzaferdenduyduubüyüksevincinidile
getirmitir.Anadolu dakigazilereulatrlmaküzereaçlanyardmkampanyalar
naPadiahbataolmaküzerehemenbütünhanedanmensuplarkatlmt.Ayrca
stanbul un büyük camilerinde, ehit düen askerlerimizin ruhlar için mevlidler
okutulmutur82.
stanbulHükümeti ninAnadoluHarekâtlehindekiicraatlarbundansonrada
devametmitir,NitekimKuvâyMillîyehareketi,DivânHarbiÖrfîcebirmese
leolarakelealnmolmasnaramen,30Nisan1921tarihindetoplananMeclisi
Vükela da, Kuvây Millîye ile alakadar olmalarndan dolay gyaben mahkûm
olanlarla,osradamahkemeleriyaplmaktaolanahslarnisimleriniihtivaeden
BirinciDivânHarbiÖrfibakanlncatanzimedilenüçktadefteringönderil
diini havi Harbiye Nezareti nden cevaben gelen 25 Mays 1921 tarihli tezkere
üzerine,MeclisiVükela1Haziran1921tarihindeyenidentopland.Alnankarar
gereince,sözkonusudefterdeismibulunanlarnsuçlarvemahkûmiyetlerininne
olduu veya tutuklanmalarna dair hiçbir iaret olmad gibi, ksmen mevcut
olanlardahiistenilenmuamaleiçinyeterligörmemiti83.Görüldüüüzere,Tevfik
PaaHükümeti ninbuvebenzerihususlardaalmolduukararlar,DamatFerit
Hükümetlerinden çok farkl bir tutum ve icraat içinde olduunu açkça ortaya
koymaktadr.
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18Nisan1920tarihliKuvây nzibâtiyekararnamesinin“Askerîtekaüdveis
tifa kanununun ahkâm umumîyesine aykr ve hazinenin tahammülü fevkinde
bazmüsaedâtihtivaettii”gerekçesiylebukararnameniniptaliningereklioldu
unadairHarbiyeNezaretinin20Mart1921tarihlitezkeresiüzerine,31Mart1921
tarihindetoplananVükelaMeclisi,almolduukararlabunuuygungörerek,söz
konusu kararnamenin ilgasna karar vermitir 84. Ayrca ayn tarihli tezkereyle
stanbul’datekiledilmiolan kiNumaralDivânHarbiÖrfi21Mart1921’de
kaldrlmtr85
Yinebuhükümetzamannda,DamatFeritHükümetleridönemindeKuvây
Millîye yanls olduklar veya iltihak etmeleri yüzünden çeitli cezalara çarptrl
m olanlar hakknda verilen cezalarn kaldrld görülmektedir. Ayrca bu hü
kümetibanageçmesininhemenardndan14Kasm1920tarihinde stanbulBir
NumaralDivânHarbiÖrfieskibakan“Nemrud”lâkaplMustafaPaaveüç
arkadan tevkif etmitir 86. Pek çok masumun kanna giren bu adam hakknda
alnankarar1ubat1921tarihindetasdikedenYüksekAskeriMahkeme,kendi
sini7ayhapiscezasnaçarptrmtr87.NeyazkkiVahdettin,7ubat1921tarihli
iradeileNemrutMustafaPaa’yaffetmitir88.
Ancak6Austos1921tarihinde, ngilizYüksekKomiseriRumboltileolangö
rümesine,yineAnkaratemsilcisiHamitBey igötürmesi ngilizyetkililerceyadr
ganmt.Rumbolt,Anadolu dakimillîyetçilerleibirliiiçindeolduunubildikleri
zzetPaavastasyla,AnkaraHükümeti ninlmlolmasnisteyerek, ngilizesir
lerinin salverilmesi gerektiini tavsiye etti. Bunun üzerine Ahmet zzet Paa,
Rumbolt a,Malta dabulunantümOsmanlesirleribrakldtakdirde,Anadolu 
daki ngilizesirlerinindeserbestbraklacacevabnverdi89.Bukere24Austos
1921tarihindeHariciyeNâzr zzetPaa yziyaretedenRumbolt,YalovaGemlik
yöresindeyamaclkhadisesiyüzündentutuklanmolanHristiyanlarnserbest
braklmasnistedi.BunakarlkmütarekedenbuyanatutuklubulunanMüslü
manTürklerihatrlatanAhmet zzetPaa, BugelimelerkarsndaMustafaKe
malPaa nnneyapaca eklindebirsoruyada, Osizebavurur. diyerekçok
anlamlbircevapvermitir90.
Sakarya Sava lehimize sonuçlandktan sonra, Fransa Hükümeti vakit kay
betmeden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile bar yapmak lüzumunu
anlam ve Franklin Bouillon u tekrar Ankara ya göndererek, 20 Ekim 1921 tari
hindeAnkaraAntlamasnimzalad.
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AmacnnKuvâyMillîyeilebirantlamaeklibulmakveSevrAntlamas n
deitirip, birlikte hareket etmek suretiyle bir an önce bar elde etme olduunu
söyleyen stanbul Hükümeti, Ankara Hükümeti ile ilikileri düzeltmek çareler
aranlmaküzerebirtalimatlaAvrupa yagönderildi.SalihPaa,Avrupa daAnkara
vedierTürkdevletadamlarylagörümü,oradanAnkara yauzunbirmektup
yazmsada,cevapalamamtr91.BusradaTürkiyeBüyükMilletMeclisibakan
veTürkordularbakumandanMustafaKemalPaa,yenigelimelerkarsnda
tilafDevletleri ninTürkiyehakkndakigerçekdüünceleriniörenebilmek,Türk
MillîdavasnonlaraanlatabilmekmaksadylaHariciyeVekiliYusufKemalBey i
Avrupa yagöndermeyekararverdi.
Ayrca, zzetPaa nnYunanigalialtndabulunanyerlerdengeçerek,Kemal
Bey denönceParis eveLondra yagitmesinesonderecekzanMustafaKemalPa
a,onubuyolculuusondakikayakadargizlemekleithametmitir92.Bugelime
lerüzerine zzetPaa, stanbul daki tilafDevletleriyüksekkomiserlerinenezaket
ziyaretlerindebulunup, zzetPaailedesonbirgörümeyaptktansonra,lMart
1922tarihindedenizyoluylaMarsilya yahareketetti93.
Bugelimelerüzerine,Ankarailefikirvegörübirliineenfazlaihtiyaçduyu
lan bir zamanda anlamazlk meydana gelmesinin asla istenmediini ifade eden
stanbulHükümeti,LordCurzon dansözkonusucevapgeldiktensonra,budave
te katlmamaymahzurlu gördüünden, Ahmed zzet Paa nn derhal yola çka
rlmasnakararverdi94.
Ancak, kendisini merkezî hükümet olarak görmekte devam eden Babâli,
TBMMHükümeti negeçicibirsavaveihtilâlkabinesigözüylebakyordu.Salta
nat ve hilafetin varlnn henüz tartlmad bir srada, Avrupa devletlerinin
OsmanlDevletiüzerindekararalacaklarböylebirzamanda stanbulHükümeti 
nin bir kenara çekilip, beklemesini düünmek zordur95. Nitekim Hükümet,
Ahmed zzetPaabakanlndabirheyeti,4Mart1922tarihindetrenleLondra ya
gitmeküzereyolaçkard.
stanbulHeyetiönceLondra ya,dahasonraParisveRoma yageçecek,buül
kelerin babakanlar, dileri bakanlar ve dier devlet erkân ile görümelerde
bulunacakt. zzetPaabasnaverdiibeyanatta, stanbulHeyeti ninamacn,bü
tün Türk Milleti ni bir bütün hâlinde kurtarmaya çalarak, onun hakl davasn
müdafaaolarakaçklyordu96.HeyetüyelerindenHaydarBeydegazetelereverdi
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O srada Vekiller Heyeti Bakan olan Fevzi (Çakmak) Paa, bu ksa ziyarete deinerek, Yusuf Kemal Bey'in
stanbul'dan geçerken Halifeye uramasnn tabiî olduunu, bu hususta birlik ve beraberlik göstermek gerektiini ifade
etmitir. Bkz. Ay, avn eser, s. 254.
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1/1 • ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE • 163

ibeyanatta stanbul unmüdafaaedeceiesaslarn,AnadoluHeyeti ninmüdafaa
edecei esaslardan farkl olmadn, kendilerinin de meru ve hakl davalarnn
tasdik edilmesini isteyeceklerini hatrlatyordu97. Harp balamadan önce bar
yaplmas için çaltklarn, istek ve müdafaalarnn Misâk Millî den farkl bir
eyolmayacan,Türkiye ninhakldavasnntasdikedileceindenumutluoldu
unuifadeeden zzetPaa,Babâli ninmüdafaasnnesaslarnöyleözetliyordu:
Trakyave zmirderhaltahliyeolunarak,Türkiye yeiadeedilmelidir.Heyetayn
zamanda siyasî, malî ve iktisadî bamszln tasdik edilmesini talep edecektir.
TürkMilleti ninhakldavasnmüdafaaiçinbirlikhalindeolan stanbulveAnkara
arasndabirayrlkyoktur. 98
YusufKemalBey denönceLondra yagelmiolanAhmed zzetPaa, ngiltere
Dileri Bakan Lord Curzon ile görütü. 11Mart1922 tarihinde gerçekleen bu
görümede zzetPaa,Curzon aTürkiye ninsadecehürvebamszbirülkeola
rakyaamakistediini,bununiçindeadaletvehürriyettalepettikleriniaçklad99.
Bugörümedensonra AjansHavas nLondramuhabirine,buradakigörümeden
maksadnn Türkiye nin bamszln temin etmek olduun söyleyen Ahmed
zzetPaa,EveningNewsveTimesgazetesimuhabirlerineverdiidemeçteözetle
unlarsöylemitir:
“l stanbul unmüdafaasiçinartolanDouTrakya nnEdirnededâhilol
maküzereMeriçnehrinekadarTürkler egeriverilmesigerekir.
2ÇanakkaleBoazserbestolacakvetahkim
3Anadolu nuntamamenTürkiye yegeriverilmesive zmir inYunanllarta
rafndantahliyesiesastr.
4 stanbulhertürlümuhtemeltaarruzdaneminolmal,bumasuniyetigerek
karavegereksedeniztaarruzlarndanteminedilmelidir.
5Ankaraile stanbularasndaanlamakonusundaise,sizeserbestçesöyle
rimki,hangipartiyemensupolursaolsun,memleketinmeruhakkntakdirede
bilenherTürkmillîmefkûreyikalbininderinlerindetamaktadr.Bumillîmefkû
redeTürkiye ninistiklalvehürriyetinelüzumuolanistekler,millîisteklerinistih
salindenbakabireydeildir.”100
Her ne kadar Ahmed zzet Paa ve Yusuf Kemal Bey, yapm olduklar gö
rümelerde Türk davasn anlatmaya çaltlarsa da, ngiliz ve Fransz dileri
bakanlarnnhenüzbunukabuledecekdurumdaolmadklaranlalyordu. stan
bulveAnkaraheyetleri,hemfikirolarakAnadolu nunYunanllartarafndander
hal boaltlmasn istiyordu. Lord Curzon un öncelikle mütareke yaplmasnda
srar etmesi üzerine, Londra görümelerinden olumlu bir sonuç elde edilemedi.
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Ankara yhâlâ stanbul unbirparçasolarakgören ngiltere,ancakSakaryazafe
rindensonraAnkara nnvarlnkabuletmekzorundakalmt101.
Sonuçta tilafDevletleri,hemarkmeselesinigörümek,hemdeTürkaskeri
faaliyetinidurdurmakamacyla21Mart1922tarihindeParis tetoplandlarveal
dklarkararlar22MarttaTürkiyeveYunanistan abildirerek,mütareketeklifinde
bulundular. Bir anlamda bar artlarnn esaslarn kapsayan ikinci nota aslnda
Sevr in baka bir surette ifadelendirilmi hâli idi. Yunanistan mütareke teklifini
derhalkabuletti.AnkaraHeyetiise,bukonudakendisiniyetkiligörmediinibe
lirterek3Nisan1922 deAnkara yadöndü.TBMM tilafDevletlerinotasna5Nisan
1922 deverdiicevapta,mütarekeyikabulettiini,ancakYunanllarnmütareke
nin imzalanmasndan itibaren dört ay içinde Anadolu yu boaltmasn istedi102.
Fakatbuteklif tilafDevletleritarafndanreddedildi.BuaradaLondra dakitemas
larn tamamlayarak Paris e gelmi olan Ahmed zzet Paa, Fransa Babakan
Poincareiledegörümütü 103.MisâkMillîesaslarüzerindesrareden zzetPa
a,Türkiye ninçkarlarnatersdüenbirantlamayaimzakoymaktançekinmitir.
Diertaraftan, stanbulHükümetide ÜçlerKonferans nnbartekliflerine8
Nisan1922tarihlibirnotailecevapverdi.Bunotada,Anadolu nunmümkünol
duukadarsüratletahliyeedilmesi,fakatbirihtiyatitedbirolarakYunankuvvet
lerinin Trakya ya nakledilmesine ve orada toplanmasna izin verilmemesi isteni
yordu.Ayrcabazözelsebeplerdendolaykonferansn,BatAvrupaehirlerinden
birindetoplanmasricaediliyordu 104.HariciyeNâzrAhmed zzetPaa,Bâbali 
nincevabînotasn8Nisansabah tilafDevletleriYüksekkomiserlerineverdi 105.
zzet Paa ya göre, tilaf Devletleri, Türkiye nin istiklal ve mevcudiyetini temin
ederse,Anadolu dabararazolacakt.Anadoluile stanbularasndakianlamaz
lancakbarhalledebilirdi106.
Fakat tilafDevletleri15Nisan1922 deTürkiye ninisteklerinireddettiler.Böy
lecebütünteebbüslersonuçsuzkald.Artkgerçekveâdilbirbar tilafDevletle
riaracliledeil,ancakkesinbirTürkzaferiilekazanlacakt.Ayrca,Anadolu
üzerindekiemellerindenvazgeçmeyenYunanllar,igaletmiolduklarTürktop
raklarn terk etmelerinin söz konusu edildii srada, yeniden igal harekâtna
baladlar.Nitekim talyanlar n18Nisan1922 deboaltmayabaladklaryerleim
merkezlerindenSöke yi21Nisan da,Kuadas n30Nisan daigalettiler.7Hazi
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ran1922sabahYunansavagemileriSamsun ubombalaynca, stanbulveAnka
raHükümetleribusaldryiddetleprotestoettiler 107.Buolaynyanklarhenüz
sonaermitiki, zmirveManisaçevresiniYunanistan ailhaketmekiçinharekete
geçen zmir dekiYunankomiseriSterghiadesbirmillîsavunmaligastekilede
rek, 30 Temmuz 1922 de onia Muhtariyetini  ilan etti.15 Bu gelimeler üzerine
Bâbali,1Austos1922tarihinde stanbul dakimüttefikdevletlerinyüksekkomi
serlerinebirnotavererek,YunanllarnBatAnadolu damuhtariyetilanetmeleri
nin,hiçbirkymetiolmadnbildirereksertbirdilleprotestoetti.16Bunu9Aus
tos ta Ankara nn protestosu izledi. Ancak, Yunanllarn istekleri bununla da bit
memi,bukerebarTürklerezorlakabulettirmekiçin, stanbul uigaletmete
ebbüsünegiritiler.Bununiçin29Temmuzda ngilizlerebavurarakmüttefikle
rinizniniistediler.17Fakatbuisteklerimüttefiklercekabulgörmedi.Bilhassa stan
bul un ve Boazlarn ngiltere nin kontrolü altna girmesi demek olan böyle bir
hareket, Fransa ve talya y telalandrd. Bunun üzerine Yunanllarn muhtemel
birharekâtnakargereklitedbirlerialan ngiltere,31TemmuzdaFransave talya
ilebirlikteYunanisteklerinireddetti.18
Buna ramen ngiltere Babakan Lloyd George, 4 Austos 1922 tarihinde
Avamkamarasndayaptbirkonumada,savantümsorumluluunuOsmanl
Devleti ne yükleyerek, Ankara nn bütün teklifleri reddettiini, Karadeniz Bölge
si nde Türkler in Hristiyanlara zulüm yaptn, son otuz senedir de aznlklar
yoketmepolitikasizlediiniiddiaederek,Türkiye yitehditetti108.Bununüzerine
HâriciyeNâzrAhmed zzetPaa,14Austos1922 de ngilizyüksekkomiserlii
neverdiibirnotaileLloydGeorge unAvamKamaras’ndakinutkunuprotesto
etti109.
Neticede, artk stanbul birlemek üzere Ankara ya elini uzatm bulunuyor
du.Bununsebebisadece tilafDevletleri ninmilliyetçiliderlerleuzlalmastavsi
yesideil,fakatSevr inarhükümlerikarsnda stanbul dakibazdevletadam
larnn, tilaf devletlerine kar besledikleri güveni kaybetmeleri ve kurtuluun
Anadolu yayardmdaolduunuanlamalaryd. tilafDevletleri ninveözelliklede
ngilizlerin Boazlara yerleme ve Türkiye yi kontrolleri altna alma gayretleri
Ankaratarafndandikkatletakipediliyordu.FakatTürkiye,ParisKonferans nda
ki teklifleri reddedecek olsa bile, ne Fransa nn, ne de talya nn kuvvete bavur
maya niyetleri vard. Öyleyse Türk davasnn çözümlenmesi, yeni ve büyük bir
zaferinneticesinebalkalyordu.Buçözümde,26Austos1922sabahbalayan
ve 30 Austos ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sona eren Bakumandanlk
MeydanMuharebesi neticesindealnd.11Ekim1922 de tilafDevletleriileyap
lanMudanyaAtekesAntlamas,askerizaferlerinardndangelenvebuzaferle
rinanlamnayakanilksiyasivediplomatikbaaroldu.
107
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IVSTANBULHÜKÜMETNNÇEKLMESSÜRECNDEKGELME
LER
Mudanya da Türk Millî Mücadelesi nin zaferi karsnda boyun een tilaf
DevletleriTürkiye ningeleceinigörümeküzereLozan dabirkonferanstoplan
masna karar vermilerdi. Bu büyük mücadele millî bamszlk ve egemenlik
düüncesi ile yürütülmütü. Mustafa Kemal Paa nn memleketin idarî sistemi
hakkndaki düüncesi Cumhuriyet idi. Ancak bu idare sisteminde saltanata yer
olamazd. Tekilat Esasi de egemenliin kaytsz ve artsz millete ait olduu
hükmüolmasnaramen,meclistemuhalifguruptabulunanmilletvekilleri,salta
nat ve hilafetin korunmas lehinde çalmaya balamlard. Bu arada, 17 Ekim
1922 tarihinde Mustafa Kemal Paa ya bir telgraf çeken sadrazam Tevfik Paa,
zaferin stanbul ile Ankara arasndaki anlamazlk ve ikilii kaldrm olduuna
iaretederek,konferanstamilletinhaklarnbirliktemüdafaaetmeyiteklifetti 110.
Mustafa Kemal Paa, bu istee çok sert bir karlk vererek, Türk Milleti adna
yeganesözsahibimerciinTürkiyeBüyükMilletMeclisiolduunubildirdi 111.Er
tesigünise, stanbul agelenRefetPaa y,PadiahadnaTevfikPaa nnoluAli
NuriBeykarlam,RefetPaada,kendisindensaltanatvehilafetmakamnaba
llkvesevgidileklerininiletilmesiniistemiti112.
Bununüzerine,MeclisiVükela,RefetPaailetemasageçerek,Padiah ,mec
lisi onaylayan ve millî hareket liderlerini baarlarndan dolay kutlayan bir be
yannameyaynlamashususundaiknayakararverdiler.BöyleceRefetPaatara
fndan düzenlenen, Hariciye Nazr zzet Paa nn da biraz deitirmi olduu
beyanname,Padiahadnahemenilanedilmeküzerevükelameclisinearzedildi
113.Ancakbundazaferdenduyulanmemnuniyetdilegetirilmekleberaber,inatla
MustafaKemalvearkadalarndanhiçbirekildesözedilmiyordu.FakatPadiah
n Milletinhakanve slâmnhalifesi olduubilhassavurgulanyordu.Anlalan
durumunciddiyetibaznazrlarcayeterinceanlalmam,bazlarncadakaram
sarladüülmüolacakki,buöneriyeitirazedilmitir114.Busrada tilafDevletle
ri nin stanbul temsilcileri 27 Ekim 1922 de Ankara ve stanbul Hükümetlerine
ifahî bir nota vererek, 13 Kasm da Lozan da toplanacak olan konferansa davet
ettiler. Mustafa Kemal Paa nn 18 Ekim tarihli, bar konferansnda Türkiye yi
temsil edecek yegâne merciin TBMM olduunu hatrlatan telgrafn kendisine
mahsusbirtalimatzannedenHamitBey,butelgrafaynenTevfikPaa yailetme
miti 115.BudurumdanhabersizolanTevfikPaa, tilafDevletleri ninçarsüze
rine, bu kere dorudan doruya TBMM Bakanl na müracaat etti ve 29 Ekim
1922tarihlitelgrafnda,Bâbali ninhertürlübaskyakardirenerek,SevrAntla
110
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mas nimzalamamaksuretiylehizmetetmiolduunadeinerek,birlemehusu
sundahazrolduunu,memleketingeleceivemilletinhaklarnsavunmaküzere
Ankara catayinedilecekbirzatnderhal stanbul agönderilmesiniistedi116. stan
bul unbutelgraflarAnkaranazarndabirerhyanetbelgesiolaraknitelendirildi.
Bu istek mecliste çok sert tartmalarn meydana gelmesine sebep olduu gibi,
MustafaKemalPaa yasondarbeyivurmakiçindebüyükbirfrsatverdi.Nihayet
1Kasm1922tarihindetoplananmeclis,ahsîsaltanatnkaldrlmasylakaytszve
artszmillîegemenlikesasnnkabulüveülkeninidaresivefiilenyönetilmesinin
yalnzcaTBMM neverilmesinikabulederek,oybirliiilesaltanatnkaldrlmasna
kararverdi117.
Dier taraftan, 29 Ekim de Tevfik Paa vastasyla Sultan Vahdettin ile uzun
bir görüme yapan Refet Paa, hükümetin istifasn istemi, Padiah da, Büyük
Millet Meclisi Hükümeti stanbul un kontrolünü kesin olarak üzerine alncaya
kadar stanbulHükümeti ninvazifesindekalmasndasraretmitir118.Fakatsalta
natn kaldrlmasyla çok zor durumda kalan Tevfik Paa Hükümeti, 3 Kasm
1922 deRefetPaa nnverdii birmuhtraile konuyugörütüüsradanazrlar
dan bazlar toplanty terk ederek istifalarn verdiler. Bu gelimeler üzerine, 4
Kasm 1922 Cumartesi günü Tevfik Paa bakanlnda toplanan kabine üç saat
kadarsürenmüzakeredensonraistifakararald119.Böylece,19Ekim de stanbul a
gelmi olan Refet Paa, ayn gün yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi adna
devralarak, bütün nezaret müstearlarna resmî faaliyetlerinin durdurulduunu,
herçeitiiçintekmerciinAnkaraolduunubildirdi120.

SONUÇ
Damat Ferit hükümetleri ülkenin bamszl için teslimiyetçi politikalar iz
lemi,bunundndakihükümetleraçkveyagizliolarakKuvâyMillîye yides
teklemekten çekinmemilerdir. Mütareke hükümetlerinin hereye ramen igale
kaytszkalmadklar,hattazamanzamankarkoyduklargörülmektedir.Bilhas
sa Harbiye Nezareti ve Meclisi Vükelada görev alan vatanseverlerin bir devlet
adam ciddiyeti içinde igalcilerin keyfî davranlarna iddetle kar koyduklar
görülmektedir. Kuvây Millîye yi, Kuvây gayr millîye  olarak nitelendiren
Damat Ferit, Mustafa Kemal ve arkadalarn gyaben idama mahkûm ettirdii
gibi, stanbul da bulunup, Kuvây Millîye ye destek verenler üzerinde de bask
kurmutur.HattabunlarnbirksmnMalta yasürdürdüügibi,pekçoununda
rütbelerini indirerek, askerlik mesleinden tart etmi, Divân Harbi Örfîlerde
çeitlicezalaraçarptrmtr.AncakAliRzaPaaHükümetiileyenibirsayfaaçl
m,buhükümetzamanndaKuvâyMillîyedahadagüçlenmitir.SalihPaa’nn
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sadaretisrasndagelienhadiseler,igallerekardirenivealnankararlar;Millî
Mücadele yihaklolduudavadameruzeminlereoturtmutur.BuradaAnkara 
nn istiklal Sava ndaki yeri ve hizmetleri tartlmayacak boyuttadr. Ancak s
tanbul daDamatFerithükümetleridndakihükümetlerin;bilhassaAhmet zzet,
Ali Rza, Salih ve Ziya Paa gibi Kuvây Millîye hareketine destek vermi olan
askerlerin dorudan görev aldklar kabinelerin Millî Mücadele deki hizmetleri
küçümsenmemelidir.
SonOsmanlHükümetidöneminde stanbul dakidepolardabulunançoksa
ydasilahvecephaneAnadolu yakaçrlm,hükümetmerkezindekiyabancsilah
firmalarna açkça sipariler verilmi, yüzlerce yetenekli genç subay kolaylkla
Anadolu yageçirilmitir121.Nihayet,Nezaretvedairelerdeaskerivesiyasibütün
faydalbilgilerhzlaAnadolu yailetilmeyeçallmtr.Memleketinfecidurumu
karsnda elde bulunan tek savunma ve direni gücüne yardm etmeme, ya da
onu zayf düürecek bir ztlama içinde olmamlardr. Ayrca ülkeyi sömürge
hâlinegetirmekisteyenlerdenhimayedilenmekgibibirhyanetvealçaklkiçinde
olmadlar.
Anadoluinsancephegerisindekadnyla,yalsylacanlabalaçalm,yok
luklariçindeyenimucizeleryaratmtr.Bumücadele,birbüyükmilletinyeniden
varolu savadr. 21 Ekim 1920 tarihinde iktidara gelen son Osmanl Hükümeti
olan Tevfik Paa kabinesinin Anadolu mücadelesine katks inkâr edilemez. Bu
hükümet döneminde stanbul Polis müdürlüüne getirilen, ayn zamanda "Millî
Müdafaa Tekilat" merkez heyeti bakan olan miralay Esat Bey’in çok büyük
hizmetleriolmutur.
stanbulhalkaskeri,memuru,içisi,esnaf,aydnherkesimdeninsanilehep
Anadoluhareketininyanndayeralmtr. stanbul’dakicemiyetleriçinde"Hilâli
Ahmer" in, gizli tekilatlarda görev alan sivil ve askeri memurlarn olaanüstü
hizmetleriolmutur.HamdullahSuphi(Tanröver)Bey’in," stanbul,Ankaraile
birliktehemalamvehemdegülmütür." 122sözübirgerçeiifadeetmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak, Salih Paa’nn sadareti srasnda ve onun yardmyla
Anadolu’yageçmiolanYusufKemalBey, stanbulbasnnavermiolduubeya
natta, stanbul’unyalnzgözyalaryladeil,dahabakasuretlerledemücadeleye
itirak etmi olduunu, davann Anadolu davas deil, millî bir dava olduunu
söylemitir.123DamatFeritHükümetlerihariç,dier stanbulHükümetleriikita
raflbirsiyasetizlemitir.Görünürdemillîhareketinkarsnda,amagizlidengiz
liyeonunyanndaidiler.
Birbüyükmilletinyenidenvarolmasavanverdiibumuazzammücadele
deAnkaraHükümeti,sonOsmanlHükümeti negöreçokdahatutarl,birlikve
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beraberliinenüstseviyeyeçktbirpolitikaizlemitir. stanbulHükümetiileri
gelenlerininbasnaverdiibeyanatlar,ilerisürdüklerigörüvedüüncelerebakl
dnda,Ankara nnisteklerive MisâkMillî ilebüyükparalelliktadanla
lmaktadr. Misâk Millî konusunda Anadolu ve Trakya nn düman ordular
tarafndan boaltlmadan bar görümelerine girimenin faydasz olacana ina
nanAnkaraoyoldayürümeyedevametmitir. stanbulise,Anadolu nungerçek
gücünü hiçbir zaman tam manasyla kavrayamadndan, daha temkinli ancak
ürkek bir politika izlemitir. Ancak, Ahmed zzet Paa nn önce Dâhiliye, sonra
Hariciye Nâzr olarak görev yapt, Tevfik Paa nn bakanlnda kurulan son
Osmanl Hükümeti nin icraatlar ve Anadolu Harekat karsndaki tutumu, Da
matFerithükümetlerinegöreçokfarklbirçizgidedir.
stanbulHükümeti ninümidibiranöncememleketingeleceiniteminataltna
alacakfaydalartlarlabirbarantlamasyapmakt.Buartlardanbiride,meru
tîbirpadiahnbakanlaltndabirleerekayrlkveikiliinkaldrlmasolacak
t. teAnkara nnkabuledemeyecei,belkideenönemlidurumbunoktadayd.
YenivedinamikbirrejiminesaslarntespitedenMustafaKemalPaa nnbudu
rumukabullenmesibeklenemezdi.Bunedenleileridegerçekletireceiinklâplara
enbüyükengelolarakgördüüsaltanatnkaldrlmasndatereddütetmemitir.
Atatürk, millî bamszlk mücadelesinin baarya ulamasn salamak için,
tek çözüm yolu olarak milletin azim ve kararn, milletin egemenliini, milletin
iradesini dikkate alarak, yeni kurulan Devletin millî egemenlik, millî irade gibi
esaslaradayanmasngerekligörmütür.
1919AmasyaBildirisiileilânolunan,“Milletinistiklâliniyinemilletinazimveka
rar kurtaracaktr.” parolas Erzurum ve Sivas Kongrelerinden geçerek, 23 Nisan
1920’de kurulan TBMM’nin ve yeni kurulan devletin temel dayana olmutur.
Egemenliinpadiahadeil,birsnfveyazümreyedeil,TürkMilletineaitoldu
uzihniyetinidevlethayatmzakazandranAtatürkolmutur.
Bilindiiüzere,Atatürk’ünBüyükNutkuTürkgençliinehitabesiilesonaerer.
CumhuriyetiTürkgençliineemanetedenAtatürk’ünbukitabesibirbayrakola
rakgençnesillerinönündedalgalanmvegençliektutmutur.O,BüyükNut
kunu, mâzi olmu bir devrin hikâyesi olarak takdim etmektedir. Bunda, gelecek
nesilleriçindikkatedilmesivedaimauyankbulunulmaygerektirenönemlinok
talaraiaretedilmektedir.
Çocuklarmzvegençlerimizyetitirilirkenonlaraözelliklemillîvarl,birlii
vebamszliletersdüenbütünyabancunsurlarlamücadelegereinivemillî
duyguya dayanan düünceleri büyük bir olgunlukla her kart düünceye kar
iddetlevefedakârlklasavunmazorunluluutelkin edilmelidir.Yenineslinbü
tün manevi gücüne bu özellik ve yeteneklerin alanmas önemlidir. Sürekli ve
müthibirmücadeleeklindebelirenmilletlerinhayatfelsefesi,bamszvemutlu
kalmakisteyenhermilletiçinbuözelliibüyükbiriddetleistemektedir.
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