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Ön söz 

ÖN SÖZ 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en son evresini oluşturan ve yurdumuzun 
düşman işgalinden kesin olarak kurtuluşunu temin eden Büyük Taarruz
la başlayan büyük Zaferin coşkusunu ve kıvancını yaşadığımız bu kutsal 
topraklarda, dünya milletlerine örnek olan, destan yazan kahraman şehit
lerimizi, gazilerimiz i ve değerli komutanlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü, 
Afyon 'da tarihi mekanlarda bir kez daha sonsuz saygı, şükran ve bağlılık 
duygularıyla anıyoruz ve tarihi bir kez daha yaşıyoruz. 

Büyük Taarruz'un 74. yılında gerçekleştirilen bu bilimsel toplantı ile Bü
yük Taarruz'un sonuçlarını değerlendirmek ve bugüne kadar bu amaçla 
yapılan bilimsel çalışmalara ve yayınlara katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

TBMM ordularının, Büyük Önder Atatürk ve Ulusal Kurtuluşa inanmış 
dava arkadaşlarının önderliğinde ulusun kanıyla, canıyla ve tüm varlığıy- · 
la katıldığı Ulusal Onur Savaşı, inançla. imanla gerçekleşmiş ve Sevr'i si
lah zoruyla kabul ettirmek isteyenlerin yüzüne bir şamar gibi indirilmiştir. 

Büyük Taarruz ve sonrasında Misak-ı Milli sınırları içerisinde hür ve 
bağımsız bir Türk Devletinin Anadolu topraklarında kurulması gerçekleş
tirmlştir. Yeni Türk Devletinin demokrat kimlik yapısıyla dünya milletleri 
arasındaki onurlu yerini almasını temin etmiş ve bunu Lozan'da tescil et
tirmiştir. 

Atatürk. Büyük Taarruzla sadece düşmanı yenmeyi. zaferi. yeni Türk 
Devletinin kuruluşunda bir araç olarak değerlendirmiştir. "Hiçbir zqfer 
gaye değildir. Zcifer, ancak kendisinden daha büyük olan bir gaye
yi elde etmek için belli başlı vasıtadır: gaye fikirdir. Zafer bir fık
rin istihsaline hizmeti nispetinde kıymetifade eder. Buflkrin istih
saline dayanmayan zafer payidar olamaz. O, boş bir gayrettir. Her 
büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazantlmasın
dan sonra yeni bir alem doğmalıdır. Yoksa başlıbaşına zafer, boşa 
gitmiş gayrettir." 
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Büyük Taarnızla başlayan süreçte askeri zaferlert, tç ve dış siyasi za-
ferler izlemiş, Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde 
modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Sosyal. siyasal. ekono
mik ve kültürel çabalar ve rliformlar, Türk toplumunun vazgeçemeyeceği 
kazanımlar olmuştur. 

30 Ağustos 1924 tarihinde, Büyük Zaferin 2 net yıldönümü törenlerint 
Cumhurbaşkanı olarak onurlandıran Mustafa Kemal, burada yaptığı tart
hi konuşmalarında, "Hiç şüphe etmemelidir Id. yeni Türk Devletinin, 
genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada atıldı. Ebedi hayatı bu· 
rada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada sin· 
miş olan şehit ruhları, Devlet ve Cumhuriyetimizin edebi muhafız· 
laridır" diyerek, Büyük Taarruz'un nihat sonuçlarını en veciz biçimtyle ve 
kesin ifadeyle tanımlamıştır. 

Büyük Taarruz ve Sonuçları, 7 Mayıs 1996 tarihinde Afyon'da Valilik 
ve Belediye Başkanlığı işbirliği ve çeşitli üniversitelerlmlze mensup değer
li bilim adamlarımızın katkılarıyla, Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün 
bilimsel eıı sahipliği ve Kurulumuz önderliğinde bilimsel düzeyde irdelen· 
miştir. "X. Milli Egemenlik Sempozyumu" başlığı altında gerçekleşen bu 
bilimsel etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere, bildirileri ile tari
he ışık tutan bilim adamlarımıza. katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımı
zn teşekkürlerlmtzt sunar, bu yayınımızı tarthçllertn, araştırmacıların ve 
okuyucuların istifadesine sunmaktan kıvanç duyarız. 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu -
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i AÇlLlŞ OTURUMU 

Sunuş : İbrahim BİRLER 

SUNUŞ KONUŞMALARI 

* Prof. Dr. Şehabettin YİGİTBAŞI 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

* ErdalAKAR 
Afyon Belediye Başkanı 

* Ahmet ÖZYURT 

Afyon Valisi 

ACIŞ KONUŞMASI 

* Hasan KORKMAZCAN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

ı 





İbrahim BİRLER 

İbrahim BİRLER - Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Baş
kanvekilim, aziz konuklarıınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 
ncı Açılış Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu ile Afyon ValUigi, Afyon Belediye 
Başkanlıgı ve Kocatepe Üniversitesi Rektörlügünün işbirligi ile dü
zenlenen 1 O uncu Milli Egemenlik Sempozyumuna hoşgeldiniz, · 
onur verdiniz. 

Yüce Heyetinizi, Organizasyon Komitesi adına saygıyla selamlı
yoruz. Büyük Taarruzun tarihsel öneminin ve siyasal sonuçlarının 
degerlendirilecegi. 10 uncu Milli Egemenlik Sempozyumu, 22 Ni
san 1996 tarihinde gerçekleştirilmek üzere planlanmış ancak, ya
sama faaliyetleri ve bütçe görüşmeleri sebebiyle bugüne ertelen
miştir. 

Büyük Taarruz ve sonuçlarının degerlendirilecegi, 1 O uncu Mil
li Egemenlik Sempozyumunun sunuş konuşmalarını yapmak üze
re, bu toplantının bilimsel evsahipligini üstlenen Afyon'da vücut 
bulmuş ve gelişen Kocatepe Üniversitesinin degerli Rektörü Profe
sör Doktor Sayın Şehabettin Yigitbaşı'nı mikrofona davet ediyo
rum. 

3 



Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Prof. Dr. Şehabettin YİGİTBAŞI 
Myon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Va
lim, degerli milletvekilleriıniz, Sayın Belediye Başkanım, degerli 
Garnizon Komutanım, çok degerli meslektaşlarım, basınımızın de
gerli temsilcileri, çok degerli misafirlerimiz; Kocatepe ve Dumlupı
nar meydan muharebeleri, kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milleti
nin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya 
milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil ederler. 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan ve 
sonucu bütün dünyada derin yankılar bırakarak, tarihin akışını 
degiştiren bu muharebeler. boş hayaller peşinde koşan istilacı 

düşmanın. vatanın bağrında yok edilmesiyle kalmamış, aynı za
manda Türk Milletinin ve Anayurdunun sonsuzluga kadar hür ve 
egemen var olmasını da sağlamıştır. 

Ulu Önderimiz her konuda olduğu gibi, Büyük Taarruzun öne
mi ve sonuçları hakkında şöyle söylemiştir: "Milletimiz, tek bir 
adam gibi gösterdiği sarsılmaz birlik ve gayret sayesinde bu muvaf
fakiyeti kazanmıştır. Milletimizin sulh işlerinde de, sulhtan sonraki 
işlerde de aynı himmet ve gayreti ve birliği göstererek, bu zaferi ta
mamlayacağına şüphe yoktur. Bu zafer bize bir imkan veriyor; biz 
bu imkanı memleketimizin, milletimizin aydın, mesut ve müreifeh 
atisi için kullanacağız. Yüksek iftiharla şunu arz edeyim ki, bu ha
reketi yapan bir ordunun babalarından ve analarından ibaret olan 
milletimiz, bütün cihana karşı en yüksek saygıyı kazanmıştır. Mille
timiz korkusuzca iftihar edebilir. Bu, en kuvvetli şartlarta hakkıdır 
ve ben, böyle bir milletin aciz bir ferdi olmakla en büyük saadeti his
sediyorum. Bu ·savaş meydanlarında emsalsiz kahramanlıklar ve 
çok yüksek zeka göstermiş subaylarımızın, erlerimizin ve kuman
danlarımızın her biri ayrı ayrı bir menkıbe, bir destan teşkil eden 
hareketlerini kemalle yükseltir ve saygıyla ve takdirle yad ederim. 
Bu şiddetli zeka gösteriş meydanında Allah'ın rahmetine kavuşan 
şehitlerimizin azizleşmiş ruhlarına hep beraber fatihalar yollayalım. 

/ 
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Prof. Dr. Şehabettin YİGİTBAŞI 

En son sözüm budur. Bu kahramanlık meydanında ölenlerin anala
nna ve babalarına taziyetle değil. fakat tebriklerimizi yetiştirelim ... 

Degerli misafirlerimiz. Büyük Taarruz ve Sonuçları Yüce Önde
rimizin dilinden böyle veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Türk Mille
tL her konuda oldugu gibi. Büyük Taarruz ve Sonuçları konusun
da da Atatürk'ün irşat ve ifadeleri çerçevesinde gereken saygı, sa
hiplik ve hassasiyeti bugüne kadar göstermiş. bundan sonra da 
sonsuza dek gösterecektir. Bu saygı, sahiplik ve hassasiyeti tekrar 
dile getirmek ve göstermek üzere, TBMM Kültür Sanat ve Yayın 
Kurulu Başkanlıgı. Belediye Başkanlıgı. Myon Valiligi ve Rektörlü
~ümüzün ortaklaşa düzenledigi bu anlamlı sempozyuma hoşgeldi
niz der, Sempozyumun başarılı ve hayırlı olması dilegiyle saygıla
rımı sunarım, sag olun. 

İbrahim BİRLER-Her organizasyonda oldugu gibi, bu toplan
tıınııda da Afyonlular adına evsahipliğ;i yapan, kucak açan değer
li Belediye Başkanımız Sayın Erdal Akar'ı konuşmalarını yapmak 
üzere mikrofona davet ediyorum; buyurun Sayın Başkanım. 
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Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Erdal AKAR 
Myon Belediye Başkanı 

Türkiye Büyük MUlet Meclisimizin Sayın Başkanvekili, Sayın 
Valim, Sayın Milletvekilimiz. Sayın Komutanım. Sayın Rektörüm, 
çok degerli bilim adamlarımız, degerli basın mensupları, muhte
rem hanımefendiler ve beyefendiler; "Büyük Taarruz ve Sonuçları" 
konulu 10 uncu Milli EgemenlikSempozyumunedeniyle ilimize ve 
sempozyuma hoşgeldiniz der, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Milattan örice 7000'11 yıllardan itibaren yerleşime sahne olan 
Afyonkarahisar'da, Hitit, Frig, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı uygarlıkları hüküm sürmüş, Büyük Taarruz ile de genç 
Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. 

Büyük Önder Atatürk'ün bizzat sevk ve idare ettigi Büyük Ta
arruz. 74 yıl önce bu topraklarda başlamış, Türk Milletinin özün
de var olan bagımsızlık tutkusunu bütün dünyaya göstererek. 26 
Agustos 1922'de şahlanmış şanlı Türk Askeri, 27 Agustos 1922'de 
Afyon'u kurtarmış, 30 Agustos 1922'de de düşmanı megalo ideası 
tarihe gömerek Türk'ün tarihine altın bir sayfa olarak geçmiştir. 

Milletler kültür hayatlarıyla vardır. Fertleri birbirine baglayan 
unsurların başında, milletin tarihi ve kültürü gelir. Dünyada hiç
bir milletin askeri ve kahramanlık destanı, Mehmetçigin destanı 
kadar şanlı ve şerefli olamaz. O, şan ve şerefini. manevi zenginli
ginden, gücünü kalbindeki imanla birleştirmesinden ve asil ka
rakterinden almıştır. Atatürk bir konuşmasında: "Yemin ederek si
ze temin ederim ki, bizim milletimizin manevi kuvveti bütün milletie
rin manevi kuvvetinin üstündedir." Bir diğer konuşmasında da, 
"Milli mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir, mil
letin evlatlarıdır" diyerek, Türk MUletinin büyüklügünü ve yüceli
gını belirtmiştir. 

Her tarafı şehit kanıyla sulanmış bu kutsal topraklarda gerçek
- leşen Büyük Taarruzun hazırlanması, uygulanması ve sonuçları 

ile ilgili olarak, Türkiye Büyük MUlet Meclisi Kültür Sanat ve Ya-
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ErdalAKAR 

yın Kurulu Başkanlıgınca düzenlenen 1 O uncu Mtlli Egemenlik 
Sempozyumu nedeniyle ilimize şeref veren bütün konuklara, bil
diri sunarak çok degerli katkıda bulunan uzman, araştırmacı, ya
zar ve bilim adamlarımıza, sempozyuma izleyici olarak katılan de
gerli misafirlerimize, sempozyuma emegi geçen herkese teşekkür 
ediyor, bu vesileyle tekrar şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazi
lerimizi saygı ve hürmetle anıyor, sempozyumun sonunda ortaya 
çıkacak fikir ve görüşlerin mmetimizin gelecegine ışık tutmasını, 
tüm insanlıga hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. 

İbrahim BİRLER - Sayın Belediye Başkanımıza, degerli konuş
malarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Efendim, organizasyonumuzun Afyon'a taşınmasında, Af
yon'un hakkının tesliminde bizimle sürekli işbirligi içerisinde olan, 
yardım ve katkılarını esirgemeyen Afyon Valimiz Sayın Ahmet Öz
yurt'u, konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. 

~uyurun Sayın Valim. 
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Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Ahmet ÖZYURT 
Myon Valisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanvekili, muhte
rem eşleri, Sayın Bakanım, saygıdeger milletvekillerimiz, Sayın Pa
şamız, Belediye Başkanımız, Rektörümüz. Aziz Afyonlular, yarını
mızın büyükleri sevgili gençler, muhterem hanımefendiler, basını
mızın ve televizyonlarımızın seçkin temsilcileri; "Büyük Taarruz ve 
Sonuçları" konulu 10 uncu Milli Egeıll:enlik Sempozyumunun İli
ınizde yapılmasından ve degerli konuklarımıza evsahipligi yap
maktan duydugum mutlulugu ifade ederken, şahsım ve tüm M
yonlular adına hoşgeldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla se
lamlıyorum. 

Yönetim sistemimiz içinde, hakimiyetin kayıtsız şartsız milleti
mize ait oldugunun simgesini teşkil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tesis ve açılışının 76 ncı Yıldönümünü, geçenlerde coş
kuyla kutladık. 600 yıllık koskoca Osmanlı İmparatorlugunun yı
kılış macerasının ardından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in 
emir ve kamutasında başlatılan 26 Agustos Büyük Taarruz ile 30 
Agustos Başkomutanlık Meydan Muharebelerini kazandıran, onu 
milli irade temeline dayandıran ve milli mücadeleye siyasi yönden 
de geniş boyutlar kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
rucusu Yüce Önder Atatürk'ü ve onun tüm mücadele arkadaşları
nı bir kere daha minnet ve rahmetle anınayı milli bir görev say
maktayım. Bu zafer, yeni Türk Devletinin temeli, uygarlık yolunun 
en büyük köprüsü olmuştur. Öldügü sanılan ve mirası payiaşıl
maya kalkışılan milletimizin yaşamaya layık ve hakkı oldugu, 
dünya uygarlıgı içinde önemli bir yeri oldugu, bütün milletlerce 
kabul edilmiştir. Yine bu zafer, tüm mazlum milletiere örneklik, 
emperyalist güçlere de büyük bir ders olmuştur. 

Türk Milletinin büyük bir inanç ve kesin bir ezimle k~rdugu ye
ni Türk Devletinin dayandıgı iki temel ilkeden biri, tam bagımsız
lık, digeri kayıtsız ve şartsız milli egemenliktir. Egemenlik, bölün
mezlik ve parçalanmazlıktır. Şüphesiz, bugüne ulaşan Türkiye 
Cumhuriyetinin temelini bu ideoloji oluşturmaktadır. Bu prensip, 
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Ahmet ÖZYURT 

ebediyete kadar Türk Milleti ile birlikte var olacaktır. Hiçbir güç bu 
gidişi asla durduramayacaktır. Bizler. vatan ve millet sevgisiyle do
lup kenetlendikçe. kıramayacagımız engeller, aşamayacagımız yol
lar kalmayacaktır. Milli hakimiyet prensibi, halkı millet haline ge
tiren, milletin birligını ve bütünlügünü saglayan bir ilkedir. Diger 
bir deyimle, millet temeli üzerine oturtulan bir devlette, devlet 
kudretini kullanma yetkisinin millet iradesinden kaynaklanması
dır. Böyle bir gelişim sonucu, laik, parlamenter demokratik cum
huriyet idaresi dogmuştur. 

Yüce Atatürk'ün dedigi gibi, bir milletin ruhu zaptolunmadıkça, 
bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hakim olmanın im
kanı yoktur. Halbuki, asırların yarattıgı milli bir ruha, kuvvetli ve 
daimi bir milli iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz. 

26 Agustos Büyük Taarruz ile 30 Agustos Başkomutanlık Mey
dan Muharebelerinin kazanıldıgı aziz vatan topragı Afyon İlimiz, 
cumhuriyetimizin kuruluşunda özel bir yere sahiptir. Büyük Ön
der Atatürk, Afyon'a teşrillerinde şöyle buyuruyorlar: "Afyonkara
hisar, son büyük zaferin kilidi oldu, esası oldu. Afyonkarahisar'ın 
tarihi savaşımızda unutulmaz, parlak bir sa!Lfası vardır. Zaferden 
sonra, Karahisar'ınfedakar, üstün halkına, ctifakar insaniarına ka
vuşmak için Afyon'a geldim. Özellikle halkın hakkımda gösterdiği 
çok samimi, sıcak gösteriler. bende hürmetler, muhabbetler ve has
sasiyeler meydana getirdi" demiştir. 

Degerli konuklar, bütün dünya şunu bilmelidir ki, Türk Mille
ti, her zaman oldugu gibi, bugün de, yarın da Atatürk'ün kurdu
gu cumhuriyetin, koydugu ilkelerin, gerçekleştirdigi inkılapların 
etrafında sımsıkı kenetlenecek, tek bir yürek ve ses halinde gös
terdigiyolda inanç ve azimle yürüyecektir. 

Bu inanç ve duygular içinde, sözlerime son verirken, Milli Ege
menlik Sempozyumunun üimizde yapılmasına vesile olan, başta 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin degerli Başkanına, Başkanvekili
miz ve Meclis Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Degerli Mil
letvekilimiz Hasan Korkmazcan Beyefendiye, Yüce Meclisimizin 
degerli üyelerine, vesile olan ve diger emegi geçeniere tüm Afyon
lular adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum. 
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Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Sempozyumun, Yüce Milletimize, gelecegimizin teminatı olan 
sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi tekrar saygı ve 

· sevgilerimle selamlıyorum. 

İbrahim BİRLER-Yüksek malumları oldugu üzere, Hükümet 
olmak, icraat demek, zamanı çok iyi kullanmak demek; Hüküme
timizin tüm üyeleri gibi, Afyonurouzun degerli temsilcisi Tarım ve 
Köyişleri Bakanımız'da, biraz önce tüm zamanını en iyi şekilde 
kullanarak aramıza teşrif etmişlerdir; huzur.unuzda kendilerine 
hem hoşgeldiniz diyorum hem de Sayın Bakanımı konuşmalarını 
yapmak üzere, mikrofona davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
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İsmet ATTiLA 
Tanm ve Köyişleri Bakanı 

Yüce Meclisimizin Degerli Başkaıivekili. kıymetli milletvekilleri
miz, Degerli Valimiz, Garnizonumuzun Degerli Komutanı, Degerli 
Belediye Başkanı, Kocatepe Üniversitesinin Degerli Rektörü, kıy
metli misafırler. kıymetli hocalarımız, kamunun degerli temsilcile
ri, genç kardeşlerim, basınımızm degerli temsilcileri; sözlerimin 
başında hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime, ben de, başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin De
gerli Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'ye teşekkür etmek, gene Tür
kiye Büyük Millet Meclisimizin Degerli Başkanvekili Sayın Hasan 
Korkmazcan'a teşekkür etmek, beraberinde gelen milletvekili ar
kadaşlarıma keza teşekkür etmek istiyorum. Gene burada Büyük 
Taarruz ve Sonrası Türkiye'yi bizlere aktaracak olan, degerli hoca
larımıza da teşekkürlerimi sunuyorum ve hepsine Afyon'a gelmiş 
olmalarından dolayı da bir Afyonlu olarak teşekkür ediyorum. Sa
nıyorum ki. dünden itibaren Afyonlular. başta Valimiz olmak üze
re. gerekli misafirperverligi gösterdiler; ama, biz bunu saymıyoruz. 
Bundan sonra da her zaman genişlernek suretiyle daveilimiz oldu
gunuzu ve sizleri Yüce Atatürk'ün Büyük Taarruzu başlattıgı ve 
ülkemizin kurtuluşunamedar olan Afyon'da görmekten ve bagrı
mıza basmaktan gurur ve şeref duyacagımızı bu vesileyle arz et
mek istiyorum. 

Gerçekten. bugün ülkemizin her tarafı şehit kanlarıyla sulan
mıştır. Burada, Yüce Atatürk'ün ifadelerinde bulan ve sempozyum , 
dolayısıyla tekrar ve tekrar dile getirilmesi gereken, özellikle de gü:. 
nümüzde birlik ve beraberligin çok önem kazandıgı. istiklfılimizi 
ne şekilde kazandıgımızın her vesileyle, herkes tarafından. bu ül
keyi seven. bu ülkenin birlik ve beraberligini yüreginde duyan her
kesin her yerde. her zaman Yüce Atatürk'ü rahmetle, minnetle an
mak görevini yerine getirmek, dünkünden daha çok bugün ihtiya
cımız vardır. Başta Yüce Atatürk olmak üzere, Atatürk'ün yanın
da yer alan silah arkadaşlarını. rahmetle, minnetle anıyor, mane
vi huzurunda saygıyla bir defa daha egiliyoruz. 
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Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Bugün, Tihk Milleti olarak hür yaşıyorsak, bugün Yüce Ata
türk'ün ifade ettigi gibi. "En büyük eserim Türkiye Büyük Millet 
Meclisi" diyorsa ve gene bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 
ncı açılış yılını kutluyorsak, bu, bizim için mutlulukların en büyü
ğüdür. Türk Milleti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi
miz, dünya durdukça. dünya var oldukça var olacaktır ve bunun 
en büyük müdafiileri, bekçileri de işte karşınızda duran pırıl pırıl 
gençlerimiz olmak üzere, hepimiz göğsümüzü siper ederek buna 
sahip çıkacağız. Atatürk ilke ve inkılapları. bizim şaşmaz hedefı
miz olacaktır. Bunu da herkesin böyle bilmesini bir defa daha bu 
kürsüden yüksek sesle ifade ediyorum. 

Gerek 26 Ağustos 1922'de başlayan, daha sonra 27 Ağustos'ta 
Afyon'un kurtuluşu. 30 Ağustos'ta Büyük Taarruz, daha sonra da 
işte 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Bunu. hiçbir zaman, hiçbir şekil
de unutmamamız lazım. Bu vatana göz dikeniere de mutlaka ge
reken dersi hepimiz vermemiz gerekiyor. 

Ben sözlerimi, bir şairimizin Dumlupınar ile ilgili sözleriyle 
bitirmek istiyorum: 

Selam şanlı orduya, selam şanlı bayrağa, 

Selam istiklal için çarpışana, ölene, 

Selam ey Başkomutan Mustafa Kemal'e selam; 

Emanetin yaşıyor, güven, inancımız tam. 

Can vermeye and içtik, hepimiz bu uğurda. . 

Buna gö~ diken düşman varsa çıksın! 

Dün nasıl kahrolmuşsa, bugün de kahrolacaktır. 

Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

İbrahim BİRLER - Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz 
ve 1 O uncu Milli Egemenlik Sempozyumun un açış konuşmasını 
yapmak üzere, Denizli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Ya
yın Kurulu Başkanı Sayın Hasan Korkmazcan'ı mikrofona arz edi
yorum. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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Hasan KORKMAZCAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Aziz Afyonlular, degerli konuklar, saygıdeger hanımefendiler, 
beyefendiler, sevgili gençler; 1996 yılı başında çalışmalarına baş
layan 20 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk bilimsel top
lantısını güzel Afyonumuzda düzenlemektedir. Bundan büyük bir. 
mutluluk duyuyorum. Afyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordu
larının 26 Agustos 1922 tarihinde yurdumuzu kesin olarak kur
tarmak için başlattıgı Büyük Taarruzun ilk ve belki en önemli he
defi idi. 

Afyon, 27 Agustos günü kurtarıldı. Eger bu yöredeki düşman 
direnci böylesine kısa bir süre içinde yok edilmeseydi, hiç kuşku
-suz, İzmir' e giden yol çok daha zahmetli katedilecek ve çok daha 
fazla kan akacaktı. 

Afyon'un kurtuluşu, Büyük Taarruzun-kesin sonucunu, daha 
ikinci gün belli etmiş gibiydi. Meclisimizin savaş yetkilerini geçici 
bir süre için devrettigi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa da, 
aynı gün bu güzel kentimize gelmiş ve düşmana en agır darbenin 
vuruldugu Başkomutan Meydan Muharebesinin bitimine kadar 
karargalunı burada kurmuştur. 

Afyon Belediye binasındaki bu karargalıta yaptıgı çalışmalar sı
rasında, daha bitmemiŞ Meydan Muharebesinin sonuçlarını bü
tün açıklıgıyla önceden görmüş ve çevresindekilere şu unutulmaz 
sözleri duyurmuştur: "Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi 30 Ağustos 
sabahı ufuktan bütün şaşaasıyla doğacaktır." Evet, Afyon, Türk'ün 
kurtuluş destanında böylece sarsılmaz yerini almıştır. 

Degerli Afyonlular, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruldugu 
gün olan 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren iki önemli görevi yü
rütmek zorundaydı. Bunlardan birincisi, her yandan istilaya uğra
yan bu aziz vatanı, milletin doğrudan dogruya destegini saglaya
rak kurtarmaktı. Bu, son derece ağır görevin yerine getirilmesi için 
de, egemenlik denilen devlet gücünün, yalnız ve sadece milletten 
kaynaklandığını, bu nedenle onun gerçek sahibinin milletimiz ol
dugunu, her çevrede benimsetmek gerekiyordu. 
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Büyük Taarruz ve Sonuçları 

_ İkinci görev, bu ilk görevle baglantılı idi. Meclis, sadece bir sa
vaş yürütüp vatanı kurtarmak için kurulmamıştı. Görkemli ve· 
uzun ömrünü bir felaketle noktalayan Osmanlı Devleti de bu ara
da yok olup gitmişti. Onun bıraktıgı boşluk doldurulacak ve artık 
kişi degil, millet egemenligine dayanan yepyeni bir devletin saglam 
şekilde Türk'ün hayatında layık oldugu yeri almasına çalışılacak
İl. İlk görev yerine getirilirken, yani düşman yurttan, bütün mille
tin elbirligiyle kovulurken, Meclisimiz yeni bir deylet kurmanın 
bütün hazırlıklarını da yapıyordu. Vatan kurtulduktan sonret tek
rar eski günlerin karmaşasına dönülemezdi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Türkiye'de onurlu ve saglam bir demokratik rejimin ku
rulması için de vargücüyle çalışacaktı. Nitekim, zafer kazanıldık
tan sonra, bu görevin gerekleri daha da çabuk ve kalıcı biçimde 
yerine getirilmeye başlanmıştı. Artık Cumhurbaşkanı olan Ata
türk, 2 Ekim 1925 günü Afyon'u ziyaret ettiği gün, bu kentin de
gerli evladından Türk Ocagı Üyesi İsmail Kemal Bey (Aşkar) ko
nuşmasında: "Biz istiyoruz ki, memleketimiz böyle harap, perişan, 
kapkara kalmasın. Türk Milleti, medeniyet ailesinden uzak kalma
sın. Bunun için. vazifen daha bitmemiştir Paşam" diyerek, Afyon
luların çağdaşlaşmaya ve ilerlemeye karşı duydukları özlemi dile 
getirmiştir. 

-- Evet, görev daha bitmemişti. Herşeyden önce demokrasinin te
meli olan altyapı kurulmalıydı. Egemenligin millete ait olmasının 
kesinleştirilmesi, cinsiyet, ırk, dil, din farkı gözetilmeksizin bütün . 
yurttaşların kesin eşitligi, temel hak ve özgürlüklerin aşama aşa
ma, ama çok hızlı bir şekilde yerleştirilmesi, daha nice yenilikler ... 
Bütün bunlar, Türk Milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin eseridir. Bu hazırlıklar sonundadır ki, sar
sıntısız. sıkıntısız bir şekilde çok partili siyasi hayata geçilerek, de-

. mokrasi yolundaki son aşamanın içine girilmiştir. 

Türk Mill eti, demokrasinin temel bazı kurumlarına 1 9. uncu . 
yüzyılın ortalarından beri sahip olmaya başlamıştı. Bu bakımdan, 
pekçok ülkenin de ilerisinde idi. İlk yasama meclisi yönetim biçi
mine geçişi saglayan anayasa, Türkler tarafından 1876 yılında 
ilan edildi. Bütün eksikliklerine ve özellikle egemenlik kaynağı açı-
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Hasan KORKMAZCAN 

sından demokratik bir yapıda bulunmamasına ragmen, anayasa
ya dayalı bir devlet düzenine bazı Avrupa ülkelerinden de önce ge
çilmesi, son derece önemli bir olaydır. İşte, bu olayın da 120 nci 
yıldönümü bu yılın içindedir. 

. Bu vesileyle şunu söylemek isterim; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin temel amacı olan çogulcu demokratik hayata geçişin de bu 
yıl 50 nci yıldönümünü kutluyoruz. Gene, Medeni Kanunun Yüce 
Meclisimizce kabulünün de bu yıl 70 inci yıldönümüdür. Gördü
günüz gibi, bu yıl. Türk demokrasi tarihi bakımından son derece 
önemli olayların jübile yıldönümleridir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çalışmalarını halkımıza daha yakından tanıtmak, pek çok 
tarihi, siyasi ve hukuki sorunu demokrasimiz açısından incelete
rek~ büyük bir bilim ve yayın etkinligi içinde ilgili herkese yardım
cı olmak için kurulan ve bu görevlerini oluşturuldugu tarih olan 
1984'ten beri yerine getiren Kültür Sanat ve Yayın Kurulumuz, bu 
yıl söyledigirniz üç büyük olayı ana yönleriyle işlernek için gerekli 
hazırlıkları yapmaktadır. 

Aziz Afyonlular, Türk demokrasisi, vatanımız kurtulmasaydı 
kurulamazdı, Milletimiz de karanlık bir gelecek içine girerdi. Bu 
engeli ortadan kaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının 
kazandıgı büyük zafer, bugünkü varlıgımızı borçlu oldugumuz son 
derece önemli bir olaydır. Bu nedenle bu yıl yapmayı planladıgımız 
bilimsel etkinliklerin ilkini, herşeyimizi borçlu oldugumuz bu bü
yük zafere adadık. Afyon'da bu konuda biraz sonra degerli bilim 
adamlarımız bizleri aydırılatacaklardır. Bu sempozyumun sonuç
ları, hep yapıldıgı gibi, kısa süre içinde baskısı yapılarak, bütün 
üniversitelerimiz ile halk kütüphanelerine dagıtımı gerçekleştirile
cektir. 

Bu güzel toplantının hazırlanmasında evsahipligi yapan Afyon
karahisar Valiligini, Garnizon Komutanlıgını, Belediye Başkanlıgı
nı, Kocatepe Üniversitesi Rektörlügünü, bildiri hazırlayıp sunan ve 
böylece degerli bilimsel katkılar saglayan bilim adamlarımızı ve or
ganizasyonun gerçekleşmesinde katkısı olan diger bütün görevli
leri kutluyar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Sözlerimi tamamlarken, aziz milletimizin, tarihte oldugu gibi, 
insanlık ailesindeki görkemli yerini yeniden kazanması için, Ana
dolu'nun yeniden ve ebediyen Türk yurdu yapılması için, inanıl
maz ve ölçüye sıgmaz fedakarlıklarda bulunan kurtarıcı ve kuru
cular kuşagına minnet ve şükranlarımızı sunmak istiyorum. Aziz 
şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
artık ebedi hayata geçmiş olan, Kurtuluş Savaşındaki ve devleti
mizin yeniden kuruluşundaki dava arkadaşlarını minnetle şük
ranla anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. 

Türk siyasi tarihine önemli bir katkı getireceginden emin oldu
gum bu toplantıyı açıyorum. Siz degerli konuklarımıza mutluluk 
ve esenlikler diliyorum. 

İbrahim .BİRLER- Sayın Başkanımıza şükranlarımızı arz edi
yoruz. 

Sayın Başkanım, Sayıri Bakanım, degerli konuklarımız; bu bi
limsel toplantımıza mazeretleri sebebiyle katılamayıp, telgrafla ba
şarı dileyip, siz degerli konuklarımıza iyi dileklerini sunan Sayın 
Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerimize, siyasi parti genel 
.başkanlarımıza, toplantımıza bizzat iştirak ederek onur veren, güç 
katan Aydın Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı Üyesi Sayın Fatih Atay'a, Şanlıurfa Milletvekili Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İdare Amiri Sayın İbrahim Halil Çelik'e, Bingöl 
Milletvekili Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Üyesi Sayın Kazım Ata
oglu'na, Afyon Milletvekilimiz Sayın Osman Hazer'e, Afyon Millet
vekilimiz Sayın Halil İbrahim Özsoy'a, Afyon Milletvekilimiz Sayın 
Nuri Yabuz'a, bilimsel toplantımızın koordinasyonunu üstlenen 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ögretim Üyesi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlıgı ve Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Da
nışmanı Sayın Profesör Doktor Ahmet MUMCU'ya, biraz sonra 
tebligleriyle toplantımızı zengirıleştirecek degerli bilim adamlarımı
za tekrar şükranlarımızı simmak istiyoruz. 

Degerli konuklar, "Büyük Taarruz ve Sonuçları" adlı sempozyu
mumuzu yönetmek üzere, Profesör Doktor Şehabettin YİÖİTBAŞI 
ve degerli bildiriler sunacak olan diger bilim adamlarımızı kürsü
ye davet ediyorum. 
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SEMPOZYUM 

OTURUM BAŞKANI 

Prof. Dr. Şehabettin YİGİTBAŞI 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

KONUŞMAClLAR VE BiLDİRİLERi 

* Prof. Dr. Zeki ARIKAN 
Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

"Büyük Taarruz Öncesi Türkiye'nin Durumu" 

* Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ 
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

İnkıH1p Tarihi Bölümü Başkanı 

"Büyük Taarruz Öncesi Diplomatik Hazırlıklar'' 

. * Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü 

"Millf Mücadele'de Afyon ve Uşak'ın Kurtuluşu" 

* Prof. Dr. Ergün AYBARS 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü 

"Milli Mücadele'de İngiliz Basını, 1-11'~ 
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* Prof. Dr. İz:let ÖZTOPRAK 
Ankara Üniversitesi 

* 
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Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

"Büyük Taarruz ve Dış Ka11iuoyu" 

Prof. Dr. Reşat GENÇ 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı 

"Büyük Taarruzun Gerçekleşen Hedefleri" 



Prof. Dr. Şehabettin YİÖİTBAŞI 
Myon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

Yüce Meclisimizin çok değ;erli Başkan Vekili, Sayın Bakanım, 
Sayın Milletvekillerim, Sayın Valim, Değ;erli Komutanım, Belediye 
Başkanım, değ;erli konuklar; vakit kaybetmemek için hemen sem
pozyumu başlatıyorum. 

İlk konuşmayı Prof. Dr. Zeki Arıkan'a vereceğ;im; buyurun. 
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Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Prof. Dr. Zeki ARIKAN 
Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

Sayın Başkan, degerli konuklar; sözlerime başlamadan hepini
zi en içten duygularımla selamlarım. 

Büyük Taarruz, çagdaş Türkiye'nin kuruluşunu hazırlayan en 
önemli aşamalardan biridir. Bu zafer, haksız bir işgale son ver
mekle kalmamış, Türkiye üzerinde oynanmak istenen ve Sevr'le 
gerçekleştigi sanılan bir oyunu da bozmuş, işgalcilerin hesapları- · 
nı alt üst etmiştir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki 30 Agustos 
yalnız parlak bir zafer degildi. Bu, sözün tam anlamıyla tarihsel 
bir hesaplaşmaydı. Megali İ dea'ya "Dur" diyen bir hesaplaşma ... 
Artık Türkiye bu büyük tarihsel başarısıyla uygar dünya içindeki 
uluslara tamamen eşit hak ve görevlere sahip bir ülke olarak çıkı
yordu'. Bu kesin zafer sayesinde Türk ulusu, son yüzyıllarda yitir
digi siyasal ve ekonomik bagımsızlıgını, özgürlügünü elde etmiş, 
saltanat ve hilafet gibi çürümüş kurumları da temizlemiştir. 

Türkiye'yi 30 Agustos zaferine götüren Türk ordusunun dahi 
komutanı Atatürk. "Büyük Zafer Hakkında" Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin 4 Ekini 1922 tarihli oturumunda açıklama yaparken 
sözlerine şöyle başlamaktadır: "Ordulanmızın silahlarına emanet 
ettiğiniz aziz ve mübarek maksat, arzu ettiğiniz veçhile emniyet ve 
itimadınızın mahalline masruj olduğunu gösteren mesut bir netice-

- ye vas ıl oldu "2
• Bundan sonra Atatürk şu önemli noktayı vurgula

maktadır: "Arkadaşlar; Tebrik etmek saadetine mazhar olduğum 
bu zafer sühuletle kabil-i izah değildir. Bunu anlamak, bugün değil, 
belki yarın tarih sahifelerinde ariz ve amik (enine boyuna) tetkik 
edildikten sonra mümkün olacaktır"3 • Gerçekten günümüzden 74 
yıl öncesine giden bu büyük olayı hazırlayan gelişmeleri incelemek 
ve zaferin hangi koşullar içinde kazanıldıgını araştırmak bu başa
rının altında yatan gücü daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. 
İzninizle biz bu perdeyi biraz aralamak için Büyük Taarruz önce
sinde Türkiye'nin durumunu kısaca gözden geçirmeye çalışacagız. 
(/) TJTCemiyeti, Tari/ı IV, Tiirldye Crmılıuriyeti, İstanbul, 1934, 121. 
(2) Atatiirk'iin Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1961, 1, 247. 
(3) Söylev ve Demeçler,/, 247. 
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Konuyu üç açıdan ele alarak kısaca Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
İstanbul ve işgal altında bulunan Batı Anadolu'nun durumunu ge
nel çizgileriyle özetleyecegiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1918 Mondros Mütarekesi, Türklerin üzerinde bulundugu top
raklarda yaşamak hakkının bulunmadıgı esasına dayanıyordu. 
Yüzyıllardan beri süregelen "Şark Meselesi", emperyalist güçlere 
göre son çözümüne ulaşmış, Türklerin Balkanlardan, Anado
lu'dan atılıp Orta Asya'nın bozkırlarına sürmenin saati çalındıgı 
kanısına varılmıştı. Türkler, tarihin dönüm noktasında bulunu
yorlardı. Önlerinde var olmak ya da yok olmak gibi iki seçenekten 
başka bir çıkar yol görünmüyordu. Mütarekeyi izleyen günlerde 
başlayan haksız işgaller, onur kıncı davranışlar, ulusun vicdanın
da derin bir yara açmış ve bu adaletsizliklere karşı duyulan tepki 
Müdafaa-i Hukuk'a giden yolu hazırlamıştır. Müdafaa-i Hukuk, 
Mondros Mütarekesinin haksız uygulamalarıyla zulüm ve adalet
siziikierin baskısı altında ezilmek istenen Türklerin, ulus olarak 
bagımsız bir devlet kurmak, yaşama hakkını elde etmek için sara
ya ve dış güçlere karşı giriştigi mücadeleyi anlatmaktadır4 • Müda
faa-i Hukuk'un ilk örgütlenmeleri· bölgesel düzeyde olmuş5 ve 
Sıvas Kongresinde (4-11 Eylül 1919) bütün bu dernekler Anadolu 
ve Rumeli Müdafaaa-i Hukuk Cemiyeti (A-RMHC) adı altında bir
leştirilerek ülke çapında bir güç elde edilmiştir. O tarihteki yaban
cı kaynaklar, Sıvas Kongresinden "Sıvas'taki Anadolu Cumhuriye
ti" diye söz ediyordu6

• Çünkü Anadolu'daki direnişin bagımsız bir. 
cumhuriyete dogru gutigi sezilmeye başlanmıştı. Gerçekten Sıvas 
Kongresinin belirledigi Temsil Heyeti, fıili bir hükümet olarak 
milli iradeyi eline almış ve TBMM'nin açılışına kadar gelişen olay
larda belirleyici bir rol oynamıştır. Damat Ferit hükümetinin dü
şürülmesi, Ali Rıza Paşa kabinesinin iktidara gelişi, Amasya gö
rüşmeleri, son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması ve bu 

(4) Tarık Zafer Tımaya, Devrim Hareketleri İçinde Atatiirk ve Atatiirkçiiliik, Ankara. 1981, 208. 

(5) S. İ/kin-i. Tekeli, Ege'de Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşma Geçerken Uşak Heyet-i Merkezi-

yesi ve İbrahim (Talıtakılıç) Bey, Ankara, 1989; Bülent Tanör. Türkiye'de Yerel Kongre İkti
darkın (1918-1920), istanbul, 1992. 

(6) Bi/al N. Şimşir. İngiliz Belgelerbıde Atatiirk 1918-1938, Ankara, 1973-79, 1, 104, 248. 
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mecliste Misak-ı Milli'nin kabulü, ulusal hareketin gücünü ve bu 
hareketin bütün ulusça benimsendigini gösteren başarılardır7 • Bu 
olaylar içinde en önemlisi 1919 yılında yapılan seçimleri ezici ço
gunlukla A-R-MHC'nin destekledigi adayların kazanmış olmasıdır. 
Bu sonuç; Anadolu'daki ulusal hareketi fiili olmaktan çıkarmış ve 
ona yasal bir nitelik kazandırmıştıı-B. Son Osmanlı Mebusan Mec
lisi, esasları Erzurum ve Sıvas kongrelerinde çizilen Misak-ı Milli'yi 
kabul ve bütün dünyaya ilan etmiş, Müdafaa-i Hukuk'un sürekli 
uyarılarıyla Kürtlük davasını, ayrılık ve işgalleri de reddetmiştir9 • 

Meclisin bu kararlı tutumu işgalci güçleri kaygılandırmakta gecik
medi. İstanbul, 16 Mart 1920'de resmen işgal edildi. Meclis-i Me
busan da 18 Martta, meclisin serbestçe karar alması mümkün ol
mayacagından, milletvekillerille yapılan saldırıyı protesto ederek 
dagıldı. Artık Anadolu'da yeni bir Meclisin toplanması için gereken 
ortam dogmuş bulunuyordu. 

Mustafa Kemal'in 17 Mart 1919 tarihinde kaleme aldıgı bir ge
nelgede, açılacak meclisin bir kurucu meclis niteligi taşıyacagı 
açıklanmış10 , ancak bir süre sonra bu nitelik "selahiyet-i fevkala
de"ye dönüştürülmüştür11 • 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, ulusal 
egemenligi tam anlamıyla gerçekleştirmiş ve ulus kendi yazgısına 
el koymuştur. Zaman zaman Osmanlı Devletinin, padişahın, hali
fenin kurtarılmasından söz edilmesi, gereksiz tartışmaların önüne 
geçmek için kullanılan bir yöntem olmuştur. Mustafa Kemal, Mec
lis Başkanlıgına seçildtgi zaman Meclisin hemen bir hükümet kur-·. 
(7) Tevfik Bıyıklıoğlu, "Birinci TBMM'nin Hukuki Statüsü ve ihtilalci Karakteri", BeUeten, 

96( 1960). 7; Sina Akşin. İstanbul Hükümetleri ve Mı1lt Mücadele, istanbul, /992, 2 cilt, tür. 
yer. 

(8) Tımaya, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçiiliik, 182-207. A-RMH Cemiyetinin 

adayları dışmda yalnız istanbul'dan girmiş olan Milli Türk, Osmanlı Mesai fırkalarmın birer 

adayı, Anadolu 'dan katılmış olan Osmanlı Çiftçiler Derneği. Teceddüt ve Milli Türk/ırkaları

mn bazı adayları seçilmişlerdir. İşgal altında bulunan İzmir ve Adana 'da seçimler işgalci güç
ler tarafından engellenmiştir. 

(9) Tunaya, Devrim Hareketleri İçinde, 195. Misak-ı Millf için bk. Nejat Kaymaz. "TBMM'de Mi
sak-ı Milli'ye Bağlılık Andı içilmesi Konusu 1-V", Tarih ve Toplum, sayı 19-23 (1985). 

(10) F.R. Unat, "Atatürk'ün Toplamak İstediği 'Meclis-i Müessisan'", Belletm, 83(1957), 483-

487. 

(ll) Ke1nal Atatürk, Nutıık, 1, 421. 
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masını, milletvekillerinin ülkenin yazgısına el koymalarını önermiş 
ve bundan kaçınmaya gerek olmadıgını vurgulamıştır: "Bu vazife 
o kadar mühim ve içinde bulunduğumuz zaman o kadar tarihidir ki 
koca mesuliyeti üç beş kişiye tahmil etmekle (yüklemekle) iktifa 
edemeyiz"12

• 

Mustafa Kemal, İstanbul'da saltanatın henüz devam ettigi bir 
sırada TBMM'ni halifenin bir danışma kurulu gibi görmek isteyen
lere karşı da şöyle diyordu: "TBMM halifenin değildir ve olamaz. 
TBMM yalnız ve yalnız milletindir. Bu meclis yalnız ve yalnız mille
tin emrine mutavaat etmek mecburiyetindedir. İsmi ve makamı ne 
olursa olsun millet bu hakkını bir şahsa tevdi ve teslim edemez"13

• 

Mustafa Kemal, 1923 Şul;mtında Akhisar'da yaptıgı bir konuş
mada da TBMM Hükümetinin niteligini daha kapsamlı olarak şöy
le anlatmaktadır: 

"TBMM Hükümeti, pek ala bilirsiniz ki eski Babıali Hükümeti de-
. ğildir, eski Osmanlı devleti değildir. Onlar artık tarihe karışmıştır. 
Düşmanlarımız Osmanlı devletini yıkarak unsur-u asli olan Türk 
milletini de imha etmek istiyorlardı. Halbuki Türk milleti yeni iman 
ve kat'i bir milli azimle yeni bir devlet kurmuştur. Bu devletin istinat 
ettiği esaslar 'istiklal-i tam' ve 'bilaküydüşart hakimiyeti milliyeden 
ibarettir. Millet bu hakimlyetten bir zerresinifeda etmeyecektir"'14

• 

Meclis tam anlamıyla milli bir karakter taşıyordu. Onun bu ka
rakteri silme Müdafaa-i Hukukçulardan oluşmasında yatıyordu. 
Meclisin yapısı konusunda yapılan ayrıntılı araştırmalar'5 , Birinci 
Meclisi oluşturan milletvekillerinin sosyo-ekonomik tabanlarını, 
egitim düzeylerini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Serbest 
meslek sahipleri (101), devlet memurları (133), din adamları (32) 
ilk sırada yer alıyor, bunu saglık, teknik elemanlada aşiret reisie
ri ve gazeteciler izliyordu. Meclisin iki seçimle (1919 ve 1920) ku-

(12) TBMM Zabıt Ceridesi, /, 2, 24.4./336, c./ 

(13) Söylev ve Demeçler, ll, 63. 

( 14) Söylev ve Demeçler, ll, 91-92. 

( 15) İhsan Güneş, Biri11ci Türldye Büyük Millet Meclisi'liili Düşü11sel Yapısı (1920-1923), 62-74 
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rulmuş olması. ayrıca Yunanistan'dan gelen milletvekillerinin de 
buraya katılması. ona parlamento tarihinde ilginç bir yer veriyor
du( 1 6). "Binayı bu taşlarla yapmak gerekmiş. Mustafa Kemal ve ar
kadaşlanmn görevleri böylece çetin olmuştur"17 • 

Meclisin toplanmasının temel amacı şurada yatıyordu. "Müs
temleke olarak yaşatılmak istenilen Türklerin, milli müstakil bir 
devlet olarak yaşamak hakkım, fiili bir mücadele sonunda, Osman
lı hükümetine, imparatorluğun diğerunsurlanna ve bu hakkı tam
mayan emperyalist devletlere tamtmaktı"18 • 

Meclisin antikapitalist ve antiemperyalist niteligi gerek Musta
fa Kemal Paşa, gerek TBMM tarafından sık sık vurgulanmıştır. Ni
tekim Mustafa Kemal Paşa " .. Bizi mahvetmek isteyen emperyaliz
me karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyet-i milliyece 
mücadeleyi caiz gören bir mesleğt takip eden insanlar" oldugunu 
vurgulamıştı19 • Aynı baglarnda 21 Ekim 1920 tarihinde yayınlanan 
"Büyük Millet Meclisi Beyannamesi"nde "Emperyalist Devletlerin, 
Devlet ve Milletimizin hayatına açıkça kasdetmeleri neticesinde 
mürlafaa-i meşrua için Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi... hayat ve istiklalini yegane ve mu
kaddes emel bildigiTürkiye halkını, emperyalizm ve kapitalizm ta
hakküm ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetinin sahibi 

. kılmakla ... " ifadeleri bunu kanıtlamaktadır20 • 

Burdur milletvekili İsmail Suphi, şöyle diyordu: "Biz alelıtlak 
emperyalizmin aleyhindeyiz. Emperyalizm nereden gelirse gelsin. 
Kendimiz emperyalist degiliz ve emperyalistlerin aleti de olamayız. 
Kapitalizm meselesine gelince, kapitalizm zulmü nerede cari olur
sa olsun aleyhindeyiz"21

• 

( 16) Mustafa Kemal Paşa meclisin bu niteliğini şiiyle açıklamıştır: 

"Meclis-i aliniz salahiyer-i fevkaladeyi haiz olarak yeniden intihap edilen Mebusan·ı Kiraın ile 
duçar-ı taarrıız olan makarr-ı saltanattan tah/is-i nefs ile buraya gelen mebıısan-i kiramdan 
miirekkeptir" (TBMM Zabıt Ceridesi),l, 1, 23.4.1336, c.l). 

( 17) Tımaya, Devrim Hareketleri İçinde, 68. 

(18) Bıyıklıoğlıı, "Birinci TBMM ... ", göst.yer, 15. 

(19) E.Z. Karai, Atatiirk'te11 Diişiüıceler, istanbul, 1986, 26. 
(20) TBMM Zabıt Ceridesi, 1 99, 18.11.1336, c./. 
(21) TBMM Zabıt Ceridesi, 1 99, 18.11.1336, c.!. 
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Öte yandan meclisin ana niteligini belirleyecek olan soru şuydu: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul'daki Osmanlı parlamento
sunun devaını mıdır? Yoksa yeni kurulmakta olan bir devletin ku
rucu organı mıdır? Her iki soruya evet diyenler vardı. Özellikle 
Mustafa Kemal Paşa'nın devrimci tutumunu ilk fark edenlerden bi
ri olan ve Meclis ikinci başkanlıgına seçilen Hukuku esasiye profe
sörü Celalettin ArifBey meclisi, Meşrutiyet parlamentosunun deva
mı sayıyor ve onun başkanlıgında direniyordu22

• Öyle ki bu mecli
sin hiçbir yasal dayanagı olmadıgını dahi ileri sürüyordu23

• 

Meclis, bir ihtilal meclisi oldugu kadar bir çelişkiler meclisiydi. 
En devrimci kararlar bu meclisten çıkmıştır. Ancak bunun yanın
da, kararsızlıgın, tutuculugun her zaman açıga çıktıgı da görül
mektedir. Men'-i Müskirat adlı içki yasagı deniz kurmayı Ali Şük
rü'nün önerisi üzerine tam bir şeriat yasası olarak çıkmıştır. Ma
liye Vekili, boş hazinenin bu yüzden yirmi milyon lira kayba ugra
dıgını boş yere anlatmaya çalıştı. Hatta Hıristiyanların dinleri ge
regi kiliselerde şarap bulundurma hakkı bile tanınmamıştı. Bu ya
sa önerisinin tartışılması sırasında iki hoca meclisin sokaga ba
kan penceresini açarak: 

.. _Ey Ümmet-i Muhammet, din elden gidiyor" diye haykırmış
lardı24. 

Mecliste siyasal partiler yoktu. Ancak iki grubun, yani devrim
ci ve eskiye baglı iki zümrenin varlıgı seziliyordu. Meclisin tutucu
lugu yanında demokrat bir yapıya sahip oldugu da şüphesizdi. Bu 
iki grup arasındaki ilişkilerin zaman zaman keskin bir muhalefe
te dönüştügü görülmektedir25

• Ancak unutmamak gerekir ki Mec
listeki çeşitli egilimleri tam bir bütünlük içinde uzlaştıran, bu 
meclisi Osmanlı parlamentosunun bir devamı olmaktan kurtaran 
ve ona devrimci bir ruh veren Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Fa
kat Mustafa Kemal Paşa'nın çektigi sıkıntılar da sayınakla bitmez. 
Dönemin tanıgı bir yazar bize bu konuda şunları aktarmaktadır: 

(22) Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaş/aşma, Ankara, 1973, 440. 

(23) Tıınaya, Devrim Hareketleri, 71. 

(24) F. R. Atay, Çatıkaya, İstanbul, 1969, 262, 305. 

(25) Ahmet Demirel, Birinci Mecliste Mulıalefet, İkinci Grup, İstanbul, 1994. 
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"Vaziyetin ağ;ırlığ;ını bütün yükünü bu hareketin reisi çekerdi. 
Bir kısım politikacıların daha o zamandan ona eza ve cefanın tür
lü türlüsünü yaptıkları görülürdü. Bu devirlerde onun göstermiş 
olduğ;u sabır, toleransı ve tahammül kuvvetini inkılap tarihlerinde 
hiçbir inkılapçının göstermiş olabileceğ;ini zannetmiyorum"26

• 

Sakarya zaferinden sonra, özellikle 1921 yılı sonlarında muha
lefetin mecliste daha örgütlü bir hale geldiğ;ini ve özellikle Başku
mandanlık Yasasının 3. kez mecliste görüşüldüğ;ü sırada daha bü
tünsel bir yapıya kavuştuğ;u görülmektedir. Bu yapılanma meclis
te İkinci Grup denilen muhalefetin ortaya çıkması sürecini hazır
lamıştır. Malta'dan gelen İttihatçıların bir kısmı ve bu arada Kara 
Vasıf da muhalefet safında yer almışlardı27 • II. Grup'a katılan mil
letvekillerinin sayısının zaman zaman 120'ye ulaştığ;ı gözönüne 
alınırsa, bunların meclis içinde epeyce bir ağ;ırlığ;a sahip olduğ;u 
sonucuna varılır. Ancak bu sayı zamanla azalmıştır. Amacımız bu
rada II. Grup'un meclis içindeki konumunu araştırmak değ;ildir. 
Biz sadece konumuzia çok yakından ilgisi olduğ;u iÇin Büyük Ta
arruzdan önce ve özellikle Başkumandanlık Yasasının görüşülme
si sırasında bu gruba mensup milletvekillerinin tutumunu ortaya 

· koymaya çalışacagız. 
Mustafa Kemal'in meclisteki hasımları, Sakarya Zaferinin se

vinci soğ;ur soğ;umaz harekete geçmeye başlamışlardır. Muhalifler, 
Saray ve Babıa.Ii müşavirleri gibi Türk ordusunun taarruz edeme
yeceğ;i fikrindedirler. Onlara göre karşımızda yalnız Yunan yok, 
onun arkasında ingiliz var. Biz savaşla bu işin içinden nasıl çıka
rız? Bir uzlaşma çaresi aramalı ve bulmalı değ;il miyiz?28

• Muhalif
ler, "izlenen askeri siyasetin ne olduğ;unu sorgulayarak başku
mandan ve genelkurmay başkanının, cepheden uzak, Ankara'da 
oturmalarını tartışma konusu yapmaya başladılar. Mecliste ordu 
aleyhine bir cereyan vücuda getirilmişti"29 • Ordu niçin saldırmı-

(26) Muhittin Birgen, "İttihat ve Terakki'de On Sene", Son Posta, 7 Haziratıl937. 

(27) İkinci Grup için bk. Nutuk, ll, 633·635. S. Se/ek, Atıadolu İlıtilali, 596·600; İhsan Güneş, 
Biri11ci Türkiye Büyük Millet Meclisiilin Düşünsel Yapısı, 141·152; Alunet Demirel, 
Birinci Mecliste Mulıalefet, İkinci Grup, İstanbul, 1994. 

(28) Atay, Çankaya, 305. 

(29) Nutuk, ll, 635. 
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yor? Hemen saldırıya geçmelidir. Hatta bunlar. Kuzey Irak'tan İn-
. gilizlere karşı harekete geçmeyi dahi savunuyorlardı. Bu, Enver 
Paşa'nın Osmanlı İmparatorlugunu bir federasyon biçiminde de
vam ettirmek düşüncesinden kaynaklanıyordu. Muhalifler, Ana
dolu kurtuluş savaşını, Irak, Suriye, Filistin arası bir federasyon 
yönüne çevirmek istiyorlardı. Kanatları yumurta akı ve patatesle 
korunan tek uçaklı ve tanksız Türk ordusunun karşısına İngilizle
ri ve Fransızları da alacaktık30 • Elbette Mustafa Kemal Paşa bu 
denli "mfuıa ve mantıktan" yoksun düşünceler üzerinde durmadı 
bile. Mustafa Kemal Paşa. 4 Mart 1922'de cepheye hareketinden 

'önce yapılan gizli oturumda kararın "taarruz" oldugunu söyledi. 
Hatta "bu son vatan parçasını kurtarırken olsun hırslarımızdan, 
hislerimizden feragat" etmemiz gerekligini vurguladı31 • Ancak taar
ruz için gerekli hazırlıkların bUirilmesinin şart oldugunu da ekle
di. Bu hazırlıgın her şeyden önce dogrudan dogruya milleti, onun 
temsilcilerinden oluşan meclisi ve orduyu ilgilendirdigini, kısacası 
bu üç temel ögenin tam bir uyum içinde saldırı için hazırlıklı ol
ması gerekligini vurguladı32 • Bu arada Kazım Karabekir Paşa'nın 
Mustafa Kemal Paşa'ya çektigi bir telgrafta "Meclise karşı azası 
büyük mütehassıslardan mürekkep ikinci bir meclis" önerisi de 
anlaşılacak gibi degilde3

• 

4 Mayıs 1922 tarihinde, Başkumandanlık Kanunu TBMM'nde 
gizli bir oturumda tartışıldı. II. Grubun belli başlı temsilcileri bu
rada başkomutan, meclis, ordu, hükümet için tahkir edici sözler 
kullanmaktan çekinmediler. Hüseyin Avni, Mustafa Kemal ve ar
kadaşlarının bataga gittiklerini ve onlardan hesap sorulması ge
rekttgini söyledi. Ali Şükrü, bu yasanın "meclisin hukuk-ı teşriiye 
ve ıcraiyesinin gasp ve tahdit" edici bir nitelik taşıdıgını ileri sür
dü. Hulusi, başkomutana gerek bulunmadıgını, Mehmet Şükrü, 
yasanın bittigini ve bundan artık söz etmenin anlamsız oldugunu 
açıkladı. Salih Efendi daha ileri giderek "Bu gafil hükümet, bu si-

(30) Atay, Çatıkaya, 257. Krş. Nrıtuk, ll, 635. 

( 31) Nutuk, ll, 637. 

(32) Nutuk, ll, 638-639. 

(33) Nutıık, ll, 641-642. 
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zin begendiginiz ve iyi takdir ettiginiz gafil hükümet ... " sözlerini 
sarf etti. Selahattin, bu yasanın uzatılınasına neden gerek duyul
dugunu sordu ve daha ileri giderek şu konuşmayı yaptı: "Taarruz 
yapacagız dediler. Bendeniz yapamayacaksınız dedim. Dediklerim 
oldU: ... Bizim en büyük vazifemiz, siyasi mesailde memleket ve mil
leti selamate götürecek bir tarzı harekettir .. Bizim en büyük vazi
femiz siyaset ve daha sairedir. Milleti yaşatacak olan harp degil
dir .. ". 

Hüseyin Avni tekrar tekrar söz alarak "Siz milleti rezil edecek-
siniz" gibi aşagılayıcı deyimler kullandı ve Mustafa Kemal Paşa'yı -
kasdederek "Bunu milletin üzerinden silkin atın" demek küstahli-
gını gösterdi34

• Oturumu yöneten Rauf Bey, ülkenin en bunalımlı 
zamanında Başkumandanlık Yasasının kesintiye ugramasının sa
kıncalarını. belirtmekle birlikte yasanın geçmesi için gerekli olan 
çogunluk saglanamadı. 

Mustafa Kemal Paşa, rahatsızlıgından ötürü bu oturuma katı
lamamış, tutanakları getirterek incelemiş ve her ne pahasına olur
sa olsun, başkomutanlık görevine devam etmeye karar vererek bu
nu hükümete bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa, 6 Mayısta meclis
te askeri durum konusunda ayrıntılı bir açıklama yaparken önce
ki oturumda ileri sürülen bütün iddiaları teker teker çürüttü. ön
ce, gereksiz bir mevkiin, bir makamın mutlaka devam etmesine ta
raftar olmadıgını vurgulayarak "gaspetmek" sözünü bunu kulla
nanlara iade etti. Burada meclisin yapısını, niteligini bir kez daha 
açıklıga kavuşturmak geregini duydu: 

"Meclis-i aliniz bir meclis-i teşrti değtldir bir meclis-i mebusan de
ğildir. Salahiyet-i icraiyeyi de haiz ve mahiyet-i hazırası ile bir he
yet-i hükümettir. Nerede kaldı ki bir dava takip eden, bir ihtilal ya
pan, bir inkılap geçiren bu millet, düşman karşısındaki ordulara 
Başkumandan tayin ederken düşmanıara karşı bizim Başkuman
dan yapar, yapamaz yaptı, yapamadı diye münakaşa eder. .. 

Mamajih bizim meclisimiz dünyanın en demokrat bir meclisi
dir. .. " 

(34) TBMM Gizli C else, 1 39, 4.5.1338, c.2. 
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En büyük görevin siyaset yapmak oldugunu söyleyen milletve
killerine de şu yanıtı verdi: 

"En büyük vazifemiz siyaset yapmak değil, en büyük vazifemiz 
topraklanmızda bulunan düşmanı tart etmektir... Efendiler bugün 
milleti yaşatacak harp değildir diyorlar. Efendiler bugün milleti ya
şatacak yalnız harptir, başka bir çare yoktur. Maateessüf onun için 
bütün kudretimizi, bütün menabiimizi, bütün varlığımızı orduya ve
receğiz ve harp yapacak bir iktidarda olduğumuzu dünyaya tanıta- • 
cağız ve ancak ondan sonra milleti insan gibi yaşatmak mümkün 
olacaktır. .. " 

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya öncesinden daha tehlikeli bir za
manda bulundugumuzu söyleyerek yasal boşlugun doldurulması
nı ve böylece "bu keşmekeşe, bu anarşiye" hemen son verilmesi ge
rektigini açıkladı. İlk kez meclisin karşısında kesin bir tavır alarak: 

"Ordu kumandansız mı kalacak, ne olacak. Binaenaleyh bıraka
mam ve bırakmayacağım'135 • 

O günlerde mecliste bulunan Muhittin Baha Pars'ın Falih Rif
kı'ya anlattıgına göre: 

"Bir yanda Mustafa Kemal ve yanındakiler, bir yanda Ziya Hur
şit ve bütün arkadaşları, elleri ceplerinde ve tabancalarında birbir
lerine karşı yürürken, Mustafa Kemal'i o gün öldürecekler sanmış
tık"3s, 

Il. Grubun sert muhalefeti, zaman zaman I. Grup milletvekille
ri üzerinde cesaret kıncı etkiler yaratmıştır. Bunlardan bazıları Il. 
Grubun en önde gelenlerini milletvekililginden düşürme çarelerini . 
araştırmışlar ve o yolda Mustafa Kemal Paşa'ya öneri götürmüş
lerdir. Aldıkları yanıt şu olmuştur: "Böyle şey olmaz. Buna taham
mül etmek lazımdır. Fikirlerini beğenmediklerimizi atıp kendimize 
göre adam seçtirmeye kalkışırsak, bu meclis meclis olmaktan çıkar 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünya ejkd.n önünde durumu 
sars ılır"37 • 

(35) Zabıt Ceridesi Gizli, I 40, 6.5.1338, c./. Krş. Nutıık, ll, 653-663. 

(36) Atay, Çarı/uıya, 305. 
(37) S. Se/ek, Arıadolıı İlıtilali, 600. 
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Kimi milletvekillerinin kendisine yönelik hatta ülke çıkarlarını 
· zedeleyen tutum ve davranışiarına ragmen, Mustafa Kemal Pa
şa'nın meclise olan güveni hiçbir zaman sarsılmadı. Milli Mücade
leyi bu meclisle yürüttü. Zaferi bu meclisle kazandı ve bu meclis · 
halk egemenligini gerçekleştiren bir kuruluş olarak tarihimizde 
onurlu yerini almıştır. 

Çalışmalarıyla TBMM'nin tarihsel işlevine, niteligine ve yapısı
., na büyük ışık tutmuş olan, ancak ne yazık ki bugün sonsuzluga 
göçmüş bulunan Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya bu meclisi "mukad
des" olarak tanımlamış ve şu yargıya varmıştır: 

"Mustafa Kemal Atatürk'e, Türk Devriminin tüm ilkelerine küf
retmek hürriyetinin alabildigine tanındıgı bir ortam içinde TBMM 
Hükümetinin kayaları koparırcasına kazandıgı ve kurduğ;u "istik
lal"in mirasını reddedenler, büyük Kurtuluş anıtı önünde af dile
mek durumundadırlar. Kemalizmi, az gelişmiş, geri bir düzenin 
bekçiliğ;i sananlar da, elli yıl öncesini inkara varıyorlar ... 

Tarih unutmuyor. Yarının kuşakları da affetmiyor. Bütün me
sele, gelecek kuşaklara şerefli bir Türkiye bırakmak değ;il mi? Ana- . 
dolu ortasında, dört bir yanı aç kurtlarla sarılı bir avuç insan bu 
işin yapılabileceğ;ini kanıtlamışlardır. Bağ;ımsız bir Türkiye kura
rak ... "38. 

İstanbul 

İstanbul, Mütareke ve işgal boyunca tam bir çelişkiler yumağ;ı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul, Mondros Mütarekesinden 
bir süre sonra, 13 Kasım 1918 tarihinde Müttefikler tarafından fi
ili (de facto) olarak işgal edildi. İstanbul'a giren işgal kuvvetlerinin 
dağ;ılımı şöyle idi: 2.616 ingiliz, 540 Fransız ve 470 İtalyan39 • Bu iş
galin 16 Mart 1920 tarihinde resmi bir nitelik kazandığ;ını, Mütte
fiklerin şehrin yönetimini tamamen denetime aldıklarını belirtmek 
gerekir40

• Şehirdeki özellikle Pera, Galata ve Şişli gibi kozmopolit 
semtlerde yabancı askerlerin taşkınlıkları, serkeşlikleri Türk hal-

(38) Tunaya, Devrim Hareketleri, 261-262. 
(39) Bilge Criss, İşgal Altmda İstanbul, İstanbul, 1993, 149-150. 

(40) Criss, İşgal Altında İstanbul, 
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kının vicdanında derin yaralar açmıştır. Özellikle söz konusu yer
leşim alanlarında günlük yaşam, Yakup Kadri'nin Sodom ve Go
more romanında edebileştirdigi bir çalkantı içinde akıp gidiyordu. 

Öte yandan şehrin gelecegi pek parlak görülmüyordu ve temel 
sorun şuydu: İstanbul, Türklerde mi kalacak yoksa müttefiklerin 
mi olacaktı? Bu konunun Mütareke ve işgal boyunca önemini, 
güncelligini korudugunu görüyoruz. Barış koşullarını belirleyecek 
ingiliz-Fransız görüşmelerinde Celemenceau, İstanbul'un Osman
lı başkenti olarak devamını. ancak Bogazların Türk denetiminden 
çıkarılmasını savunmuştu41 • Lord Curzon, İstanbul'un Türklerin 
elinden alınması gerektiginde israr ediyordu. Ancak bunun Türk 
kamuoyunda yaratacagı tepkiyi de hesaba katan müttefikler, 
Sevr'de koşullu olarak İstanbul'u Türklere bırakıyorlardı42 • 

Mütarekede İttihatçılara karşı girişilen sindirme politikası etki
li olmakla birlikte, İttihatçıların şehirde önemli bir agırlıgı oldugu 
seziliyordu. Özellikle yeraltı örgütlenmelerinde İttihatçılar oldukça 
önemli bir rol oynamışlardı. Sözgelimi Teşkilat-ı Mahsusa içinde 
yer alan subaylar, istihbarat işlerinde önemli roller üstlendiler. Yi
ne hücre sistemi temelinde örgütlenen Karakol Cemiyeti, İstan
bul'dan Anadolu'ya pek çok malzeme ve çok sayıda insanın geçme
sinde önemli bir rol oynamıştır43 • 

Milli Mücadeleyi İstanbul'da destekleyen kişi, kuruluş ve kimi 
gazeteler yanında saray yanlısı ve Milli Mücadele karşıtı bir örgüt
lenmenin de bulundugunu belirtmek gerekir. Özellikle kamuoyu, 
Anadolu'dan düzenli haber alamıyor,· sarayı ve Hürriyet ve İtilafı 
destekleyen gazeteler her gün İstanbul'un Türk halkını zehirleme
ye devam ediyordu. Refik Halit, Refi Cevat ve Ali Kemal; Kuva-yı 
Milliye'yi İttihhat ve Terakkiyle özdeş tutarak Mustafa Kemal Pa
şa, TBMM ve Anadolu'ya karşı kin kusmaya devam ettiler. İş bu 
kadarla da kalmıyordu. İstanbul'da yayınlanan kimi gazeteler, dü
zenli olarak Yunan Genel Karargruunın bildirilerini yayınlamaya, 

(41) Sina Akşin, İstallbul Hiikiimetleri ve Milü Mücadele, ll, 262. 

(42) Nihat Erim, Siyasi Tari/ı Metilıleri, Ankara, 1953, 544. 

(43) Muharrem Giray, "İstanbul'un İşgalinde Gizli Bir Teşkilat Karakol Cemiyeti", Yakm 
Tarilıimiz, ll ( 1962 ), 345-347. 
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İzmir Yunan Olaganüstü Komiserinin demeçlerine yer vermeye de
vam ediyorlardı44 • 

Milli Mücadele, Meclis ve Mustafa Kemal düşmanlıgı, Peyam
Sabah'ın her gün başyazısını ve diger sütunlarını dolduruyordu. 
Yazılanların hiçbiri dogru degildi. Amaç. ulusal hareketi küçük 
düşürmek ve çökertmekti. Nitekim Kuva-yı Milliyenin perişan du
rumda bulundugu, Meclis'te "nifak ve şikak"ın hüküm sürdügü, 
milletvekilleri arasında ateşli kavgaların devam etugı yaygaraları 
yinelenip duruyordu45

• Mustafa Kemal Paşa ve onun yanında varı
nı yogunu ulusun kurtuluşuna adayanlar sürekli olarak celaliler, 
caniler, zorbalar, hempalar, yardakçılar, çeteler vb. sözlerle tezyif 
ediliyordu. Peyam-Sabah'ın başyazarı, Damat Ferit Paşa'nın kabi
nelerinde Maarif ve Dahiliye Nazırı olarak görev yapan Ali Kemal, 
mandacılar gibi düşünüyor ve varlıgımızı korumak istiyorsak, gö
zümüzü Londra'ya, Paris'e ve Roma'ya çevirmeli, bu devletlerin 
yardımına mazhar olmalıyız diyor ve ekliyordu: "Böyle yapmak için 
de bu havalide, hatta bütün Asya'da [bu devletlerini siyasetlerine 
hizmet etmeli o siyaseti bu memleketin selametiyle telif eylerneyi 
bilmeliyiz ... Bu fırsatı da kaçırırsak necatımızdan her ümidi kes
meliyiz"46. 

Ali Kemal, Ankara'yla hiçbir zaman uzlaşmak taraftarı da de
gildi: "Biz hiç .bir zaman bir Mustafa Kemal canisiyle ne de ona li
menfaatin yardakçılık eden delilerle uzlaşmayı tavsiye etmedik"47

• 

Sevr'in uygulanması, öncelikle, Ali Kemal'e göre, "Kuva-yı Milliye 
denilen fitne-i bagiye"nin ortadan kaldırılmasına baglıydı. Eger bu 
iş başarılamazsa, devletler aleyhimizdeki kararlarını daha da sert
leştirebileceklerdi. Peyam-Sabah'ın başyazarına göre bu, Kuva-yı 
Milliyenin de sonu olacaktı fakat başlarındaki "haydutlar" bunu 
görmüyorlardı. Kuva-yı Milliyeye karşı bu denli kin kusan bu ya
zar, Yunan işgalini de tamamen meşru gösteriyor ve Yunan ordu-

(44) Dersaadet, 1,2 Eylü/.ve ötesi. 

(45) "Ankara Alıvali", Peyam-Sabalı, 1 Ey/ü/1336; "Anadolu Haberleri", Peyam-Sabalı, 3 Eylül 

1336. "Ankara Meclisinde Arbedeler", Peyam-Sabalı, /0 Eylül 1336. 

(46) Ali Kemal, "Tarihin Anahatları", Peyam-SabeJiı, 5 Ey/ü/1920. Krş. 6 Ey/ii/1920. 

(47) Ali Kemal, "Faaliyete Muhtacız", Peyam-Sabalı, 8 Eylü/1920 
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sunun amacının "Kuva-yı bagiye''yi yok etmek. böylece sözde Ana
dolu'ya "huzur ve asayiş" getirmek oldugunu iddia ediyordu48. 
Çünkü Yunan taarruzuna ... "bu Kuva-yı Milliye afeti sebep" ol
muştu49. 

Peyam-Sabah başyazarını çileden çıkaran ana nedenlerden bi
ri, Ankara'nın Sevr antlaşmasını tanımaması ve onu uygulamak 
gibi bir niyeti olmamasıydı. Sevr gibi bütün varlıgımıza son veren 
bir antlaşmanın Ankara tarafından kabul edilmemesi aslında son 
derece onurlu bir tutum ve davranış olmakla birlikte böyle bir po
litikanın yüceligini İstanbul işbirlikçileri ne yazık ki bir türlü gör
mek, anlamak istemiyorlardı. Ali Kemal'e göre: "Gerek Mustafa Ke
mal'in ve gerek ona körü körüne ittiba eden Ankara yaranının 
sulh muahedesini tatbik etmek hayalinden bile geçmiyordu"50

• 

Çünkü "O bagilerin bugün bütün kuwetleri bir dolaptan, bir da
lavareden ibarettir"51 diyen Ali Kemal'e göre, Mustafa Kenial ve ta
raftarlarının Sevr antlaşmasını "kabul ve tatbika muvafakat" et
meleri onların "var lıklarından çıkması" anlamına gelmektedir52

• 

Yunanistan'ın ve Ermenistan'ın haksız yere işgal ettikleri top
raklarımızı kurtarmaya çalışmak Saraya yakın olanlara göre bir 
cinnetti. Çünkü her iki ülke de Avrupa'nın çocuklarıydı. "Biz bu 
iki hükümetle çarpışırken bütün İtilaf devletleriyle ugraşıyoruz" 
demekti. Oysa, "Böyle bir cidal-i mehibe ise hangi kudretimiz; 
hangi halimiz müsaittir? Bu hakikatları bilmemek, teslim etme
mek affolunmaz bir kabahattır"53 • İşte böyle bir düşünceyi savu
nanlar, Türk ordusunun Kars ve Ardahan'ı yabancı işgalinden 
kurtarmak için giriştigi harekatı da hazınedemiyorlar ve "Ankara 
gafillerinin tuttukları yol derin bir hüsrana çıkar" yargısına varı-

(48) Ali Kemal, "Tehlikeye Karşı Yürümek", Peyam-Sabalı, ll Eylü/1336. 

(49) Ali Kemal, "Anadolu'nun Tamim-i Asayişi", Peyam-Sabalı, 20 Ey/ü/1920; aynı yazar, "Sulh 
ve Sükun", Peyam-Sabalı, 23 Eylül 1920; "Kuva-yı Milliye nedir ne işe yarar? Yahut ne 
belalara hadi olur? O da Yunan istilasıyla tebeyyün eyledi." 

(50) Ali Kemal, "Bir Kıvılcım Daha", Peyam-Sabalı, ll Teşrinievve/1920. 

(51) Ali Kemal, "Bir Siyasete Mulıtacız", Peyam-Sabalı, 14 Teşrinievvel/920. 

(52) Ali Kemal, "Kim ve Ne?", Peyam-Sabalı, 20 Teşrinievve/1920. 

(53) Ali Kemal, "Ne Ta/ii Yar İnsanlar", Peyam-Sabalı, 30 Teşrinievve/1920. 
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yorlardı54 • Bir "sergüzeşt" olarak niteledikleri bu zaferi de "Avru
pa'ya bir meydan okuyuş" olarak degeriendiriyor ve bunun agır so
nuçlarına katlanmamız gerektigini ima ediyorlardı55 • 

Milli Mücadeleye ateş püsküren, onun önderlerini sürekli ola
rak küçük düşürmeye çalışan, uyduculugu savunan yalnız Pe
yam-Sabah degildi. Bu çizgide olan başka yayın organları da var
dı. Sözgelimi Alemdar, kayıtsız şartsız İngiliz mandacılıgını savu
nuyor, bu gazetenin başyazarı Refi Cevat, "İngiltere'nin siyasetine 
girmek gerekir. Bizim için yol İngiltere'nin açacagı yoldur" diyor
du56. Ona göre, "Hasta olan vücudumuzu iyileştirecek olan doktor, 
Anglo-Sakson ırkıdır, İngiltere'dir"57 . İngiliz mandacılıgına bu ka
dar yürekten inananların kurtuluşu bu ülkeden beklemeleri de 
dogaldır. Çünkü, bu zihniyette olanlar, Türk ulusuna olan inanç
larını tamamen yitirmişlerdi. Bu yüzdendir ki ulusun yeni bir sil
kinişle adeta bir mucize yaratacagına da kesinlikle inanmıyorlar 
ve Milli Mücadeleyi daha başlangıçta bogmaya, ezmeye çalışıyor
lardı. İşte böyle bir anlayışta olanlar, İzmir'in işgali ve işgal günkü 
kanlı olayların bütün suç ve sorumlulugunu bize yüklemekten çe-

. kinmiyorlardı. Yani, biz bu cezayı çoktan hak etmiştik. Suçlarımı
zın cezasını çekiyorduk. Nitekim Alemdar, işgal sırasında Türklü
gün yar:;Uanan onurundan, akan kanlardan söz etmiyor, sadece 
işgalin Mütarekenin yedinci maddesi dogrultusunda yapıldıgını 
savunuyor ve İzmir'in Yunanistan'a ilhakının sözkonusu olmadıgı
nı ekliyor ve yine İttihatçılara yükleniyordu58

• İşin ilginç yanı aynı 
. günlerde İzmir'de yayınlanmakta olan Isiahat gazetesinin başyaza
rı da bu dili konuşuyor ve işgal günü başımıza gelen felaketierin 
sorumlulugunu bize yüklüyor ve hakettigimiz cezayı çekmemizin 
dogal oldugunu yazabiliyordu59. 

(54) Ali Kemal, "Harp! Harp!", Peyam-Sabah, ll Teşrinisani 1920. 

(55) Ali Kemal, "Fena, Fena", Peyam-Sabah, 13 Teşrinisani 1336. 
(56) Refi Cevat, "İngiltere ve Biz", Alemdar, 19 Kanunııevvel1918. Bu konuda bk. Metin Ayışığı, 

"Refi Cevad Ulwıay'ın MiUi Mücadele Devri Makaleleri", Balıkesir, 1994. 
(57) Re.fi Cevat, "Kimi istiyoruz", Alemdar, 19 Mayıs 1919. 
(58) Refi Cevat, "İzmir Hadisesi Münasebetiyle", Alemdar, 17 Mayıs 1335. Krş. Ayışığı, Refi 

Cevad ... , 56-59. 

(59) Zeki Arıkan, Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını (30 Ekim1918-8 Eylül1922), Ankara, 
1989. 
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Milli Mücadele, Kuva-yı Milliye karşıtı olanlar daha başlangıç
ta harekete "İttihatçı" damgası vurmakta gecikmemişler ve olayı 
kamuoyuna İttihatçılıgın canlanması olarak sunmuşlardır. Alem
dar da böyle bir tutum içinde bulunuyor ve "Ankara'da hareket-i 
milliye yoktur, dogrudan dogruya tehcirli; taktilli. canilerin yaptık
ları soygunculuk vardı" diye yazıyordu6o.. 

İttihatçılık suçlamasına zamanla bir de Bolşeviklik suçlaması 
eklenecek ve İstanbul'da Milli Mücadeleye karşı olan işbirlikçilerin 
tutumu sonuna kadar degişmeyecektir. Bunlar, Kuva-yı Milliye, 
Milli Mücadele düşmanlıgını Darülfünun'un dersliklerille kadar 
taşıyacaklar fakat orada son derece duyarlı bir gençlikle karşılaşa
caklardır. Üniversite gençligi, içlerinde Ali Kemal'in de bulundugu 
bu gibi hocaların derslerini boykot ederek onlara karşı kesin bir 
tavır almıştır. 

Dogu Anadolu'nun kurtarılması, I. ve II. İnönü, Sakarya zafer
leri, Güneydogu Anadolu'daki başarılar bile İstanbul'daki salta
natçıların tutumunu degiştiremedi. Çünkü bu çevreler tarihin 
akışını tersine döndürebileceklerine inanıyorlardı. Buna inandık
ları için de gerçegi bir türlü görmüyor, göremiyor, görmek istemi
yorlardı. Peyam-Sabah'ın 1922 Agustosundaki yazıları Ankara'ya 
agır ve şiddetli saldırılarla doludur. Ankara'nın "harp ve darp siya
seti" iflas etmişti. Ali Kemal, Ankara'ya ateş püsküren yazılarının 
birinde şöyle diyordu: "İzmir'i, Edirne'yi kılıçla, kuwetle kurtar
mak, Yunanlıları tüfenk dipçigi ile denize dökmek tasavvuru, bir 
rüya idi. Bir hulya oldu ... ", "Ancak Yunanlıları denize dökmek şöy
le dursun... Bu devletin temellerini sarsıntıya ugratanlardan 
(Mustafa Kemal ve arkadaşları) hala bir hizmet ummak, bir hayır 
beklemek saflıgı degil, cehalet! ve budalalıgı (belahati) geçer"61

• 

7 Eylül tarihli gazetelerde, ordu henüz İzmir'e girmemişti ki, 
gazetelerde şu telgraf yer alıyordu: 

(60) Refi Cevat, "Manastır. Selanik, Sıvas, Ankara, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri", Alemdar, 28 

Teşrinievvel 1335; Ayışığı. Refi Cevad, 66-69. 

(61) 9-10 Ağustos tarihli Peyam-Sabah ~a çıkan bu yazılar için bk. Tunaya, Devrim Hareketleri, 
78. 
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"İleri Gazetesi vasıtasıyla Sabah muharriri Ali Kemal Beye An
kara 6 (saat 14, dakika 40)- Yunan ordusu imha edildi. 26 Agus
tos tarihli makalenizdeki vaadiniz veçhile kaleminizden ve insanlı
gmızdan feragat ettiginiz haberini bekliyoruz"62

• 

Sabık İstiklal Mahkemesi Hakimi 
Cebeli Bereket Mebusu 

İhsan 

Sabık İstiklal Mahkemesi Hakimi 
Kozan Mebusu 

Fikret 

Batı Anadolu'nun Durumu 
İzmir ve Batı Anadolu'nun işgalden kurtarılması, Milli Mücade

lenin temel hedeflerinin başmda geliyordu. Bu yöreleri işgal eden
lerin amacı, bölgenin demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik ya
pısını degiştirerek burayı her yönden Yunanistan'ın bir parçası 
haline getirmekti. Bu bölgedeki Türkleri göçe zorlamak, Yunanis
tan ve adalardan getirilen göçmenleri buralara yerleştirmek, okul
lar açmak, ·Türk lirasının yerine drahmiyi geçerli kılmak, Türkle
rin daha önce kurmuş oldukları dernek ve kurumları işlemez bir 
hale getirmek bu ilhak politikasının belli başlı uygulamaları ola
rak görülmektedir63

• Bu nedenle işgalin bütün sıkıntılarını İzmir ve 
Batı Anadolu'nun Türk halkı yaşadı. Bu baskı Sevr antlaşmasıyla 
daha geniş boyutlara ulaştı. Çünkü bu antlaşma İzmir'in ve işgal 
altındaki bölgelerin beş yıl boyunca Yunanlılarm yönetimi altmda 
kalmasını öngörüyordu. Bu, İzmir ve Batı Anadolu'nun Türk ege
menliginden tamamen koparılması anlamına geliyordu. Nitekim 

(62) nınaya, a.g.e., 79. 

(63) Birinci Dünya Savaşından önce ve savaş sırasında Anada/u 'dan Yunanistan'a göçürülen 200-

300/XJO kişinin vilayete dönmelerine çalışıldı. Anadolu 'ya göç özendirildi. Gelenler, Türkle

rin kaçmasıyla birlikte boş kalan hane/ere ve çiftliklere yerleştirildi (C. Orlıonlu, "Yunan İş
galinin Meydana Getirdiği Göç ve Yunanlılarm Yaptıkları 'Telıcirin' Sonuçları Hakkmda Ba

zı Düşünceler", Belleten, 148(1973), 488-489); Bi/al N. Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakar

ya'dtıll İzmir' e 1921-1922, Ankara, 1989, 198. 
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Sevr'in imzalanmasından bir gün sonra Aydın Vilayetinde yönetim 
Yunanlılara geçti. İzmir belediye binasına Yunan bayragı çekildi. 
Vergi defterleri Yunancaya çevrildi. Türk memurlar tamamen saf
dışı bırakıldı64 • 

Vilayet merkezindeki dairelereel konulmasından sonra yeni bir 
vilayet merkezi oluşturulamadı. Türk halkı, merkezi bir başvuru 
makamından yoksun kaldı. Halk işlerini yürütemez duruma düş
tü. Okullar kapandı. Hastaneler devre dışı bırakıldı. Türk çocuk
ları egitimsiz kaldı. Can, ırz ve mal güvenligi tamamen tehlikeye 
düştü. Sevr, Yunanistan'ın Batı Anadolu'daki gerçek amacını orta
ya koyınuştu65 • 

Sakarya Savaşından sonra İzmir'in Yunanlılardan geri alınaca
gı söylentileri giderek güçlenmişti. Yunanistan, eninde sonunda · 
Anadolu'yu boşaltmak zorunda kalacagını anlamış. bunun için ge
ride daha güvenli bir bölge oluşturmanın yollarını aramaya koyul
muştu. Kimi hainler, Batı Anadolu'nun Türkiye'den koparılması 
için Yunanistan'la ve İngiltere'yle işbirligi yapmaktan çekinmiyor
lardı. Bir yandan hıyanet çetelerinin çalışmaları, öte yandan Yu
nanistan'ın işgal altındaki bölgelerde giriştıgi geniş boyutlu propa
ganda, Batı Anadolu üzerinde oynanan oyunların nerelere kadar 
vardıgını gösteriyordu. Batı Anadolu'da özerk bir yönetimin kurul
ması ve bir İyonya devleti tasarısı böyle bir ortamda gündeme gel
di. Bunun için kurulan Müdafaa-i Milliye Komitesi çalışmalarını 
hızlandırmıştı66 • Hareketi İzmir metropoliti Hrisostomos da destek
liyordu. 

İzmir Yunan Olaganüstü Komiseri Batı Anadolu'nun özerkligi
ni 31 Temmuz 1922 tarihinde ilan etti. Fakat bu aldatmaca, Batı 
Anadolu'da güvenligi saglamaktan uzaktı. Yöre halkının memnu
niyetsizligi daha da arttı. 

İşte bu sırada Yunanlılar İstanbul'u işgal etmek için harekete 
geçtiler. Çünkü, Türkleri barışa zorlamanın tek yolu buydu. Bu-

· (64) Kamil Su, "Sevr Antiaşması ve İvnir'de Uygulanması", Ulusal Kültür, 5( 1979), 127-134. 
(65) Kamil Su, "Sevr Antiaşması ve İzmir Vilayeti Merkezi Sorunu", Ulusal Kültür, 6( 1979), 

54-68. 
- (66) Şimşir, Sakarya'daıı İzmir' e, 293-302. 
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nun için ingilizlerden izin istendi. Bu izin verilmedi. Müttefikler, 
.bu işgalin doguracagı son uçları hesap ettikleri için böyle bir so
rumluluk almak istemediler. Ancak ingiltere bu işgale sıcak bakı-. 
yordu. Ne var ki İstanbul'daki Türk gizli örgütü şehri savunmak 
için 60.000 kişi hazırlamış ve gerekli bütün hazırlıkları da yapmış
tı67. Müttefiklerin kesin tavrı üzerine Yunanistan İstanbul üzerine 
yürümekten vazgeçti. 

Ancak, Lloyd George'un Avam Karnarasında yaptıgı konuşma
da, İzmir'in Yunanlılara bırakılabilecegini söylemesi ( 4 Agustos . 
1922), Yunanistan'da büyük bir sevinç yarattı. Atina bayram etti. 
Yunan basını, Kral Konstantin'le Kraliçe Sophia'nın yakında Aya
sofya'da taç giyeceklerini yazıyordu68 . Anadolu'da tam bir kararsız
lık hüküm sürüyordu. Emperyalizmin "parçala hükümet" politika
sı başarı kazanmak üzereydi. İşte 26 Agustosta başlayan Büyük 
Taarruz'un bozdugu oyun buydu. 

Teşekkür eder, hepinizi tekrar selamlarım. 

BAŞKAN- Degerli konuşmalarından dolayı Sayın Arıkan'a te-
şekkür ediyorum. · 

Şimdi, konuşma sırası Prof. Dr. İhsan Güneş'te. İhsan Güneş , 
Hocamız Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İnkılap Tarihi 
Bölümü Başkanı, konusu "Büyük Taarruz öncesi diplomatik ha-

. zırlıklardır" buyurun Sayın Güneş. 

(67) Selahattin Tansel, Mmıdros'tan Muda11ya'ya Kadar, İ~tanbu/, 1991, lV. 136. 

(68) Şimşir. Sakıırya'da11 İzmir' e, 311. 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

İnsanların yaşamında oldugu gibi, ulusların yaşamında da 
üzüntülü, acılı günler vardır. Türk ulusu acıyı ve sevinci diger 
uluslardan daha çok tatmıştır. Bunun en son ve en yakın kanıtı 
da Türk Kurtuluş Savaşıdır. Nedir Türk Kurtuluş Savaşı: 

Batılı güçlerin ülkemiZi sömürgeleştirmeye. devletinlizi ortadan 
kaldırmaya, ulusumuzu köleleştirmeye yönelik eylemlerine karşı 
Türk ulusunuri tarihten, özgürlük tutkusundan, vatan sevgisin
den aldıgı güçle, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliginde birbirine 
kenetlenerek "ya istlklal ya ölüm" parolası etrafından toplanarak 
emperyalizme ve onlarla işbirligi içerisinde bulunan saray ve çev
resinin karşı Türk toplumunu çagın gerisinde bırakan kurallarına, 
kurumlarına. fikirlerine karşı topyekün olarak verdigi savaşın adı
dır. Bu savaşın bir siyasal yönü, bir de askeri yönü vardır. Askeri 
yönünün son noktasını, son halkasını büyük taarruz oluşturmak
tadır. Ben, bu bildirimde. buyük taarruz ve öncesi yapılan diplo
matik hazırlıklar üzerinde duracagım. 

Sakarya Savaşının kazanılması üzerine parlak stratejisi, büyük 
taktikleriyle Mustafa Kemal, Yunan taarruzunu ezdi diye yazan İn
gUtere'nin Irak'ta bulunan yüksek komiseri Sir Cooks, Türklere 
dostluk elinin uzatılınasını önermişti. Londra'daki Türk taraftarı 
bazı milletvekilleri ise İzmir'in, Dogu Trakya'nın ve İstanbul'un 
Türklere verilmesini istiyorlar ve bunun için bir de dernek kuru
yorlardı. Hindistan İşleri Bakanı Montegui ise Kemalistlerle dogru
dan ilişki kurulması için ingiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a 
baskı yapıyordu. 

ingiliz Genelkurmayının saptarnalarına göre, artık insiyatif 
Türklere geçmiştir. Yunanlılar, Mustafa Kemal ile anlaşmalıdır. 4 
Ocak 1 922 tarihli Times Gazetesi ise barışın ilk ve açık şartının 
Yunan ordusunun Anadolu'dan çekilmesine baglı oldugunu yazı
yordu. Gerçek durum böyle olmasına~ ragmen, İngiltere Dışişleri 
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Bakanlıgı bu gerçeklerin hiçbirini kabul etmiyordu. Dışişlerine gö
re Sakarya Savaşının galibi henüz belli degildir. Türkler askeri ba
kımdan güçlü degiller, Yunanlıları Anadolu'dan çıkarmalan ola
naksızdır, Mustafa Kemal'le görüşmek, ingiltere'nin politikasına 
uygun degildir. Lord Curzon İngiltere'nin Mustafa Kemal'le ilişki 
kurmaya çalıştıgını. her yönü denedigini fakat olumlu bir sonuca 
ulaşamadıgını belirtiyor. Curzon aynı zamanda Mustafa Kemal'in 
kendisiyle görüşmek için her türlü imkana sahip oldugunu da 
söylüyordu. 1922. yılına girildtginde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle, İngiltere arasındaki gerginlik dinmemişti. Zaman 
zaman resmi olmayan görüşmelerde elde edilen bilgilere göre. İn
gilizler, Misaki Milli'den taviz verilmesini istiyorlardı. 

Nitekim, 6-13 Ocak 1922 tarihlerinde Can'dayapılan konferan
sa. Yunan Başbakanını da çagırmışlardı. Yunan Başbakanına İz
mir'in YunanWar tarafından boşaltılmasının. Trakya sınırının 80 
mil daha batıya kaydırılmasının uygun olacagını belirtmişlerdi. Yi
ne bu konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisini çagır
mamışlardı. Arkasından Dogu Avrupa'yı yeniden inşa edecek olan 
Genova Konferansının toplanmasını kararlaştırmışlar fakat bu 
konferansa da Türkiye Büyük Millet Meclisinden hiç kimseyi ça
gırmamışlardı. Gerek Can Konferansı. gerek Genova Konferansına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisinin çagrılmaması Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde. basında büyük tepkiyle karşılanmıştır. 
Yunus Nadi Bey. yakın doguda kan dökülmesinin asıl sonuçlarını 
böyle konferans düzenleyenler oldugunu belirterek bu olaya par
mak basıyordu. Can Konferansı ve ondan sonraki gelişmeler Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini rahatsız ediyordu. Ülkede 
bulunan düşman güçlerini silah zoruyla çıkarroadıkça diplomatik 
yoldan sorunun çözülmesinin mümkün olmadıgı inancı giderek ' 
yerleşiyordu. "Kudret ve kabUtyetten mahrum olanlar iltifata maz
har olamaz" deniliyordu. 

"Dünya karşısında verilecek bir sınava hazırlanırken", her yön
den Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının hazır olması gereki
yordu. Bunun için de Avrupa devletlerinin ne düşündügünün bi

. !inmesi zorunlu idi. İşte bunun için Mustafa Kemal Paşa. Türkiye 

40 



Prof Dr. İhsan GÜNEŞ 

Büyük Mtllet Meclisi Dışişleri Vekili olan Yusuf Kemal Beyi, Avru
pa'ya göndermeye karar veriyor ve konJ.l Bakanlar Kurulunda gö
rüşülüyor, şu konularda görüşme yapılması kararlaştırılıyor: "İz
mir'in boşaltılması, Fransızlardan mühimmat ve cephane alınma
sı için gerekli çalışmaların yapılması, Franklin Byon ile görüşüle
rek Londra'da yapılacak görüşmelerde üzerinde durulacak konu
lar hakkında onun görüşlerinin alınması. Türk Sovyet görüşmele
ri hakkında bilgi aktarılması." 

Hükümet bu kararı veriyor ama nihai kararın Meclis'ten çık
ması zorunluydu. Çünkü Türkiye'nin kaderini belirleyecek böyle 
önemli görüşmelerde bulunmak üzere yurtdışına bir Bakan gider
ken, Meclisin ne düşündügünün bilinmesi gerekiyordu. Nitekim, 
Yusuf Kemal Bey 4 Şubatta Meclis'e bu konuyu açıyor ve diyor ki, 
"Milli davamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, onun Hariciye 
Vekili olarak dogrudan dogruya yerlerinde müdafaa etmek, bu da
vanın haklı bir dava oldugunu gücüm yettigi kadar dünyaya an
latmak istiyorum. Bu konuda bana itimadınız var mı?" Meclis'te 
uzun tartışmalar yapılıyor ve en sonunda şu önerge veriliyor. "Mi
sakı Milli esasları dahilinde ulusal haklarımızın korunması ve her 
magdur millet için teslim olunan tamiratın, çignenen toprakları
mız için dahi kabul edilmesi suretiyle onurlu bir barışın yapılabil
mesi için sizi destekliyoruz." Bu önerge 1 77 oyla kabul ediliyor ve 
ondan sonra Yusuf Kemal Bey çalışma arkadaşlarını seçiyor, 7 Şu
batta Ankara'dan ayrılıyor. 

Ankara'dan ayrılıyor, İzmit'e geliyor, İzmit'e geldigi zaman Fran
sızlar gemi gönderip Yusuf Kemal'i almaya çalışıyorlar fakat İngi
lizler de bir tren hazırlamışlardı. Yusuf Kemal Bey'i alan bu tren 
defne dallarıyla ve Osmanlı Bayraklarıyla süslenerek büyük bir tö
renle Haydarpaşa'ya iniyor. Haydarpaşa'ya indigi zaman Yusuf Ke
mal Bey, İkdam Gazetesi muhabiri ile bir söyleşi yapıyor ve bu 
söyleşide şu konular üzerinde duruyor. "Avrupa'ya davamizı mü
dafaaya gidiyoruz. Biz Misakı Milli esaslarından ayrılmayarak bu 
esaslar dahilinde davamızı müdafaa edecegiz." Muhabir soruyor 
peki sizi Avrupa devletlerinden çagıran oldu mu? Yusuf Kemal'in 
verdigi cevap, "Hayır, böyle bir çagır falan almadık. Ancak, düş-
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manlarımızın faaliyette bulundugu bir dönemde bizim de Avrupa 
başkentlerine gitmemiz zorunluydu, bunun için gidiyoruz." Peki, 
siz barışahazır mısınız? Yusuf Kemal'in söyledigi şu: "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti harbe de barışa da hazırdır. Savaş is
teyenlerle savaşacaktır, barış isteyenlerle barış yapacaktır." Yusuf 
Kemal Bey İzmit'e gelirken, ülkenin çeşitli yerlerinden, yol üzerin
de bulunan yerlerden Adapazarı'nda, Sapanca'da, Yalova'da, Ka
ramürsel'de ve Kocaeli'de toplanan halk birer muhtıra veriyorlar. 
Bu muhtıralarda diyorlar ki, kesinlikle Sevr Antlaşmasını kabul 
etmeyecegiz, onun için çizdigi sınırları kabul etmemiz mümkün 
degildir. Misakı Milli'den ayrılmanızı istemiyoruz. insanca yaşama 
hakkımızı temin etınediginiz takdirde biz yapacagınız görüşmeleri 
kabul etmiyecegiz. Yani biz, tek kişi kalıncaya kadar, tek dagbaşı 
kalıncaya kadar savaşmaya devam edecegız. Görüyorsunuz ki, 
Hükümetin yanından halk da Misakı Milli'den hiçbir şekilde taviz 
verme düşüncesinde degildir. 

YusufKemal Bey, İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapıyor. Bu gö
rüşmelerin içerisinde özellikle dikkatimizi çeken bir nokta var, o 
da Osmanlı Hükümetinin temsilcileriyle yaptıgı görüşmedir. Çün
kü, Yusuf Kemal Avrupa'ya giderken, 1921 Londra Konferansında 
Bekir Sami Bey'e İstanbul Hükümetinin verdigi bir destek var. O 
da Tevfik Paşa'nın "Türk halkı adına konuşma yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi temsilcisindedir, ben sözümü Bekir Sami Bey'e 
bırakıyorum demesidir." Şimdi, bu sözün devam ettigini batı ka
muoyuna göstermek istiyor. Onun için, İstanbul Hükümetine bir 
çagrıda bulunuyor ve diyor ki, ben Batı'ya gutigim zaman batı baş
kentlerinde görüşme yaparken siz bir açıklama yapın, Yusuf Ke- . 
mal Bey'in tüm Türkiye hakkında, tüm Türkler hakkında konuş
ma hakkının oldugunu belirtin diyor. Tabii gizli toplantılarda bu
nu kabul ediyorlar ve diyorlar ki, siz, bir de Padişahla görüşün di
yorlar. Eger padişah görüşmek isterse ben görüşürüm diyor ve İz
zet Paşa'nın (Osmanlı Hariciye Nazırı) hazırladıgı bir seramoni ile 
Padişahla görüşüyor. Ancak Padişahla yaptıgı görüşmede Padişah, 
Yusuf Kemal Bey'i gözleri kapalı olarak dinliyor. Vermek istedigi 
mesaj şu oluyor: Seni ğözüm görmesin. Şu sözü ilave ediyor. Sizi 
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bir Dışişleri Vekili olarak kabul etmiyorum, "sizi riyaset etmekle 
müftehir oldugum millet efradından biri olarak kabul ediyorum" 
diyor. Yani siyasi kimligini bir tarafa bıi-akıyor, bir birey, bir vatan
daş olarak onu kabul ettigini belirtiyor. Bu durum Yusuf Kemal'i 
çok üzüyor. Bununla da kalmıyor İstanbul, son kozunu oynuyor, 
Yusuf Kemal Avrupa'ya giderken ondan daha önce davranıp Ah
met İzzet Paşa'yı Batı başkentlerinde görüşmek yapmak üzere gö
revlendiriyor. Yani Yusuf Kemal, Avrupa'da tek başına görüşme 
yapmak isterken Türkiye'nin görüş birligi içerisinde oldugu mesa
jını vermeye çalışırken, İstanbul, hayır, biz Ankara ile görüş birli
gi içerisinde degiliz mesajını bu hareketiyle vermiş oluyor. Yusuf 
Kemal İstanbul'da sadece Osmanlı Hükümeti temsilcileriyle gö
rüşmekle kalmıyor, onun yanında ingiliz temsilcisiyle, Fransız 
temsilcisiyle, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisiyle, Japon tem
silcisiyle, İtalyan temsilcisiyle de görüşüyor. Bu görüşmelerde elde 
edilen sonuçlar son derece ilginçtir. ingiliz temsilcisiyle Trakya sı
nırı üzerinde tartıştıkları dikkatimizi çekiyor. İngiliz temsilcisi 
Trakya sınırı üzerinde bazı düzeltmeler yapabilecegini söylüyor. 
Yusuf Kemal Bey barış yapmak istedigini belirtiyor. Çünkü, Yu
nanlıların Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin de Yunanlılara ihtiyacı oldugunu söylüyor. 

Barışın yapılabilmesi için de Edirne'nin Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilmesini istiyor. Edirne Yunanlılarda kaldıgıtakdirde 
Türklerin hiçbir şekilde rahat olamayacagını açik bir biçimde dile 
getiriyor. Bunun yanında bogazlar sorunu üzerinde duruluyor. İn
giliz temsilcisi bagaziarın Türklere verilemeyecegini belirtiyor. Bu
na karşılık Yusuf Kemal, bu sorun sadece bizi ilgilendirmiyor, bu 
sorun Karadeniz'e sınırı bulunan tüm devletleri ilgilendiriyor di
yor. Ancak, Marmara Denizi'nin güvenliginin saglanmasının zo
runlu oldugunu ve Marmara kıyılarının hiçbir şekilde Yunanis- · 
tan'a terk edilmesine Türkiye'nin razı olmayacagını söylüyor. Ka
pitülasyon üzerinde duruluyor ve burada çok enteresan bir dü
şünce ortaya atıyor. Yusuf Kemal Bey, "Biz Osmanlının kötü gele
neklerini sürdürmeyecegiz, biz Anadolu'da uluslaşma dönemini 
başlattık, artık kapitülasyonlar, ayrıcalıklar gibi hakları hiçbir 
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şekilde kabul etmeyeceğiz" diyor. İtalyan temsilcisiyle yapılan gö
rüşmelerde ise İtalyanların özellikle ekonomik çıkar elde etme pe
şinde oldukları saptanıyor. İtalyan temsilcisi Doğu sorununun çö
zümü için ingiltere ile Fransa anlaşamıyorlar, ben orta yolu bulu
rum, bunun için de bize biraz ekonomik ayrıcalıklar tanıyın de
mek istiyor. 

Japon temsilcisinin görüşleri son derece ilginçtir. Japon temsil
cisi diyor ki, "adalet ve hakkaniyet sizindir. Ancak dünya sorunla
rı adaletle değil, güçle çözülür. Siz, kapitülasyonları ve mali dene
tim konusunda birtakım baskılarla karşılaşacaksınız, uysal dav
ranmazsanız barış olmaz." Buna karşılık Yusuf Kemal Bey "Türki
ye Büyük Millet Meclisinin mali konularda bağımsızlığını tehdit 
edecek herhangi bir koşulu kabul etmeyeceğini fakat borçlarını 
ödemeye devam edeceğini" bildiriyor. 

Amerikan temsilcisiyle yapılan görüşmelerde genellikle azınlık 
sorunları, ve o sırada Karadeniz Bölgesi'nde boşaltılan bazı Rum 
köyleri üzerinde durulmuştur. Bristol bu konuyu gündeme getir
diğinde, Yusuf Kemal, bunların Pontus çeteleriyle işbirliği içerisi
ne girdiklerini ve burada bir devlet kurmaya çalıştıklarını, onun 
için bunların daha iç bölgelere, güvenli bölgelere alındığını belirt
miştir. Bristol: "Evet, siz, Ankara'da azınlıklar konusuna iyi bakı
yorsunuz ama; taşrada bulunari memurlarınız çok aşırı davranı
yor" diyerek, şikayetini dile getiriyor. Bunun üzerine Yusuf Ke
mal'in söylediği şu söz çok ilginçtir. "Yunanlılar camilerimizi ahır 

. yaptılar, mukaddes kitabımızı kirlettiler. Biz, hiçbir kiliseyi ahır 
yapmadık, Hristiyanların kitabına da hürmette kusur etmedik." 
Yusuf Kemal Bey daha sonra Amerikan üst düzey bir temsilcisiy
le görüşme yapıyor, ona da yeni Türkiye'de kurulacak yasal dü
zenlemelerden söz ediyor ve yapılacak yasal düzenlernelerin şer'i 
ilkelere dayanmayacağını bildiriyor. Bu görüşmelerden sonra Yu
suf Kemal'in Avrupa başkentlerine gittiğini görüyoruz. 

Yusuf Kemal, Paris'te çok iyi karşılanıyor ve orada Fransız Dı
şişleri Bakanı Türkiye'nin haklarını kurmak için ellerinden gelen 
çabayı göstereceğini belirtiyor. Hatta, son derece ilginçtir, Marsil
ya'da Franklin Byon'la karşılaşıyor, gördüğü zaman şaşırıyor, siz 
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niye buradasınız diyor, Franklin Byon "suç ortagınıı karşılamak 
için geldim" diyor. Suç ortagı nedir? Franklin Byon, biliyorsunuz 
Ankara itilafnamesinin oluşturulmasında, imzalanmasında başro
lü oynamıştı. fakat ingilizler bu itilafnameden hiçbir şekilde hoş
lanmamışlar ve sürekli olarak Franklin Byon'u suçlamaya çalış
mışlardı. İşte suç da bu idi. 

Yusuf Kemal ·Avrupa'ya ulaştıktan sonra özellikle Londra'ya 
geçtikten sonra gazetecilerle çok iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor, 
çünkü, Türkiye'nin derdini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
amaçlarını en iyi bir biçimde halka ulaştıracak aracın basın oldu
gunu düşünüyor. Örnegin, Daily Telgraph Gazetesi'ne verdigi bir 
demeçte. "batılı devletlerin efkarından hükümetimi haberdar et
mek, hükümetimin efkarını da batılı devletlere bildirmek için bu
raya geldim" diyor. 

Daha sonra İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'la iki kez gö
rüşmüştür. Ancak, Yusuf Kemal, Lord Curzon'la görüşmeden ön
ce Avrupa'ya gitmiş olan İstanbul Hariciye Nazırı Ahmet İzzet Pa
şa da Lord Curzon'la görüşmüştür. Yani Lord Curzon, Yusuf Ke
mal'den önce İstanbul'un görüşlerini ögrenmeye çalışıyor. Bu gö
rüşmelerde ingiltere'nin düşüncelerinin şu noktalarda toplandıgı
nı görüyoruz. Anadolu'daki azınlıkların haklarını güvenceye alma
ya çalışacagız, bagaziarın tarafsızlıgını saglayacagız, Marmara sa
hillerini size bırakmayacagız. borçlar üzerinde duracagız. iktisadi, 
mali kapitülasyonlar üzerinde duracagız ve bu konuda bazı öneri
ler sunacagız, askeri hizmetlerin mecburi hale getirilmesini hiçbir 
şekilde kabul etmeyecegiz, İzmir konusunu yeniden ele alacagız. 
Bunları 22-26 Mart tarihinde Paris'te yapılacak konferansa götü
receklerini bildiriyor. 22 Mart tarihinde Paris'te ingiltere, Fransa 
ve İtalyan Dışişleri Bakanları bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantı
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine ve aynı zamanda Yu
nanistan Hükümetine bir mütareke teklifinde bulunuyorlar. Bu 
mütareke teklifi son derece enteresandır. 

Bu mütareke teklifinin dikkatimizi çeken yönleri şu. Askeri kı
talar arasında 10 kilometrelik bir mesafe bırakılacaktır. Askeri bir
likler sayı ve mühimmat bakımından güçlendirilmeyecektir. Her 
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iki tarafın orduları itilaf devletleri tarafından denetlenecektir. Çar
pışmalar üç ayla sınırlandırılacaktır. Mütarekeyi bozmak isteyen 
taraf 15 gün önceden haber verecektir. 

Bu teklif'ın amacı ne idi? Bu teklifin amacı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ordularının Sakarya Savaşından beri yapmış olduğ;u 
hazırlıklar gevşetebilmekti. Varolan durumu belirsiz bir hale getir
mek, halkı psikolojik baskı altında bırakmak ve gerek Meclis'in ge
rekse halkın Mustafa Kemal'e karşı sevgisini, saygısını azaltmak 
ve mümküns~ Mustafa Kemal'i Meclis Başkanlığ;ı'ndan düşürebil
mekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti buna daha cevabı
nı vermeden bir barış teklifi geldi. Fakat bu barış teklifi de kabul 
edilebilir ilkeler taşımıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tek
liflerini batılı devletler kabul etmiyor; ama Türkiye- Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa, bir yandan orduyu hazırla
maya çalışıyor öte yandan da batılı devletlerin bir kez daha görüş
lerini, düşüncelerini öğ;renmek bahanesiyle belki de askeri hazır
lıkları perdelemek amacıyla Fethi Bey'i Paris'te, Londra'da ve Ro
ma'da görüşme yapmak üzere Avrupa'ya gönderiyor. Fransa'da, 
Paris'te iyi karşılanan Fethi Bey, Londra'da çok iyi karşılanmıyor 
hatta ingiliz Dışişleri görevlileri tarafından kabul edilmiyor. Bunun 
üzerine Fethi Bey, elde ettiğ;i bilgileri, vardığ;ı sonuçları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanına bildiriyor. Ulusal amacın ancak 
askeri eylemlerle gerçekleştirilebileceğ;ini, diplomatik yoldan Misa
kı Milli'ye ulaşmanın mümkün olmadığ;ını belirtiyor. Sadece Fethi 
Bey değ;il. onun dışında Avrupa'da bulunan diğ;er Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temsilcileri de aynı doğ;rultuda görüş bildiriliyorlar. 
Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa işgalci güçleri, Mehmetçiğ;in 
süngüsüyle yurttan kovmaktan başka çare olmadığ;ına karar veri
yor ve Büyük Taarruzun başlaması için çalışmaları yoğ;unlaştırı
yor. 

Böylelikle "harp zorunlu ve hayati olmadıktan sonra bir cinayet
tir" kanısında olan Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruzun yapıl
masına karar veriyor. 

Görülüyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tüm ba
rışçı yolları denemiştir. Ancak, büyüklük kompleksine kapılan ve 
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emperyalist amaçlarını gerçekleştirmek için oluk oluk insan kanı
nın akmasına göz yuman batılı devletlerin özellikle ingiliz Hükü
metinin ayınazlıgı Büyük Taarruz gibi büyük bir askeri harekatın 
yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bugün bize düşen görev, dagında, taşında, tarlasında, bagında, 
bahçesinde kefensiz yatan, binlerce şehidin kanı bulunan bu aziz 
vatanın kolay kolay kazanılmadıgını hatıriayarak her karış topra
gına sahip çıkmaktır. Din, mezhep, etnik köken, insan hakları, de
mokrasi ve ideoloji gibi kılıflar adı altında oynanan kirli oyunların 
tuzagına düşmeden Türkiye'yi çagdaş uygarlıga taşıyacak Ata-

. türkçu düşünenin aydınlık yolunda ilerlemektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

Üçüncü konuşma Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardım
cısı Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Prof. Dr. Adnan 
ŞİŞMAN'da, tebligin konusu "Milli Mücadelede Afyon ve Uşak'ın 
Kurtuluşu"dur. 
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Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN 
Myon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Sayın Başkanım, degerli konuklar, hepinizi öncelikle saygıyla , . 
selamlıyorum. 

I inci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti maglup sayılınca, İti
lM Devletleri Mondros Mü takeresinin imzalanmasından sonra yer 
yer Anadolu'yu işgale başlamışlardır. Uşak ve Afyon da istila edi
len yerleşim bölgelerimizdendir. 

Milli Mücadele döneminde işgal altında ve düşman tehdidiyle 
karşı karşıya bulunan yerlerde halk cemiyetler kurarak kendi 
haklarını savunmaya başlamıştır. Bu yolda vatan topragının ger
çek sahipleri kongreler tertiplemişler ve İstanbul Hükümetinin 
kendi isteklerine uygun çözümlerini reddedeceklerini açıklamış-· 
lardır. İtilM Devletleri arasındaki anlaşmalarla paylaşılan bölgenin · 
dışında kalan Uşak'ta 15 Mayıs 1919'da başlayan Yunan işgali er
tesi direniş örgütlenmesine t>aşlanmıştır. Burada iki siyasi kuru
luşun bulundugunu görmekteyiz. Bunlardan birincisi 1 Haziran 
1919'da Teşkilat-ı Mahsusa'dan Alaşehir mevkii kumandanı Sü
leyman Sururi Bey'in etkisiyle kurulan "Müdafaa-1 Hukuk Heyet-i 
Milliyesi"dir. İkincisi de İbrahim (Tahtakılıç) Bey'in 30 Temmuz 
1919'da kurdugu ve başkanı oldugu "Redd-i İlhak Cemiyeti"dir. 
Bu cemiyetler sayesinde Uşak halkı arasında Kuva-yı Milliye hare
keti büyük ölçüde yaygınlaştırılmıştırı. 

Uşak'ta ~uvayı Milliye'nin halk arasında benimsenmesi ve ya
pılan kongrelerde Uşak heyetlerinin çalışmaları İzmir'in işgalinin 
ne derece etkili oldugunu göstermektedir. Bu arada mahalli olma
yıp bütün Batı Anadolu'yu kapsayacak bir üst kongre niteliginde 
olan Alaşehir Kongresi 15-16 Agustos'ta toplanmıştır. Bu kongreye, 

( 1) İlhan Tekeli-Se/im İ/kin, Ege 'deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i 
Merkeziyesi ve İbrahim (Talıtakılıç) Bey, Türk Tari/ı Kurumu Yayını, Ankara, 1989, s. 224; Sa

diye Tutsak, 

"Mil/'i Mücadelede Uşak", Tarih İncelemeleri Dergisi X, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
yayını, 

Bornova-İzmir 1995, s.293; Besim Atalay, "Uşak'ta Milli Hareket", Yakın Tarilıimiz, ci/t 2, 
Türkpetrol yayım, s.207; 
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Balıkesir, Manisa, Alaşehir, Sındırgı, Buldan, Gördes, Uşak, Öde
miş, Bozdağ, inegöL Denizli, Nazilli, Akhisar ve Ayvalık'tan temsil
ciler katılmışlardır2 • Kongrede Hacim Muhittin Çarıklı Bey başkan, 
Alaşehir temsilcisi Mustafa Bey ile Uşak temsilcisi İbrahim (Tah
takılıç) Bey başkan yardımcılığına seçilmişlerdir. Üçüncü Balıke
sir kongresinden sonra Ekim ayı içinde Uşak'ta bir kongre toplau
rlığına dair bilgiler bulunmakla birlikte bu kongre ile ilgili bilgiler 
sınırlı ve muğlaktır. 3 

Yunanlılar Sevr Anlaşmasını Osmanlı Devletine silah zoruyla 
kabul ettirmek üzere 22 Haziran 1920'de toplu bir saldırı başlat
mışlardır. Yunan birliklerinin bir kolu Bursa yönünde saldırıya ge
çerken bir başka kolu da İzmir'in doğusuna doğru harekete geç
miştir. Yunan harekatının Uşak yakınlarına doğru ilerlemesi üze
rine 23 Üncü Tümen Komutanı Kurmay Yarbay İzzettin (Çalışlar) 
Bey birliklerini ikiye ayırarak bir kısmını Demirci'ye, bir kısmını 
da Eşme yönüne göndermiştir4 • Ancak Yunan saldırısı karşısında 
Uşak'ı savunmakta olan 23 üncü Tümenin yerel direniş grupları 
Milli Piyade Taburu ile Milli Süvari Alayı'nın direnişi yetersiz kal
mış, neticede Yunanlılar 29 Ağustos 1920'de şehri işgal etmişler
dir. Uşak, Yunanlıların bundan sonraki harekatlarında işgal güç
lerinin başkomutanlık karargahı işlevini üstlenmiştir. Uşak'ın iş
gali sırasında Yunanlılar 400 esir, 2 top, 2 havan topu, 4 lokomo
tif ve cephane yüklü bir tren ele geçirmişlerdir5 • Yunanlılar Uşak'a 

girdikten sonra eşraftan, köylüden birçoğunun evlerini yağmala
yarak yakmışlar, pek çok insanı da katletmişlerdir. Bu arada Uşak 
kazasındaki yerli halkı sindirrnek için nüfuzlu kişileri Atina ve Yu
nan adalarında bulunan esir kamplarına sürmüşlerdir6 • Aynı uy
gulama Afyon'un işgalinde de cereyan etmiştir. 

(2) Turgut Çarık/ı, "Balıkesir Harekiit-ı Milllye Redd-i İ/hak Heyetince tertip edilen kongrelerde 
alınan kararların yeni Türk Devletinin kuruluşundaki etkileri", Mi/If Mücadele'de Balıkesir, 
Türkpetrol Vakfı yaymı, İstanbu/1986, s./95-196; Tuncer Baykara, Türk İnkıltıp Tarihi ve Ata
türk ilkeleri, Üniversite Kitabevi, İvnir 1993, s.57. 

(3) Bkz. İliımı Tekeli-Selim İ/kin, aym eser, s.222. 
(4) Yurt Ansiklopedisi, "Uşak" Maddesi, Anadolu Yaymcılık, İstanbul, 1982-1984, s.7475 . 
(5) Rahmi Apak, İstik/al Savaşmda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tari/ı Kurwnu yayını, An-

kara 1990, s. /98 

(6) Tutsak, "aynı makale", s. 304. 
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Önce İtilaf Devletleri, sonradan Yunanlılar tarafından işgale 
ugrayan Afyon I inci Dünya Savaşı yıllarında sosyal ve ekonomik 
bakımından iyi bir durumda degildi. Halk gerçekten çok fakirdi, 
açlık hüküm sürmekteydi. Çekirge afeti, buna ilaveten ard arda 
gelen kuraklık yılları milleti iyiden iyiye sindirmişti. Hatta öyle ki 
Osmanlı idaresi halka yardımda bulunamıyordu. Afyon o zamanın 
en önemli ulaşım merkezlerinden biriydi, önemli bir demiryolu 
hattı geçiyordu. Buradan Mısır'daki kanala durmadan asker sev
kiyatı yapılmaktaydı. Trenden başka bir vasıta yoktu. Tren de o 
zaman yalnızca Adana Pazantı'ya kadar giderdi. İnsan ulaşırnma 
cevap verecek yolcu vagonu sayısı çok az oldugu için askerler yük 
vagonlarında taşınmaktaydı. O yıllarda diger illerde oldugu gibi M
yon'da da siyasi durum İtilafçılar ve İttihatçılar olmak üzere ikili 
bir görünüm arzediyordu. İtilafçılar ingiliz, İttihatçılar ise Alman' 
tarafgirleriydi. İşgalden hemen önceleri de Afyon Sancagı küçük 
bir ilçe· görünümündeydi. Yerleşim alanı Hıdırlık etekleri ile kale 
çevresinden oluşan çok dar bir salıayı kapsamaktaydı. Evleri eski, 
toprak damlı, basit kerpiçtendi. En ünlü, en güzel yapıları Hükü-
' . met Konagı, Belediye Dairesi, Imaret Cami. Ulu Cami ve bir kaç 
konaktı. Ermeniler temiz sokakları bulunan, kaldırım taşları ile 
döşeli, debdebeli, havuzlu ve gösterişli evlerde oturup, ticaretle ug
raşıyorlardı. Azınlıkların gelir düzeyi hayli yüksekti. ,Çarşı bugün
kü eski demirciler ve çevresinden oluşmuştu. Şehrin muhtelif yer
lerinde bulunan hanlar, önemli ticaret ve konaklama merkezleriy
di. Bugün hala ayakta duran Turunç Hanı ve yıkılan Dedeli Han 
bunlardan ikisidir. Ticaret önemli ölçüde develerio oluşturdugu 

· kervanlarla yapılmaktaydı. Tiftik ve yapagı, haşhaş sakızı, bug
·. day, arpa, Afyon'un önemli olarak sattıgı mallardı. Aydın ve Deniz

li'den gelen yorgun argın kervanlar Afyon'da konaklar, pazarda ge
tirdikleri sabun, yag ve bazı batı Anadolu'da yetişen ürünleri sa
tar, Konya'ya geçer ve Konya ile Afyon'dan aldıkları malları yeni
den Batı Anadolu'ya götürürlerdi7

• 

(7) Mehmet S. Aygen. Ahmet Tunca. Ahmet Sar/ık, Büyük Zafere Doğru, Türkeli yayınları 13. Af

yon /984, s. 6-8. 
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Afyon ve havalisi_30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Müta
rekesinin hemen arkasından ingilizler tarafından işgal edilmiştir. 
Afyon'un stratejik bir mevkide bulunması Fransızların da bölgeyi 
işgal etmelerine neden olmuştur. Fransızlar Afyon istasyonu çev
resine yaklaşık 200 kişilik bir kuweti 16 Nisan 1919 tarihinde 
yerleştirmişlerdir8 • İtalyanlar ise, 21 Mayıs 1919'da 2 subay ve 262 
erden oluşan kuwetle Afyon'a gelmişlerdir9 • 

I inci Dünya Savaşında yedek subay olarak Kafkas cephesinde 
görev yaparken Ruslara esir düşen ve 1917'de firar ederek Afyon'a 
gelen, milli direnişin öncülerinden Kesrizade Salih Sıtkı ı o Taşpınar 

dergisinde yayınladığ;ı makalesinden ingiliz, Fransız ve İtalyanlar 
tarafından işgal edilen doğ;um yeri Afyon'dan bahsetmektedir; O 
günlerde Afyon'da herkes eli böğ;ründe, boyunları bükük, istikla
linden istikbalinden ümitleri kesik tam bir karamsarlık içindedir. 
Bunun yanında Ermeniler taciz hareketlerinde bulunmakta, yan-· 
larına aldıkları Fransız, İngiliz, İtalyan askeriyle silah aramak ba
hanesiyle Türk evlerine girmekte, ticarethaneleri basmakta, türlü 
hakaret ve milli onuru kırmaya devam etmekteydiler. Bu arada iş
gal kuwetlerinin varlığ;ını, Ermenilerin nankörce saldırılarını çe
kemeyen memleketseverler arasında yavaş yavaş kaynaşmalar ve 
bu hal ile yaşamaktansa açık bir alınla ölmenin daha iyi olacağ;ını 
kanaatleri artmaya başlamıştı. Afyon halkında bir silkinme ve 
uyanma baş göstermişti. Bunu verimli bir hale sokmak ve el birli
ğ;i ile yürütmek için teşkilat kurmaya ihtiyaç vardı. Halkın "Ne du
ruyoruz, silahlanıp dağ;lara çıkalım, bu kötülüklere katlanmayız" 

(8) Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, Türk Tarih Ku

rumu yayını, Ankara 1983, s. 31; Ahmet Altıntaş, Milli Mücadele Döneminde Afyon ve Havali
si (1919-1922), 

istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Ba

. sılmamış Yüksek Lisans tezi, istanbull990, s. 2. 
(9) Kocatürk, aynı eser, s. 44; Altıntaş, gösterilen yer. 

( 10) Bkz. Niyazi İplikçioğlu "Afyon'da Milll Mücadele başlarken isimsiz bir kahraman Kesriza4e 

Sıtkı Bey", Beldemiz, sayı 3, Afyon 1985, s. 7. 
(ll) Salih Kesri, "Acı Günlerimizden",. Taşpınar. sayı 31, 9 Mayıs 1935, s. 122-126. 
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deyişieri artmış ve memleket gençleri harekete geçirilmişti. Muz
darip halkın bu manevi ve maddi yardım ve isteginin verdigi kuv
vetle bir araya gelenlerle gizli toplanmalar başlamış, mahalli bir 
teşkilat ve müdafaa tertibatı esaslan düşünülmüştü. Bu hususda 
yardım almak üzere Afyon'un batısında 5-6 km. uzaklıkta Erkmen 
Köyünün güneyinde bulunan 23 üncü Fırka kumandanı Yarbay 
Ömer Lütfi12'ye başvurulmuştur. Yardım isternek içiı\ gidenler ara
sında zamanın ileri gelenlerinden başta Karahisar-ı.Sahip merkez 
vaizi İzzet Efendizade İsmail Şükrü (Çelikalay) Hoca olmak üzere 
Turunçzade Yusuf Bey, Ethemzade Hacı Hüseyin Bey, Akosman
zade Hacı Hüseyin Efendi ve evlatları, Nebil Efendi, Turunçzade İs
mail Bey, Hüseyin Bayık, Mollazade Süleyman Bey, Şeyh Raşit Çe
lebi Efendi, Çoban Salih oglu İsmail Efendi, Koçzade Şükrü Bey, 
Gümüşzade Bekir Efendiler de bulunmaktaydı13 • İsmail Şükrü 
(Çelikalay) Hoca Ömer Lütfi Bey' e şehrin işgal edilmekte oldugu
nu, böyle eli kolu baglı beklenirse, gelecek düşman kuvvetlerinin 
bir daha atılamayacak kadar güçlenecegini, bu hareket karşısında· 
neler düşündügünü sorar. Ömer Lütfi Bey kendisine İstanbul'dan 
alınan emirleri bildirir ve çaresizlik içinde bulunuldugunu, her im

kana başvurarak, teslimi emredilen silah ve malzemeyi elde tut
maya çalıştıgını anlatır. Hoca sükunet, fakat katiyetle milletin esir 
olmasını isteyen devlete ragmen vatanını müdafaa edecegini belir
terek milletin parası ile alınan ve halkın öz meşru malı silahları 
müdaf'ılere intikru ettirmesini rica eder14

• Uzun müzakerelerden 
sonra "Redd-i İlhak Cemiyeti'' adıyla Afyon'da bir teşkilat kurul-

. ması kararlaştırılır. 

( 12) I inci ve ll nci dönem Afyon Milletvekili Yarbay Ömer Lütfi Argeşo ( 1879-1949) bkz. İplikçi
oğlu, "Afyon"da Milli Mücadele Başlarken Çelik Alayın Kuruluşu", Beldemiz, sayı 5, Afyon 

1986, s. 3-4; Cemal Kutay, 

Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimar/arı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 

1973, s. 54. 

(13) Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşmda Sarık/ı Mücahit/er, Sebil yayınevi, İstanbul1980, s. 268; 

Yusuf İlgar, Reşit Keskin, Şinasi Erdem, Ünite/ere Göre İlimiz Afyonkarahisar ve Bölgemiz. Aj

yonkarahisar 1993, s. 15. 

( 14) Ayrıca bkz. Kutay, Milli Mücadelede Öncekiler ve Sonraki/er, ll nci ci/d, İstanbu/1963, s. 57; 

Aynı yazar, Kurtuluşun ıie Cumhuriyetin Manevi Mimar/arı, s. 215-216. 
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Kurtuluş Savaşı sırasında Afyon müftüsü olan Hüseyin Bayık 
hatıralarında Afyon bölgesindeki fedakanille çalışmaları naklet
mektedir15. O'nun anlattıklarına göre İzmir'in işgali haberi Afyon'a 
geldiginde miting yapılması düşünülerek derhal ahaliye ilan edil
miştir. Böylelikle İzmir Mitingi Umurbey Paşa Camii meydanlıgın
da yapılmış bu sırada memleketimizde bulunan işgal orduların
dan İngiliz, Fransız, İtalyan askeri kumandanlarına kendi hükü
metlerine gönderilmek üzere 3 adet protesto mektubu verilmiştir. 
İleriki günlerde İmaret Camii meydanlıgında toplantılar yapılarak 
gönüllü askerler toplanmıştır. Halkın oylarıyla da o zamana kadar 
adı "Redd-i İlhak Cemiyeti" olarak faaliyet gösteren cemiyetin adı 
ise "Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti"ne dönüştürülmüştür. 

Bayatlı Yarbay Arif Bey16'in Afyon'da kurdugu Karakeçili Milli 
Alayının da milli direniş hareketlerinde önemli payı vardır. İşgal
den önce İzmir Merkez Kumandanı olan Bayatlı Arif Bey Yunanlı
ların İzmir'e çıkışında düşmana karşı ilk direnişi başlatmış, işgal 
üzerine yalnız olarak Bursa'ya kaçmıştır. Yanına birkaç subay ve 
er alarak tebdil-i kıyafet ile Seyitgazi'ye gelmiştir. Arif Bey burada 
bir yandan milli bilinci uyandırmayı çalışırken, bir yandan da as
ker toplamaya başlamıştır. İstanbul Hükümeti Arif Bey'in yok edil
mesi için harekete geçmiştir. Ancak kendisi Bayat'a gelerek Eger
litepe yayiasma çıkmış, civar köylere adamlar salarak ilk birlikle
rini kurmaya çalışmıştır. Milli Mücadele'nin ünlü Karakeçili Ala
yı'nın nüvesi bu şekilde teşkil edilmiştir. Arif Bey'in Afyon'a gelişi 
burada "Redd-i İlhak Cemiyeti"nin kuruluşunun hemen sonrasına 
rastlamaktadır. Bundan sonra Afyon'un vatanseverleri fevkalade 
işbirligi içinde çalışmaya başlamışlar, başta Bayatlı Arif Bey olmak 
üzere, Salih Kesri, Hacı İsmail Şükrü (Çelikalay), Hasan Çerçel, 

(15) Mısıroğlu, aym eser, s. 266-276; Yusuf İlgar, Karahisar-ı Sahip Sancağı Müftilik Kurumu ve 

Afyonkarahisar Müftileri, İstanbu/1922, s. 80-93; Ali Sarıkoyuncu; "Mi/If Mücadelede Afyon 

Müftüsü Hüseyin (Bayık) Efendi", 3 üncü Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozywnu Bildiri

leri, 22-24 Ekim 1993, Afyon Belediyesi yayım. Afyonkarahisar 1993, s. 74. 

(16) İplikçioğ/u, "Milli Mücadelenin meçhul kahramanlarından Yrb. Bayatlı Arif Bey ve ölümü", 

3 üncü Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildiri/eri, 22-24 Ekim 1993, s. 91-93; Sa

lih Kesri, "aynı makale", s. 126. 

53 



. Büyük Taarruz ve Sonuçları 

23 üncü Fırka Kumandanı Ömer Lütfi Bey, Hoca Nebil Efendi, 
telgraf memurları Hadi ve Ali Bey'ler Kuva-yı Milliye teşkilatını 
kurmuşlardır. Teşkilat hemen faaliyete geçmiştir. İlk olarak milis
ler şimdiki Kasımpaşa İlkokulunun bulundugu belediye gazhane
sindeki İngilizlerin Osmanlı Devletinden kalma silah ve cephane
lerini bir gece baskını ile ele geçirerek Erkmen tepesine nakletmiş
lerdir. Cephanenin nakli sırasında 23 üncü Fırka Kumandanı ve 
Afyon Kuva-yı Milliye teşkilatının kurucu üyelerinden Ömer Lütfi 
Bey'in de büyük hizmetleri olmuştur. 

Kuva-yı Milliye teşkilatı Afyon'da yayınlanmakta olan ikaz Ga
zetesi aracılıgıyla da hizmetlerini sürdürmüş, basın yoluyla halkı 
Milli Mücadele konusunda aydınlatmaya çalışmıştır. Gazetede Sa
lih Kesri, Hoca Nebil Efendi, Hasar Çerçel gibi direnişçiler bazen 
kendi, bazen de takma isimleriyle makaleler yazmışlardır17 • Halkın 

heyecan ve hareket duygularını besleyen bu yazıların işgal kuvvet
lerine atıp tutması ve Ermenilerin taşkınlıgı bırakarak rahat otur
malarını.bildirmesi muhitte kuvvetli tesirler ve akisler yaratmıştır. , 
Ancak gazetenin ömrü uzun olmamıştır. Afyon'un siyasi ve sosyal 
durumuna da yer verilen bir makalede hükümetin vali, mutasar- · 
rıf ve kaymakam tayininde senelerden beri fırkacılık yapıldıgı bu 
sebeple Anadolu'ya gönderilen mülki memurların hiç biricraatta 
bulunamadıkları, 20 nci asırda Anadolu'nun göbeginde iki mühim 
tren hattının birleşme noktasında ve ta Selçuklular zamanından 
kalma Afyon'un hiç ilerleyememesi tenkit konusu yapılmakta, 
bunların sebepleri izah edilmektedir. Makalede verilen bilgilere gö
re, kabahat zavallı, günahsız halkta degildir, bunun sorumlusu 
sık sık degişen hükümet erkanıdır. Her kabine degiştikçe Afyon'un · 
da her yer gibi mutasarrıfı degişiyor, gelen yerleşmeden gidecegini 
düşünüyor, hareketini ona göre ayarlıyor, hiç bir şeye karışmıyor. 
Bu durum yerli ahalinin üzüntüsünü artırıyor. Topraklarımız çig
neniyor, ahalinin malına, namusuna tecavüz ediliyor yine İstan
bul'un gönderdtgi hükümet memurları, tembellikten, agır iş yap-· 
maktan kurtulamıyor. Şehirde bayındırlık, egitim ve ticaret işleri 
tamamen atıl bir haldedir. ikaz Gazetesinde yayınlanan bu yazı 

(17) Altıntaş, aynı tez. s. 13. 
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. Dahiliye Nezaretinin Anadolu gazeteleriyle ilgili tamimi uyarınca 
ilk olarak sansür altına alınmış ve gazete Afyonkarahisar Mutas
sarıfı tarafından süresiz olarak kapatılmıştır18 • 

Afyonkarahisar'da işgal döneminde halkın maneviyatını yük
selten olaylar da olmuştur. Kuva-yı Milliye teşkilatının kuruldugu 
günlerde Yarbay Arif Bey ile birlikte 30-40 kadar atlı şehrin hükü
met konagı önüne kadar gelerekattan inmişler ve şehirde nüma
yişlerde bulunmuşlardır. Bu hareket istasyon caddesinde Lise ve 
Dumlupınar Mektebi binalarında oturan işgal kuvvetlerini sindir
miş ve Ermenileri de susturmaya vesile olmuştur19 • 

Kuva-yı Milliye'nin yaptıgı hayırlı işlerden birisi de Rum asıllı 
Anastas'ın yerine mutasarrıf olan geldigi günden itibaren 23 üncü 
Fırka Kumandanı Ömer Lütfi Bey ile Jandarma Kumandanı Bin
başı Halit Bey aleyhine şikayet üstüne şikayette bulunan, Damat 
Ferit flükümetine Afyon'daki milli hareketlerle ilgili bütün haber
leri gönderen, hatta telgraflarını İngiliz işgal karargahından çeke
cek kadar hareketlerinde ileri giden. Mahmut Mahir Bey'in Meci
diye Mahallesindeki konagına baskın yapılarak kaçırılması ve M
yon'dan uzaklaştırılması olayıdır20 • O'ndan sonra Kadı Mustafa 
.Hulusi Efendi mutasarrıf vekili olarak işe başlamış. ancak bir 
müddet sonra Ethem (Tuncel) Bey bu vazife ile tayin olunmuştur21 • 

Bunlar Milli Mücadeleye tüm imkanlarıyla yardımcı olmuşlardır. 

İzmir'in işgalinden sonra Anadolu'da yapılan kongrelerin en so
nuncusu Afyon'da 2 Agustos 1920 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu 
kongre Mustafa Kemal'in bir TBMM heyetiyle Uşak'ı ziyaretinden bir 
gün sonraya rastlamaktadır. Kongreye Uşak. Nazilli, Afyonkarahi
sar ve Konya Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti azaları iştir~ etmişlerdir. 

(18) İstikitil Savaşı Gazetesi, 15 Ağustos 1919, Hazırlayan: Ömer Sami Coşar, Milliyet yayını, sa

yı 23, s.2; Altıntaş "İkaz Gazetesinin kapatılması", Beldemiz, sayı 21, Afyon 1990, s.21. 

( 19) Abdullah Mahir, "Büyük İstikiiii Savaşında Afyon", Taşpınar, sayı 22, Afyon 27 Ağustos /934, 

s. 176-177; Salih Kesri, "ayf!ı makale", s. 122-123. 

(20) İplikçioğlu, Yrb. Arif Bey, s. 92; Salih Kesri, "aynı makale", s. 126; Yücel Özkaya, Milli Mü

cadele'de Ege Çevresi, Kültür Bakanlığı yaymı, Ankara 1994, s. 67. 

(21) Bedrettin Tuncel, Büyük Zafer ve Afyonkarahisar, Ankara 1972, s. 8-9. 

55 



Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Sonuçta Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziyeleri son Heyet-i Veki
le kararıyla mülki memurların başkanlıgı ve emri altında bulun
maları ve vazife yapmaları hususu kabul edilmiştir22 • Alaşehir 

Kongresinde ortaya atılan otonomi tezleri Afyon Kongresinde ka
bul edilen Ankara'nın hukukuna girilmesi ile geçerliligını yitirmiş
tir. Bundan sonra Kuva-yı Milliye tasfiye olunarak düzenli orduya 
geçilmeye başlanmıştır. 

Milli direnişin öncülerinden Afyon vaizi, 1920'de ilk TBMM'nin 
Afyon milletvekili, hem cephede hem de cephe gerisinde hizmet 
verdigi için istiklal madalyası ile taltif edilmiş olan İsmail Şükrü 
(Çelikalay) Sebilürreşad Dergisi muhabiri ile yaptıgı ve 1949'da ya
yınlanan mülakatında23 işgal yıllarındaki Afyon'un genel durumu 
ile birlikte Afyon'da direniş teşkilatı Çelikalay'ın kuruluşuna da 
deginmektedir. İsmail Şükrü Çelikalay bu mülaJ.<:atında halkın 
içinde bulundugu durumu gözler önüne sermekte ve tek çarenin 
mücadele oldugunu söylemektedir. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da 
İzmir'e çıkmış ve İç Anadolu'ya dogru ilerlemektedirler, girdikleri 
şehir kasaba ve köyleri yakmaktadırlar. İdamlar, katliamlar birbi
rini takip etmekte, zulüm ve her türlü kötülük kasırgası memleke
ti kasıp kavurmaktadır. Diger taraftan İngiliz işgal kuvvetleri bü
tün müdafaa imkanlarını demirçemberiçine almış, milletin elini 
kolunu kıskıvrak baglamışlardır. Memleketin bütün afakını kara 
bulutlar kaplamış. gönüllere bezginlik ve umutsuzluk çökmüş, 
hükümet acz içindedir. Halk iki ateş arasında kalmış ne yapacagı
nı bilememektedir. İsmail Şükrü Çelikalay bu sıralarda Ankara'ya 
gittigini ve Mustafa Kemal ile görüştügünü beyan etmektedir. 
O'nun verdigi bilgilere göre bu görüşmede İsmail Şükrü Çelikalay 
Mustafa Kemal'e Afyon'da direniş teşkilatının kurulmakta oldugu
nu anlatmıştır. İngilizlerin muhafazası altında bulunan silah 

(22) Sadi Borak, Gizli Oturumlarda Atatürk'ün Konuşmaları, İstanbul1977, s. 122; Alunet Altın
taş, "Afyon Kongresi", Beldemiz, sayı 20, Afyon 1990, s. 23-24; Bülent Tanör. Türkiye'de Ye

rel Kongre İktidarları ( /918-1920), Afa yayınları, İstanbul 1992, s. 26; Anadolu ve Rumeli'de 
Gerçekleştirilen Ulusal ve Yerel Kongreler ve Kongre Kentleri Bibliyografyası, cilt 4, TBMM 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu yayını, Ankara Mart 1994, s. 76. 

(23) Sebi/ürreşad, ci/d ll, sayı 46, istanbul Mayıs /949; s. 333-335; Ayrıca bkz. "Mi/If Mücade
le'de bir Din Adamı Şükrü Çelikalay", Türkeli, Ağustos 1985. 
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depoları ve cephanelikleri boşaltılmış. geceleri köylere nakledil
miştir. Daglarda soba borularından bataryalar kurulmuştur. Bu
nu gören İngilizler silahlı yardım kuwetleri geldigiıİı sanarak M
yon'u tahliye etmişler ve Eskişehir'e dogru çekilmeye başlamışlar
dır. Ayrıca Yunanlılarakarşı Binbir tepeler mevkiinde mukavemet 
hattı tesis edilmiştir. Mustafa Kemal bütün bu haberlerden mem
nun kalmıştır. Meclis açıldıktan sonra yine Şükrü Çelikalay'ın an
lattıklarına göre, Mustafa Kemal kendisinden Afyon'da yaptıgı gibi 
Ankara'da halkı irşad etmesini istemiştir. O da toplanan meclisin 
meşru olmadıgı yolundaki propaganlara karşı Hacıbayram ve Zin
cirit camilerinde vaazlar vererek halkı aydınlatma ya çalışmıştır 24

• 

·O sırada düşman kuwetleri Binbir tepelere taarruz ederek milli 
kuwetleri maglup etmiş, Alaşehir'e girmiştir. Düşman 5-6 ay ka
dar durdurulmadıkça Ankara'da tutunmaya imkan kalmamıştır. 
Bu gelişmeler içinde Şükrü Hoca Erkan-ı Harbiye Reisi Fevzi Paşa 
ile görüşür25 ve kendisine 40 atla 40 silah verilirse Ankara'da ku
racagı bir gönüllüler çetesiyle yola çıkacagını, yollarda köylerden 
topladıgı silah ve mücahitlerle 5 degil 9 ay Yunanlıları oyalayaca
gını söyler. Bu teminat Fevzi Paşa'nın hoşuna gider, ne kadar si
lah ve cephane varsa Hocaya teslim edilmesi için Ankara silah de
posu görevlilerine emir verir. Ancak Şükrü Hoca depoya gittiginde 
14 adet martiniden muaddel tek ateşli bekçi silahından başka si
lah bulamaz. Resmi makamlardan ümit kesilince Hoca hemen · 
kendine bir gün içinde asker elbisesi diktirir, başındaki sarıgı mu
hafaza ederek giyer, Hacıbayram camiinde Cuma namazından 
sonra kürsüye çıkarak ateşli bir konuşma yapar. Konuşma sonun
da artık asker kıyafeti giydigini, memleket ve din kurtuluncaya ka
dar cephelerde düşmanla çarpışacagını, memleketini sevenlerin 
kendisi ile beraber gelmesini ister. Halk müthiş heyecan içindedir. 
O gün akşama kadar 700 silah, 600 mücahit, 120 at toplanmıştır. 
Şükrü Hoca toplanan silahlı mücahitlerle beraber Ankara'dan ay
rılır. Afyon'a gelindiginde düşmanın Uşak'a girdigini ögrenir ve 
acele cepheye koşar. Uşak cephesine 23 üncü Tümen Komutanı 

(24) Bunun için bkz. Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve TBMM 1 inci Dönem 1919-1923, 

1/l üncü cilt, TBMM yayını. No 6, Ankara /985, s. 570-571. 

(25) Ayrıca bkz. Kutay, Millf Mücadelede Öncekiler ve Sonraki/er, ll nci ci/d, s. 193. 
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Kurmay Yarbay İzzettin (Çalışlar) Bey kumanda etmektedir. SUcili 
ve mühimmatsızlık yüzünden düşman orada galebe etmiştir. Şük
rü Hoca hemen o tarafta bir müdafaa hattı tesis etmiştir. Az bir 
müddet sonra Afyon'dan eklenen yeni kuwetlerle silcililı mücahit
lerinadedi ı OOO'i bulmuştur. Bunlar İlipınar Önü tabir edilen bu
günkü istasyon ve stadyum civarında çayırda egitim görmüşlerdir. 
4 bölük halinde bir müfrezenin oluşmasında Şükrü Hoca'nın en 
yakın yardımcıları I inci Dünya Savaşında çeşitli cephelerde görev 
almış, ateşkes andlaşmasıyla memlekete dönmüş olan I inci bölük 
komutanı Naipzade Ahmet (Temiz) Bey (Vasıfın Ahmet) II nci bö
lük komutanı Safter (Taşpınar) Bey, III üncü bölük komutanı Şük
rü (Ayyıldız) Bey ve IV Üncü bölük komutanı Nasih (Bayık) Bey'ler
dir26. Bu kuwetler ilk görevini İzzettin Bey'in kumandasındaki 
Uşak cephesinde almıştır. Yunanlılar 29 Agustos ı920'de topçu 
ateşiyle saldırıya başladıklarında Afyon'dan gönderilen ı 72 nci 
Alay henüz Uşak yolunda bulunmaktadır. 23 üncü Tümenin Af
yon'dan takviye birlikleri ve Çerkez Ethem kuwetlerinin gelmekte 
bulundugu mevzileri savunan Şükrü Hoca'nın gönülleri düşmanın 
iki alaylık kuwetini maglup etmiştir27 • Kendisinden 5 ay ordumu
za vakit kazandırması beklenirken 9 ay düşmanı Dumlupınar'da 
oyalamıştır. Bundan dolayı ordu Şükrü Hoca'nın kuwetlerine "Çe
likalay" ismini vermiştir. Şükrü Hoca da sonradan soyadını "Çeli
kalay" olarak almıştır. 

Afyon Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. Pek etkili 
olmayan birinci işgal27 Mart- 7 Nisan ı92ı tarihleri arasındadır. 
İşgal Sivrihisar tarafından başlamış Çay, Bolvadin, Küçükçoban
lar, Kalecik ve A:fyon'a kadar gelmiştir. Yunanlılar Afyon'da karar
gcili olarak hükümet konagı ile şimdiki lise binasını seçmişlerdir. 
Azınlıklar, şimdi Cumhuriyet İlkokulu çevresinde bulunan o za
manki adıyla Gavur Mahallesindeki evlerinin camiarına Yunan 
bayraklarını asmışlar ve kilisede ayin yapmışlardır. Ancak II nci 
İnönü muharebesinde yenilgiye ugradıktan sonra Afyon'daki bir
liklerinin desteksiz kalacagını düşünerek geri çekilmişlerdir28 • 

(26) Bkz. İplikçioğlu, Çelikalay'ın kuruluşu, s. 3. 

(27) Ayrıca bkz. Altıntaş, aynı tez. s. 7-10. 

(28) Kocatürk, aynı eser, s. 246; Süleyman Hilmi, "Kurtuluşumuzun Hiktiyesi", Taşpınar, sayı 22, 

Afyon 27 Ağustos 1934, s. 286-187. 
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Demiryolu hattının kavşak noktası olarak stratejik önemi bü
yük olan Afyon, 12 Temmuz 1921 günü ikinci defa işgal edilmiş
tir. O günden sonra Afyon'un karanlık günleri başlamıştır. Yunan
lılar karargah olarak yine birinci işgal de yaptıkları gibi aynı bina
ları seçmişler, Afyon'u Hıdırlık ve çevresi, Gavur Mahallesi, Yaren
ler-Karaman-Hamidiye Mahalleleri olarak 3 bölgeye ayırmışlar, bu 
bölgelerin başına yüzbaşı rütbesinde birer kişi atamışlardır29 • İkin
ci işgal sırasında çok sayıda Türk zulme maruz kalmıştır. Kesin ol
mamakla birlikte Afyon ve köylerinde öldürülen insan sayısı 386, 
esir olan 68, tecavüze ugrayan kadın sayısı 22l'dir. Ayrıca 5 021 
hayvan, ll 620 kile iaşe gaspedilmiş, 5 ı ı kişi angaryada çalıştı
rılmıştır. Afyon ve havalisi (Bolvadin, Sandıklı, Emirdag, Sincanlı 
ve buraların köyleri)nde öldürülen toplam insan sayısı 572, esir 
olan ı ı9, tecavüze ugrayan kadın sayısı 438'dir. Gasp edilen hay
van sayısı 36 594'dür. 70 720 kile iaşeye el konulmuş ve 2696 ki
şi de angaryada çalıştırılmıştır30 • 

Bu kadar zulme ugrayan Afyon, Yunan işgali altında geçen 14 
aydaki en acılı günlerinden birini 24 Temmuz l922'de yaşamıştır. 
Süleyman Gönçer "Acı bir günün yıldönümü 22 Temmuz ı 922 _ 
(1338)" başlıklı makalesinde31 o günü anlatmaktadır; I inci Dünya 
Savaşından arda kalan kırık dökük birkaç uçagımız Akşehir'de 
karargah kurmuş. ordunun yaptıklarını düşman uçaklarına gös
termernek ve düşman cephesinde olan biteni görüp anlatmak için 
didinip durmaktadırlar. Kendi kendilerine onardıkları eski tayya
relerle Afyon cephesinde uçuşlar yapmaktadırlar. 24 Temmuz 
ı 922 günü yine bu ödev ile tayyareci pilot Yüzbaşı Cemalettin ve 
gözlemci Babaettin adlı iki kahraman Türk yigidi eksiklerine bak
madan havalanmışlar ve Afyon semalarında görünnıüşlerdir. Gök 
gürültülerini andıran top sesleri ve havaya atılmış pamuk küme
leri gibi gögü kaplayan barut dumanları arasında bu tayyareyi gö
ren her Afyon'lu dudaklarını kıpırdata kıpırdata sessiz yoluna gi
derken Allah'tan pilotları korumasını dilemektedirler. Türk tayya
resinin geldigini duyan Akarçayı kenarındaki iki avcı Yunan tay-

(29) Kocatiirk, aynı eser, s. 266; Altıntaş. aym tez. s. 24. 

(30) Altıntaş. aym tez. s. 26-31. 

(31) Taşpınar, sayı33, Afyon 19 Temmuz 1935, s. 150-152; Ayrıca bkz. Tııncel, aym eser, s. 20. 
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yaresi havalanarak saldırıya geçmiş, ancak bunlardan biri Sincan
lı ovasında pilotlarımız tarafından düşürülmüş. digeri de canını 
kurtarmak için kaçarken Akarçayı'na saplanmıştır. Yenmenin ver
digi sevinç sarhoşlugu içinde karargahı bombalayan Türk pilotla
rı Yunanlıların yeni havalanan iki tayyaresini görmemiş ve maki
neli tüfenklerinde mermi kalmadıgının farkına varmadan onların 
saldırısına ugramıştır. Baca karaltılarında, pencere kenarlarında 
saklanmış bu gök savaşını gözetleyen Afyon'lular birdenbire derin 
bir üzüntüye garkolmuşlardır. Elinde koruma silahı kalmamış 

olan Cemal ve Sahaettin kendilerini Gazligöl istasyonu ile Sipsin 
arasında ölüme bırakmışlardır. Ertesi gün Yunanlılar bile onların 
degerierini takdir ederek cenazelerinin büyük törenle kaldırılması
na ses çıkarmamışlardır. Kahramanlarımız Paşa camiinde kılınan 
cenaze namazlarını müteakip defnolunmuşlardır. 

26 Agustos 1922'de Büyük Taarruz başlamış, ilk gün etkili bir 
topçu ateşiyle Yunan ordusu iyice sarsılmıştır32 • Bir ingiliz kurma
yının "Eger Türkler bu mevzii dört beş ayda düşürebilirlerse, bir 
günde düşürdüklerini iddia edebilirler" dedigi Afyon'daki Yunan 
mevzileri Mustafa Kemal'in ifadesiyle "Türklere, burayı ıskat için 
üç-dört ay değil, bir gün de değil, yalnız bir saat kafi gelmiştir"33 • 

27 Agustos'ta büyük bir cesaretle düşman birliklerinin üzerine 
atılan Türkler, Yunan mevzilerini ele geçirmeye başlamışlardır4 • 

Bu savaşlarda birçok kahramanlık örneklerine rastlanmaktadır. 
Afyon'dan Uşak istikametine çıkıştasolda heykeli dikilmiş olan Al
bay Reşat'ın ölümü ibret vericidir; Çigiltepe'yi almaya memur edi
len 57 nci Tümen Komutanı Albay Reşat öngörülen zamanda bu
raya ulaşamamıştır. Mustafa Kemal telefonla neden böyle oldugu
nu sorunca, Albay Reşat yarım saate kadar ulaşılacagını bildir
miş, fakat bu süre içinde de başarılı alamayınca intihar etmiştir. 

(32) Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk-Söylev, cilt ll. yay. haz. İsmail Arar. Uluğiğdemir, Sami 

N. Özerdim, Türk Tarih Kurwnu yayını. Ankara 1981, s. 898; Tuncel, aynı eser. s. 10. 

(33) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cilt 1, Ankara 1989. s. 270; Ondan naklen: Hamit Pehlivan

lı, "Türk İstikiiii Harbiiçerisinde Biiyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi'nin yeri", Biiyük Taar

ruz 70 inci Yıl Armağam, Genel Kıırmay Başkanlığı yayınları, Ankara 1992, s. 301-302. 

(34) Cemal Akbay, "Afyon Muharebesinde 27 Ağustos Harekatı", Büyük Taarrıız 70 inci Yıl Anna

ğanı, s. 1/9-132. 
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Mustafa Kemal ikinci defa telefon ettiginde kendisine O'nun veda 
mektubu okunmuştur. Bu mektupla Reşat Bey "Yarım saat içinde 
size o mevzii almak için söz verdigim halde sözümü yapamamış ol
dugumdan dolayı yaşayamam" demektedir35

• ögleye dogru bütün 
cephe yarılmış, Yunanlılar geri çekilmeye başlamıştır. Akşam üze
ri düşman takibe alınmış, bu arada 8 inci Tümen de tki kol halin
de Afyon'a hareket etmiş ve saat I 7.30'da şehre girmiştir36 • M-

-yon'lular sevinç içindedirler. Aglayanlar, hıçkıranlar, askerlerinin 
boynuna sarılanlar pek çoktur. İhtiyar kadınların askerlere su ver
mek için gösterdikleri heyecan ile kazanlarını etli pilav ile doldu
rarak yolun kenarına sıralanan ve ikramda bulunmak isteyenlerin 
hali muhteşem bir manzara arzetmiştir. Toz toprak ve ter içinde 
şehre giren askerler bir yandan halkın sevgi gösterilerine katılır
ken, bir yandan da Yunanlılar tarafından ateşe verilmiş binaları 
söndürmeye çalışmışlardır. Artık karargah da Afyon'a taşınmış ve 
harekat ile ilgili emirler Belediye binasından verilmeye başlanmış
tır37. 

28 Agustos genellikle çatışmasız geçmiş, bugün Türkler için ta
kip, Yunanlılar için çekilme taktiklerinin uygulandıgı bir harekat 
olmuştur38 • 29 Agustos'ta I inci Ordu birlikleri Ulucak, Hamur köy, 
Çalköy, Aslıhanlar üzerinden Dumlupınar'a gitmek isteyen 5 Yu
nan tümenine güneyden taarruz ederek Dumlupınar yolunu tıka-

• mış, bu son durumda Yunan asıl kuwetleri kuzey, güney ve gü
ney batıdan kuşatılmıştır39 • 30 Agustos 1922 günü Mustafa Kemal 
ve Fevzi Paşa'lar bizzat orduların başında harekatı idare etmişler
dir. Yunan kuwetleri Çalköy yöresinde agır bir yenilgiye ugramış
tır. 26 Agustos'ta başlayan ve 5 gün süren Afyonkarahisar ve 
Dumlupınar Meydan Muharebesi böylece sonuçlanmış düşmanın 

(35) Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, cilt 4, Milli Eğitim Bakanlığı yaymı, İs-
tanbu/1991, s. 161-162. -

(36) Pelılivanlı, "aymmakale", s. 302; Süleyman Hilmi, "aym makale", s. 184. 

(37) Süleyman Hilmi, "aynı makale", s. 184; Altıntaş, aym tez. s. 73-74. 

(38) Selim Turhan, "Batı cephesi kuvvetlerinin 28 Ağustos 1922 günü takip ve mulıarebeleri", Bii

yük Taarruz 70 inci Yıl Armağanı, s. 133-146. 

( 39) Ziyaettin Daryal, "Batı cephesi kuvvetlerinin 29 Ağustos I 922 mulıarebeleri ", Büyük Taarrıız 
70 inci Yıl Armağam, s. 147-152. 
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asli kuvvetleri imha edilmiştir40 . Bu arada Yunan I inci ve II nci Ko
lordu komutanları Trikupis ve Diyenis, yanlarındaki bir kısım 
kuvvetleri ile çemberden kurtulup Kızıltaş deresi boyunca kaçınış
Iarsa da bu vadiyi çeşitli noktalardan kapatan kolordumuzun et
kisiyle Murat daglarına atılmışlardır41 . Türk ordusu hiç aman ver
meden takip harekatına devam etmiştir. 1 Eylül'de I inci Ordu ko
mutanı Nurettin Paşa Uşak'a girmiştir. Bir gün sonra da Genel
kurmay Başkanlıgı ve Batı Cephesi karargahiarı buraya nakledil
miştir42. Aynı gün Trikupis ve birlikte maiyetindeki generaller, su
baylar, neferler 5 inci Kafkas Tümeni komutanı Halit (Akmansü) 
Bey'e Gögem Köyünde teslim olmuşlardır43 . 3 Eylül'de General Tri
kupis yanındakilerle beraber Uşak'ta Yunan kuvvetleri eski başko-

. mu tanı General Hacı Anesti'nin kaldıgı Uşak eşrafından Asım Kaf
tancı'ya ait evde Mustafa Kemal'in huzuruna çıkarılmıştır44 . Yunan 
kuvvetleri başkumandanlıgına atandıgını orada ögrenen q.eneral 
Trikupis'i, Mustafa Kemal elini sıkarak karşılamış ve O'na sigara 
ile kahve ikram etmiştir. Bu hareket, 1071 Malazgirt Muhabere
sinden sonra Alp Arslan'ın esir alınan Bizans imparatoru Roma
nos Diogenes'e gösterdigi iyi kabulü hatırlatmaktadır45 • Bunlar 
aradan bin yıl geçmiş olmasına ragmen milletimize ait aynı haslet
lerin kaybolmadan devam ettigini gösteren örneklerdendir. 

(40) Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), aym eser, s. 900; Pehlivan/ı, "aym makale", s. 303; Nikolaos • 
Trikupis. 

General Trikupis'in Hatıraları, çev. Ahmet Angın, İstanbul/967, s. 103; Şükrü Erkal, "Bü

yük Taarrıız'da başkumandan muharebesi (30 Ağustos 1922), Biiyük Taarruz 70 inci Yıl Ar

mağam, s. 153-167. 

(41) Hikmet Siier, "Büyük Taarrıız'da Takip Hareklitı (31 Ağustos- 18 Eyliil/922)", Büyük Taar

ruz 70 inci Yıl Armağam, s. 170-171. 

(42) Tutsak, "aym makale", s. 308. 

(43) Ziya Göğem, "General Trikııpis'in esir edilişi", Türk Kiiltiirii, sayı 82, yıl V/J, Ankara Ağııs

tas 1969, s. 713-719; "Trikııpis Nasıl Teslim Oldu?", Yakın Tarilıimiz, cilt 3, s. 35-36. 

(44) Tansel, aynı eser, s. 175. 

(45) Mehmet Altay Köymen, Biiyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, ci/t lll, Türk Tari/ı Kıırumıı ya

yını, Ankara 1992, s. 35-36; Semavi Eyice, Malazgirt savaşmı kaybeden IV üncü Romanos 

Diogenes ( /068-1071 ), 

Türk Tarih Kıırumıı yayını, Ankara 1971, s. 59. 
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Komutanlarının teslim olmasından sonra Yunan askerleri İz-
, mir istikametine dogru çekilmeye başlamıştır. Yunan kuvvetleri 

Uşak'ı terkederken bazı yerleşim yerlerinde yangın çıkarmışlar ve 
halka zulüm yapmışlardır. Bu icraatlarında Rum ve Ermenilerin 
kurdukları kundaklama ve imha ekiplerinden de yardım almışlar
dır. Halk arasında "Yunan yangını" olarak adlandırılan büyük yan
gında Uşak kazası merkezindeki Kurtuluş Mahallesinin yarısı, Ha
midiye, Sarayaltı ve Durak Mahallelerinin tamamı yanmıştır. Yan
gınla birlikte Uşak kazası merkezinde sayıları kesinlikle tespit edi
Iemiyen katliam hareketleri vuku bulmuştur46 • 

Uşak ve Afyon, İzmir'in işgalinden sonra Kuva-yi Milliye çalış
malarına katılan iki ilimizdir. İşgal süresince çeşitli baskı ve zul

. me ugrayan bölge ahalisi çok sayıda şehit vermiş, yine de yılma
dan mücadelesine devam etmiştir. Sonuçta, ordu zaferini millete 
dayanarak kazanmıştır. 

BAŞKAN- Sayın Şişman'a çok teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, s·özü, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkı
lap Tarihi Enstitü Müdürü Profesör Doktor Ergün Aybars'a veriyo
rum. 

Tebligin konusu :Büyük Taarruz ve özellikle ingiliz Kamuoyu
dur. 

46) Tutsak, "aynı makale", s. 310. 
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Atina'daki üserii'mn şühedii kabrini veda-u ziyaret meriisimi (3 Şubat 1339) 

Afyonkarahisar 'dan genel bir görünüş. 
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Hükümet Konağı ve eski Belediye Dairesi. 

Osmanlı Devleti'nin son döneminde Afyonkarahisar'da pazardan bir görünüm. 
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1905 yıllarında Umur Bey (Paşa) Camii ve At pazarı meydanı 

Umurbey Paşa Camii meydanlığında yapılan İzmir 'in işgalini protesto mitingi. 
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imaret Camii meydanlığında gönüllü asker kaydr. 

Afyonkarahisar Müdajaa-yı Hukılk Cemiyeti tarafından gönüllü mücalıitler. 
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Afyonkarahisar Müdajaa-yt Hukuk Cemiyeri'nin kazalardan oluşturduğu 
kuvvetlerin şehre girişi. 

Çelikalay'ın kurucusu ve komutanı İsmail Şükrü Hoca. 
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Çelikalay'ın ll nci Bölük komutalll 
Hammaloğlu Safter ( Taşpınar) Bey. 

Çelikalay'ın lll üncü Bölük komutalll 
Şükrü (Ayyı/dız) Bey silah arkadaşı ile. 
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Şükrü (Ayyıldız) Bey silah arkadaşlanyla. 

Şükrü (Ayytldız) Bey ve sitalı arkadaşları. 
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Afyonkarahisar 'ın Yunanlılar tarafından işgali. 

Afyonkarahisar muharebesinde şehit olan Türk tayyarecUeri Sahaettin ve 
Cemalettin'in 25 Temmuz 1922'de yapılan cenaze merasimleri. 
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Afyon Belediye Binası. 

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz öncesi ordunun hazırlıklarından bir görüntü. 
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Dadaylı Ha/it Akmansü ile esir General Trikupis Uşak garında. 

M. Kemal'in Yunan orduları başkomutanı General Trikupis'i huzuruna aldığı 
Uşak'taki ev. 
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Yunan orduları başkomutanı General Trikupis. 

Uşak'ın Sabah mahallesinden Şemsioğlu'nun kızı ve Halime ve Kırkalı İbrahim Ayşe 

Dudu'nun30 Ağustos /922'de Yunanlılar tarafindan kat/i. 

75 



Büyük Taarruz ve Sonuçları 

Uşak'tq. Yunan vahşetinden bir tablo. 

Yunan mezaliminden bir görüntü. 
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Uşak'ta Yunan mezalimi: Yunanlılar tarafindan katledilen 

Sabah Mahallesinden Şemsioğlu Haşhaş Yağcı. 

Yunan mezaliminden bir görüntü. 
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Uşak'ın Sabah Mahallesinden (Çay kenarı) Dersim eşrafından Yüzbaşı Mehmet Bey. 

30 Ağustos 1922'de Yunanlılar kaçarken gaz ve benzin dökerek 

ateşledikleri Uşak alevler içinde. 

(Resimlerin temininde yardımlarını gördüğüm Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne, 
Afyon Milli Parklar Müdürlüğüne ve Sayın Niyazi iPLİKÇİOGLU, Yusuf İLGAR, 
Mevlüt ÜYÜMEZ, Şerafetlin GERÇEKÇi'ye teşekkür ederim.) 
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Atatürk· İlkeleri ve İnkılip Tarihi 
Enstitüsü Müdürü 

"MİLLİ MÜCADELE'DE 
İNGİLİZ BASlNI" 

-1-

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Osmanlı İmparatorlu- _ 
gu, Avrupa'nın büyük devletlerinin kendisi hakkında verecegi son 
hükme, kaderine boyun egmış bir şekilde razı görünmekteyciL Do
gu sorunu, Avrupa'nın hasta adamının mirasının paylaşılması ile 
kapanacak gibi görünüyordu. Rusya, Ekim Devrimi sonrası savaş
tan çekilmiş ve yeni rejim bu yagmaya karışmadıgını ilan etmişti. 
Okyanusun öteki yakasında dagan ve 20. yüzyılda dünya mesele
lerine agırligını koymaya başlayan A.B.D.'nde bu yağ;maya katıl
ınarnakla birlikte, önemli bir çıkar bekliyordu. A.B.D. Başkanı Wil-

. son, yayınladıgı prensiplerdeki, ulusların kendi kaderini tayin 
hakkı ve Türklerin çogunlukta yaşadıgı yerlerde, bagımsız bir 

. Türk Devleti kurulmalı hükümlerine ragmen; İngiltere ve Fransa 
tarafından ortaya konan "manda" oyununa düşüp, Ermeni ve Tür
kiye "mandaları" için incelemelere başlamış, General Harbord'u 
Anadolu'ya bu görevle göndermişti. Görülüyor ki Türkiye üzerinde 
büyük oyunlar dönüyor, galipler zaferin nimetlerini nasıl paylaşa
cağ;ını düşünüyorlardı. Bu paylaşmanın hesabı Paris'te toplanan 
Barış Konseyi'nde ele alındı. Onlar Konseyi şeklinde başlayan top
lantı kısa sürede Dörtler Konseyi'ne (İngiltere, Fransa, İtalya, 
A.B.D.) dönüştü. Ocak 1919'da Paris'te başlayan barış görüşmele
rinin yankıları çeşitli ülkelerin basınında yer aldı. Basının kamu
oyu üzerindeki etkisini gözönüne alırsak, bu dönemde basında çı
kan .haber ve yorumların etkisi ve önemini görmek gerekmektedir. 

Bu konuda Fransız basınını inceleyen Yahya Akyüz'ün "Türk 
Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922"1 konulu Fransa'da 

( 1) Yahya Akyiiz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, 1919-1922, Ankara 1975. 
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yaptıgı doktora tezi çok başarılı bir örnektir. Yazar Fransa'da ya
yınlanan bütün gazete, dergi ve ilgili yayını inceleyerek geniş bir 
çalışma yaptı. Bir başka çalışma da Osman Ulagay'ın yaptıgı 
"Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı"2dır. Kısa bir çalışma 
olmakla birlikte bir başlangıç oluşturmaktadır. Bilru Şimşir'in ya
yımladıgı "İngiliz Belgeleri", basma az yer vermekle beraber, araş
tırıcılar için çok yararlı hizmet olmuştur. İzzet Öztoprak'ın yaban
cı basının Türk basınındaki etkilerini inceleyen, "Kurtuluş Sava
şı'nda Türk Basını"3 konulu çalışması yine çok yararlı bir çalışma
dır. 

Konunun başlıgı olarak seçtigim üç yıllık dönem bütün ingiliz 
basınının incelenmesi ile doktora düzeyinde bir çalışmayı gerektir
mektedir. Ancak bir makale sınırları içinde kalarak üç İngiliz ga
zetesini ele alıp, konuyu üç yıla dagıtıp incelemek zorunda kaldım. 
The Times, The Oberver ve The Manchester Guardian gazetele
rinin birinci yıl haberlerini konunun birinci bölümü olarak Sevr'e 
kadar inceledim. Çalışınam geniş kapsamlı olmamakla beraber üç 
önemli gazeteye dayanması bakımından önem taşımaktadır. 

Gazeteler Türkiye ile ilgili haberleri, genellikle bir hafta geeik
ıneli olarak İstanbul'daki muhabirlerinden, Yunan resmi açıkla
malarından ve Reuter Ajansı'ndan almaktadırlar. Atina, Paris, 
San Remo, Londra çıkışlı haberlere de yer verilmektedir. Ayrıntı
larda bazı farklılıklar görülmekle beraber, Türk, Yunan ve Ermeni 
meselesiyle ilgili haber ve yorumlarda birlik içinde oldukları ve İn
giliz kamuoyunu istenilen yönde oluşturmak istedikleri açıkça gö
rülmektedir. İstanbul adı yerine "Constantinople" adını kullanma
ları dikkati çekiyor. 

ingiliz basınının bu üç büyük gazetesi, Türkiye'nin paylaşılma
sı için çalışan Paris Barış Konseyi'ne adeta yol gösterici bir yayın 
faaliyeti içindedirler. Başlangıçta ( 1919 yılı başı) Pan İslamcı baskı
ların Londra'yı meşgul ettigi, fakat bir süre sonra, tıpkı Birinci Dün
ya Savaşı'nın başında oldugu gibi etkisini ve önemini yitirdigini 

(2) Osman Ulagay, Amerikan Basımnda Türk Kurtuluş Savaşı. İstanbu/1974. 

(3) izzet Öztoprak, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Basını, Ankara 1981. 
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görüyoruz. Gazeteler Yunan ve Ermeni yanlısı ve Milli Mücadele 
aleyhtarı yazılarıyla oldukça etkili olabilmişlerdir. M. Kemal Pa
şa'yı maceraperest, asi bir general ve Milli Mücadele'yi de sömür
gelerde sık sık rastlanan isyan hareketleri gibi gösterıneyi başara
bildiler. 

Konuyu kronolojik bir sıralamayla vermek veya konu başlıkla
rına göre tasnif etmek durumuyla karşı karşıya kaldım. Kronolo
jik anlatım konuların bütünlügünü bozmakta; konuya göre tasnif 
ise kronolojik önemi azaltmaktadır. Örnegin bir gazetenin aynı 
sayfasında "Asi Türkler"in yarattıgı tehlikeler dile getirilirken, di
ger sütunlarında Yunanlıların haklılıgı ve İzmir'e İtilru Devletle
ri'nin izniyle ve mütareke hükümleri geregi çıktıgı ve Ermenilerin 
Türkler tarafından "katledilmiş" oldukları haber ve yorumları yer 
almakta, Türkiye ve Türkler aleyhine çok etkili bir kötü propagan
da yapılmaktadır. M. Kemal Paşa'nın Anadolu'da başlattıgı hare
ket başlangıçta önemsenmedigi için, haber başlıkları küçük pun
tolarla verilirken, Sivas Kongresi ve özellikle B.M.M.'nin açılmasın
dan sonra puntolar irileşmekte. haber ve yorumların çogaldıgı gö
rülmektedir. 

Konuyu kronolojik sıralama içinde fakat her konunun önemi
ne deginerek vermeyi uygun buldum. İnceledigimiz gazete sayısı
nın üç ile sınırlı olması, özellikle gazetelerin kamuoyunu oluştur
ması açısından önemini ve etkisini göstermesi bakımından krono
lojik anlatırnın yararlı olacagı kanısındayım. 

Paris Banş Konferansı'nın başlaması 
Manchester Guardian Gazetesi 6 Mart 1919 tarihli nüshasın

da iç sayfada yayınlanan geniş bir yazıda "Orta Dogu" başlıgı al
tında, Orta Dogu sorununun çözümüne birkaç degişik alternatif 
getirmekte, şimdiye kadar kötü Türk yönetiminde büyük acılar 
çekmiş olan degişik memleketler, ırklar ve medeniyetlerin durum
larının, özelliklerine göre ayrı ayrı ele alınmalarını önermektedir. 
Konuyu İstanbul. İzmir. Anadolu, Ermenistan başlıkları altında 
inceleyen gazete, Paris Barış Konferansı'na şu şekilde yol göster
mektedir : Constantinople (İstanbul) : İstanbul'un uluslararası bir 
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önemi olduğunu, ulusların ticari çıkarları açısından önemli olan 
Boğaz'ın üzerinde bulunduğunu, bu sebeple hem Karadeniz'e kı
yısı olan devletler, hem de Boğazlardan yararlanan diğer devletler 
için burada barış ve huzurun sağlanmasının önemli olduğunu be
lirtiyor. Avrupa'nın gıda maddelerinin bu yoldan sağlandığını da 
bu görüşüne ekliyor. İstanbul'un nüfusunun bir milyonu biraz aş
tığını ve Türklerin çok az farkla üstün geldiğini, bunun da şehrin 
başkent olmasına bağlı bulunduğunu belirtip, "eğer hükümet ve 
ordu görevlileri buradan kovulursa nüfus avantajının Türklerden 
alınacağını" öneren gazete, Ermeni ve Yahudi nüfusunun birbiri
ne yakın olduğunu hatırlatıyor. "Barış Konferansı Mısır'da yaptığı 
hataya burada düşmemelidir. İstanbul için manda kabul edilmeli 
ve sınırı şehrin su deposu olan Terkos Gölünü ve Çatalca'yı da içi
ne almalı, Doğu Trakya bu mandaya dahil olmalıdır" diyen gazete 
İstanbul için görüşünü bu şekilde bitirmektedir. · 

Anadolu sorunu için: "Anadolu Türklerin gerçek vatanıdır ve 
burada kalmaları haklarıdır" diye başlayan bu bölümde gazete, 
burada nüfusun altı milyon olduğunu ve çoğuuluğunu köylülerin 
oluşturduğunu belirttikten sonra, bunların çalışkan fakat akıllı ol
madıklarını, iş ve ticaret bakımından Ermeni ve Yunanlılara bağlı 
olduklarını ve 1915'de Ermeniler Anadolu'dan çıkartılınca, Türk
lerin bilgisizlikleri dolayısıyla çok güçlük çektiklerini ileri sürüyor. 
"Barış Konferansı'nda şüphesiz Anadolu bir Türk toprağı kabul 
edilmeli, fakat Avrupalı bir mandaterin yönetimine verilmeli" diyen 
gazetenin önerdiği çözüm, Türkiye'nin sömürgeci paylaşımına uğ
rayacağını göstermektedir. 

İzmir : İzmir'de çoğunluğun Yunanlılarda (Rum yerine Yunanlı 
demektedir) olduğunu ileri sürüp, burada çözümün zor olduğunu, 
şehrin hinteriandından ayrılamayacağını ve sınır çizilirken bunun 
özellikle dikkate alınmasını hatırlatan gazete, İzmir'in özel şartlar-

. la bir manda yönetimine verilmesini öneriyor. İzmir'in, İstanbul'dan 
farklı durumda olduğunu. İstanbul'un tarihi bağlarla Türkler için 
ayrı bir önemi bulunduğunu hatırlatıp, İzmir için. "Buraya öyle bir 
mandacı devlet seçilsin ki. hem Türkler, hem de YunanWarı hoş
nut etsin." "Buraya öyle bir manda sistemi konuimalı ki, hem 
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mandacı devleti, hem de büyük devletleri tatmin etmeli ve Anado
lu'nun genel yönetimini de etkileriıeli" görüşünü ortaya atan gaze
tenin amacının İngiltere için bir zemin hazırlamaya çalışmak oldu
gu anlaşılıyor. 

Ermenistan meselesi : Türklerin Ermenileri sürmeleri ve kat
Ietmeleri yüzünden, Doğu Anadolu'da Ermeni nüfusunun azaldı
ğını, fakat toleranslı bir yönetimle Ermeni nüfusunun artacağını 
"çok muhtemel. Amerika'dan, İngiltere'den, Mısır, Singapur ve 
Hindistan'dan Ermenilerin geri döneceğini" ileri süren gazete, Er
menilere Akdeniz'e çıkış veren bir Ermenistan sınırı çizmeniri bu 
sırada mümkün oldugunu ancak Ermeni mandasının çok pahalı 
olacagını da belirtiyor. Yazının altında yer alan Türkiye haritasın
da ise Ermenistan için özel bir yer gösteriliyor. 4 Gazete Ermenile
rm bagımsız bir Ermenistan'a hakları olduğunu belirtip, büyük bir 
devletin meseleye sahip çıkmasını istiyor~ Daha sonra Gürcistan 
ve Azerbaycan tarihi ve coğrafyalarından söz ediyor. Ermenistan 
için Akdeniz'e çıkış fikri Adana, İskenderun, Antep, Urfa, Maraş'ı 
isteyen Fransız çıkarlarıyla çelişmektedir. Manchester Guardin 
Gazetesi 8 Mart 1919 tarihli nüshasında "Wilson Prensipleri Sına
nıyor" başlıgı altında, "Wilson prensiplerinin dünyada devrimci bir 
şekilde kabul edildiğini, politik ve prestij üstünlük için yapılan gi
rişimlerin ticari avantajları yok edebilecegine dikkati çekiyor ve 
Orta Doğu'da manda sisteminin başarılmasının önemi üzerinde 
duruyor. 16 Mayıs 1919 tarihinde ise "Julian Takvimi'nin 1 Mayı
sında Yunan ordusu İzmir'de Asker Çıkardı"5 başlıgı ile İzmir'in iş
galini duyurdu; Yunanistan'daki anti vatanperver çevrelerin ise Ve
nizelos'un bu politikasını maceraperestlik olarak nitelendirdikleri~ 
ni bildirdi ve İzmir'in işgalinin Yunanistan'da kilise çanlarının, fab
rika sirenierinin ve buharlı gemilerin düdük sesleriyle ilan edildiği
ni İngiliz halkına duyurdu. Paris Barış Konferansı'nın çalışmalarına 

(4) İngilizler aynı toprakları Kürtlere de vaat etmişlerdi. Lord Curzon'abunu hatırlatan bir mu
halefet milletvekiline Curzon, Kürtlerin Sünni Müslüman olduğunu hatırlatıp. yalnızca oya/a
dıklarını söylemişti. 

(5) Manchester Guardian, haberi, Reuter Ajansı'ndan, Ajans da Yunanistan'ın Londra Cemiye
ti'nden aldı. 
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yer veren The Observer Gazetesinde 25 Mayıs 1919'da "Türki
ye'nin Kaderi, Türkiye'nin Konferansta Taksimi Problemleri" başlı
gı altında "Genç Hıristiyan Erkekleri Cemiyeti"nin imzasıyla çıkan 
yazıda, Türkiye'nin kaderinin haJa belirlenmemesinin sıkıntılarına 
deginiliyor. Dörtler Konseyi'nin meseleyi çözmüş görünmesine rag
men Hindistan delegelerinin, Hindistan işleriyle ilgili Mr. Edvin 
Montagu ve konseye etkisi ile durumun degiştiğ;i ileri sürülüyor. 
Meselenin (Nasrettin Hoca hikayelerinde oldugu gibi) gökten gelen 
biri tarafından çözülür duruma getirildigini, Dörtler'in, Türklerin 
oturdukları yerlerden koparılmasının hem aptallık, hem de yanlış 
olur şeklindeki düşüncelerinin yanlışlıgına deginip, Almanya'nın 
hizmetine girmiş olan Türklere fırsat verilmemesini istiyor. Hint 
Müslümanları'nın Türkiye lehine yaptıkları girişimleri samimi ve 
gerçekçi bulmayan gazete Sultan İstanbul'a gönderilmeli diyor. 
"Çünkü İstanbul'da 500 yıldır yeşil bayrak dalgalanmıştır ve bu
rası Türk Anadolu'nun da merkezidir. Bu şartlar altında Dörtler 
Konseyi'nde Türkiye'nin bütünlügü korunmalı ve sultan İstan
bul'da kalmalıdır. Bu bile zorlukları yenmek için yeterli degildir? 
diyerek konuya ayrı bir önem vermektedir.6 Anadolu sorununa de
ginen gazete Venizelos'un başarılı bir politika lle, Yunan çogunlu
gunun bulundugu İzmir'i İtalyan iddialarının da üstesinden gele
rek elde ettigini, zaten İtalyanların da gizli anLışmalardan başka 
dayanakları bulunmadıgını hatırlatıp, İtalyaTıların Antalya'da 
önemli kuvvetleri bulunduguna dikkati çekiyor, İtalyanların Trab
lus'a da aynı şekilde yerleştiğ;ini hatırlatıyor. Türk barışı için gö
rüşlerin sık sık değ;iştigini belirten Observer7

, bir ara İstanbul da
hil bütün Türkiye'yi Amerikan mandasına, bir ara Yunanistan ve 
İtalya'ya daha geniş toprak verilmesinin düşünüldügünü, bir ara 
da sultanın korunmasının Fransa'ya verilmesinin düşünüldügü
nü hatırlatıyor ve Türklerin kendilerini toplayamayacak şekilde 
bölünmesinin yararlı olacagını ileri sürüyor, Suriye, Mezopotaınya. 
ve Ermenistan'ın birliginin korunması gerektiğ;ini hatırlatıp, mil
letierin milli egemenlikleri için kapıyı açık bırakmalıyız derken, 

(6) İleride Hint Müslümanları ve Pan İslfimivn başlığı altmda ele almacaktır. 

(7) The Observer, 25 Mayıs 1919. 
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"Ermeniler için istenilen milli egemenlik Türklere verilmek isten
mektedir" diye eleştiriyor. Hıristiyan görüşünün ve Türk düşman
lığ;ının etki ve önemini gösteren bir haber de Manchester Guardi
an'ın 19 Haziran 1919 tarihli haberinde yer alıyor : "Müthiş Türk 
Nihayet Cellatlarına Teslim Edildi" cümlesiyle başlayan yazısında, 
Damat Ferit Paşa'nın, Onlar Konseyi'nde yaptıgı konuşmada, Os
manlı İmparatorluğ;u'nun savaşa katılmasının sorumluluğ;unu İt
tihat Terakki ve Almanya üzerine yıkmasını ve bu sebeple impara
torluğ;un tahrip edilmemesi isteğinin, hiç de hakları olmadığı hal
de konsey tarafından nezaketle dinlendiğini belirtiyor. 27 Hazi
ran'da konuya tekrar değ;inen Manchester Guardian, haberi daha 
geniş bir biçimde verdikten sonra, Türklerin binlerce Hıristiyan'ı 
nasıl öldürdüğünü hatırlatıyor. Paris Barış Konferansı'nda Türk 
sorununun çözümünün gecikmesinin rahatsızlık yaratmakta ol
dugunu ileri sürüyor. The Times 7 Temmuz 1919'da8 Süleymani
ye yakınında Kürt aşiretleri ile ingiliz birliklerinin çatışmalarını ve
rirken; Türk meselesine değ;inerek, Versay'da Almanya ile imzala
nan anlaşmanın9 , Paris'te bulunan Türk delegelerini düş kırıklığı
na uğratıp, büyük bir kedere boğduğunu ve konferanstan çekile
ceklerine dair birnota verdiklerini belirtip, "Türkler bu barıştan ne 
bekliyorlardı kinota veriyorlar" diye yazdıktan sonra, Damat Ferit 
Paşa'nın, muhaliflerince. Türk çıkarlarını koruyamamakla suçlan
dığını duyuruyordu. Barış Konferansı'nda görüşmelerin uzaması
nın ise onların (Türkler) isteklerinin daha ciddiye alınmasına zor
layacağına dikkati çekiyor. 

Müttefikleri ve İngiliz gazetelerini endişelendiren bir konu Pan 
İslamizm oldu. Her üç gazetede de bu konuya ayrı önem verildiği
ni görüyoruz. The Times'ın 4 Temmuz 1919 tarihli nüshasında, 
"Pan İslamizm Silah Olarak Kullanılıyor. Türkiye Zamanla Oyna
maktadır. Barış Görüşmeleri Ne Kadar Uzun Sürerse Pan-İslamcı 
ipleri Çekmek İçin O Kadar Zaman Kazanılacaktır" diye başlayan 

(8) Tlıe Times, 7 Temmuz 1919 s. ll, Haber 2 Temmuz tarilılidir. 

(9) Versay Anlaşması ile Almanya 'dan Alsas Loren bölgesi alınıyor ve ağır savaş tavninatı öde
meye (55 milyar dolar) malıkum ediliyordu. 
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yazıda Cavid Bey'in ortadan kaybolmasını, İttihat Terakki'nin İs
viçre'ye büyük bir para transfer ettiğ;ine bağ;lamakta, savaşın gali
bi olarak verdikleri kayıpların karşılığ;ını almayı hak ettiklerini ile
ri sürmektedir. İttihat Terakki'nin liderlerinin ayrılmış olmasına 
ragmen, İzmir'in Yunanlılarca işgalinin partiyi güçlendirdiğ;ini, 
Hindistan, Mganistan ve Mısır'daki son olayların Pan İslamcı bir 
görüşle yorumlanarak İttihatçılara güç kazandırdığ;ı sanılmakta
dır. İttihatçıların Odesa'dan Küçük Asya'ya giren Bolşeviklerle te
mas halinde oldukları ileri sürülmektedir10

• İstanbul çıkışlı bir ha
berde de Türk Örfi İdare Mahkemesi'nde Enver Paşa'nın ve ileri 
gelenlerin idama mahkum (gıyaben) edildikleri duyuruldu 11

• Yine 
ı ı Temmuz'da bir Ermeni ga2etesi olan The Sagadamart'a daya
narak. Besarabya'da bulunan 20 000 Ermeni'nin Ermenistan'a 
göçe karar verdikleri. ancak Türk tehlikesi karşısında müttefikle- · 
rln yardımı olmaksızın bunun başarılamayacağ;ı belirtiliyor. 250-
300 bin Ermeni'nin de göç istediğ;i ileri sürülüyor. Doğ;u Anado
lu'da süren olaylar ve Türk tehlikesine karşı dikkati çeken yazı, bu 
olaylarla M. Kemal arasında ilişki kurmanın zor olacağ;ını yazıyor
du. 

Milli Mücadele'nin başlaması 
Basını etkileyen yeni bir haber Anadolu'da başlayan bazı 

"önemsiz" olaylardır. Rauf Bey'in (eski Bahriye Nazırı) Batı Anado
lu'da faaliyette bulunduğ;unu ve muhtemelen, oluşan kuwetlerin 
Yunanlılara karşı kullanılacağ;ını ileri sürüyor12

, M. Kemal Pa
şa'nın İstanbul'a geri çağ;rılmasını reddetmesinin yeni problemler 
doğ;uracagını, General M. Kemal'in aldığ;ı önlemlerin13 Müslüman 
ve Hıristiyan halk arasında paniğ;e sebep olduğ;unu ileri sürüyor, 
yöresel bir kongre toplamasının ve sultana hoş olmayan mektup 
göndermesinin olumsuz tesirlerini dile getirip, Türk basınının 
kendisini suçladıgına dikkati çekiyor. M. Kemal'in başlattığ;ı Milli 
(lO) The Times, 4 Temmuz 1919. Haber 29 Haziran tarihlidir. 

( 11) The Times, 12 Temmuz 1919. Haber B Temmuz tarih/id ir. 

(12) Rauf Bey'in M. Kemal ile Amasya'da buluşmak iÇin giderken Batı Anadolu yolunu izlemesi, 
The Times habercisinin, Rauf Bey'in Batı Anadolu'da direniş teşkilatı yaptığı kamsma var
masına sebep olmuş, The Tımes, 7 Temmuz 1919. 

(13) Amasya Genelgesi'nin önemi henüz anlaşılmış değil. 
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Mücadele hareketinin önemini kavrayamayan gazete, küçümser , 
bir ifade ile "Bu davranışı çok ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü 
düzensiz, silahsız ve malzemesiz Türk ordusunun yardım almak
sızın ciddi problemler yaratacagı şüphelidir" diyerek, gelecekte bü
yük devletlerin barış görüşmelerindeki başarısızlıgı, Türklerin is
teklerine kuwet katacagını hatırlatıyor, İtilaf Bloku'nun paylaş- . 
madaki anlaşmazlıklarına ve bunun Türkler lehine doguracagı sa
kıncalara dikkati çekiyor. 

Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da başlattıgı Milli Mücadele 
olayı öyle anlaşılıyor ki başlangıçta fazla dikkati çekmemiş ve 
önem verilmemiştir. Anadolu'daki olayların İstanbul'da duyulması 
ve bunların haber olarak ingiltere'de basma ulaşması uzun zaman 
almaktadır. İstanbul çıkışlı haberler bu üç gazetede 5-6 gün geeik
ıneli olarak yayımlandıgı gözönüne alınırsa, M. Kemal'in Anado
lu'daki faaliyetlerinin Londra'ya ulaşması 7-1 O gün süre bilmekte
dir. The Times 19 Temmuz 1919 tarihli nüshasında14 "Türk Ge
neral Kanundışı" başlıklı yazısında. "Anadolu'da bir ordu grubuna 
komuta etmek için görevlendirilen M. Kemal, İstanbul'a dön emir
lerine karşı geldi. Görevinden istifa etti15

• Hükümet kendisini ka
nundışı ilan etti. Şimdi önemli olan, acaba Mustafa Kemal silah ve 
cephaneyi teslim edecek mi?" haberini duyururken. O'nun ordu
sunun gücüne dayanıp, Erzurum'da bir kongre yapmasının muh
temel oldugunu ileri sürüyor, sonra asıl önemli noktaya dikkat çe
kiliyor : "Mustafa Kemal. İngilizlerin Kafkas ötesi politikasını ve 
Amerika'nın Ermenilere yardımlarını yöneten Amerikalı Albay 
Herker'e engel olacak mı?" Türk hükümet çevrelerinin ve Ermeni
lerin çok huzursuz oldugu belirtiliyor. Yine aynı gün ve aynı say
fada (s. 13) Atina çıkışlı (12 Temmuz) yazıda Yunanistan'a haksız
lık yapıldıgı Yunan agzıyla verilirken, haberin duyuruluşu ile Yu
nanistan destekleniyor. Yunanistan'ın Anadolu'da düzeni sagla
mak görevini sürdürdügü .. Türk ordusu silahlı direnişi organize 

( 14) Haber 11 Temmuz tarihli olup, küçük punto ile verilmiştir. M. Kemal'in başarıları büyüdükçe 
haberler sıklaşmakta ve puntolar irileşmektedir. 

(15) M. Kemal Paşa'nın görevinden ve askerlikten istifası 8-9 Temmuz gecesidir. Olay 19 Tem
muz'da gazetede yer alıyor. 
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. ederken, İtalya'nın Yunanlıları protesto edişinin hoş olmadıgını, 
Türklerin cinayetlerinin YunanWarda geleneklerini (Megali idea 
kastediliyor) yerine getirirken aynı cinayetleri işledigi gerekçesiyle 
görmemezlige gelinemeyecegini belirttikten sonra "Türklerin cina-

. yetlerine ragmen Yunan ordusu şayanı dikkat iyi davranıyor. Yuna- · 
nistan müttefıklere Türklerin Mondros Mütarekesi hükümlerine 
baglı olup olmadıgını sorma hakkına sahiptir. öyleyse niçin Yuna
nistan'a askeri organizasyon serbestligi vermeyelim. Çünkü Yunan 
ordusu kendisini korumaktadır. Bu sebeple birkaç Türk öldürmek 
zorundadır. Şunu sormak lazım : Türkiye anlaşma imzaladı mı, im
zalamadı mı? İmzaladıysa itaat etmesi lazım." diye yazıyor. 

Bir yandan Paris Barış Konferansı sürerken, diger yandan. 
Türk milli uyanışının başladıgı görülüyor. Gazeteler Yunan ve Er
meni haklarını sık sık dile getiriyorlar. Bazen Kürtlerle ilgili kısa 
haberler de göze çarpıyor. Fakat görülen o ki: Batı Anadolu ve 
Trakya'nın Yunanistan'a; Dogu Anadolu'nun da Akdeniz' e bir çıkış 
ile kurulacak Ermenistan'a verilmesi egilimi agır basmaktadır. fa
kat bunun için de savaşı göze alabilecek bir kamuoyu istegi yok. 
Haberler içiçe girmiş bir şekilde verilmekte: Türk Yunan, Ermeni, 
Barış Konferansı ile ilgili olaylar aynı zamanda kamuoyuna yansı
tılmaktadır. 

Paris Barış Konferansı Küçük Asya (Türkiye) meselesi ile ugra
şırken en önemli sorun, Yunanistan lehine İtalya'yı uzlaşmaya ra
zı etmek olmakta, A.B.D.'nin tavrını açık şekilde ortaya koyınama
sının, Ermeni mandasını alıp almayacagının belli olmamasının 
durumu güçleştirdigini yazan The Times16

, Amerika'nın bütün yö
renin mandasını istedigini ileri sürüp bir komisyon kurulmasını ve 
yöreyi inceleyip meseleler hakkında rapor vermesini isteyen Ame
rikan istegini eleştirip, bunun çözüm getirmeyecegini belirtiyor.· 
Yöre halkının Amerika'yı tercih edecegini, sırada ingiltere ikincidir 
dedikten sonra, A.BD. komisyon raporunun Fransızlar tarafından 
eleştirildigini yazıyor. Damat Ferit Paşa'nın yeniden sactarete geti
rildigini duyuran Times, barış görüşmelerinin başarılması için bu 
hükümetin iyi çalışması gerektigini hatırlatmaktadır. 17 

(16) The Times, 19 Temmuz s. 13, 30 Temmuz 1919 s. 14 
(17) The Times, 28 Temmuz 19/9, haber 22 Temmuz tarihli. 
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Times'da 1 Agustos'da yayınlanan "Türkiye'nin Gelecegi Hint 
Müslümanlarının Protestosu"18 başlıklı yazıda, Aga Han, Emir Ali, 
Sir Krishna, Gupta, Lord Headley, Sir Abbas Ali ve Mr. Mtab Ah
met imzalarıyla yayınlanan bildiri veriliyor. Bildiride iki asırdan 
beri Hıristiyan komşularının entrikaları yüzünden Osmanlı İmpa
ratorlugu'nun büyük zarar gördügü, reform yapmak için nefes 
alamadıgı belirtiliyor, "Dünyada hiç kimse Türk-Müslüman'dan 
daha toleranslı degildir" dendikten sonra, bütün Hint Müslüman
larının Türklere Akdeniz' e çıkışı olmayan bir yer bırakılınasını pro
testo ettiklerini; Küçük Asya'yı ele geçirenlerin gizli anlaşmaları 
açıklayıp, bu isteklerden vazgeçmelerini istiyorlar. 

İttihatçıların faaliyetlerinden endişelenen Times, Bekir Aga Bö
lügü'nden kaçanların Dogu Anadolu'daki olaylarla ilgisi oldugu 
kanısındadır. 29 Temmuz'da bir haberde, Dogu Anadolu'da Mus
tafa Kemal'in liderliginde bir kongre yapıldıgı ve bunun sonucu 
olarak Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin burada kayboldugu bildirildi. 
30 Temmuz İstanbul çıkışlı bir haberde 19 ise "Dogu Anadolu'da du
rum çok kötü. Mondros hükümlerince toplanan savaş malzemesi 
dolu bir tren Erzurum-Sarıkamış arasında Türk haydutlarınca so
yuldu.20 Bunda Kazım Karabekir Paşa'nın ne kadar sorumlu oldu
gu bilinmiyor. Fakat kendisi, "Türkiye'nin haksızlıga ugradıgını, 
silahlı direnişe zorlandıgını söylüyor." 

Ermeni Cumhuriyeti'nin güneydogusundaki Tatarlar21 ayak
Iandı diye devam eden haberde, Türk ajanlarının yogun faaliyet 
içinde oldukları, Türkler, Tatarlar ve Kürtler, Ermenileri imha ede
cekler deniyor ve "öyle görünüyor ki biz Transkafkasya'yı alma
mak üzere terk edecegiz" yorumu getiriliyor. ingiliz, Fransız. İtal
yan komiserleri Bab-ı Ali'yi uyarmış olmalarına ragmen, 1916 yı
lında İngiliz General Towshend'i esir almış bulunan Halil Paşa'nın 

(18) Haber 29 Temmuz tarihli 

( 19) The Times, 5 Ağustos 1919. 

(20) Kazım Karabekir Paşa, İngilizlerce toplanan silalıları götüren trenin, sivil giyinen ordu bir
liklerince durdurulup tekrar mil/iyetçilerce bizzat el koydıırttuğunu bildirir. Vatanperver/er 
İngiliz gazetesinde haydut diye tanıtılıyor. 

(21) Times'in Tatarlar dediği Azeri/erdir. Sık sık aym kelimeyi kullanmaktadır. 
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Bekir Aga Bölügü'nden kaçtıgı ve Küçük Talat'ın da ona katıldıgı 
haberi endişeli bir uslfıpla Times'da22 yer alıyor; partisi kurulan 
yeni hükümetin İttihat Terakki sempatizanlarıyla dolu oldugu id
dia edilerek, isyancı Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in serbestçe do
laşmaları dolayısıyla hükümet itharn ediliyor. 12 Agustos İstanbul 
çıkışlı bir haberde, Enver'in kardeşi Nuri, amcası Halil, Batum'da 
ingiliz kontrolünden hem de iki İngiliz askerini öldürerek kaçma
larının yarattıgı endişe ile Mustafa Kemal'in faaliyetleri birleştirile
rek, Halil Paşa acaba Mustafa Kemal ile birleşecek mi sorusunu 
soruyor ve Ermeni "Renaissance" gazetesinin haberine dayana
rak, Mustafa Kemal'in yakında Ermenilere saldıracagı bildiriliyor. 
Harbiye Nazırı Nizarn Paşa'nın, seçimlerde İttihatçıların yeniden 
seçilmesi fırsatı oldugunu ileri sürerek istifa ettigi haberi verili-

. yor23
• 8 Eylül tarihli haberde hapishanelerden gardiyanların yardı

mı ile 43 kişi kaçtıgı duyurularak, İngiliz endişelerinin ne kadar 
gerçekçi oldugunu belirtiyor24

• Oysa Times 31 Temmuzlu bir yazı-. 
sında Türk hapishanelerinin sefalet, açlık içinde oldugunun İngi
liz Yüksek Komiseri Amiral Calthorp tarafından ingiliz Dışişlerine 
bir raporla duyuruldugunu; İstanbul Hükümetinin, Hıristiyan ve 
Ermeni hapishanelerine özen gösterecegini vaat ettigini hatırlatıp 
konuya dikkati çekmişti. 

Mustafa Kemal'in Erzurum'da bir kongre topladıgı haberi, İs
tanbul 18 Agustos çıkışlı haberde "Kanundışı Türkler, Taksim e ve 
Mandaya Karşı Olan Türkler" başlıgı altında yer alıyor. Erzu
rum'da toplanan Kongre'de kanundışı General Mustafa Kemal'in 
çelişkiye düştügünü ileri sürüp, Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Di-

. yarbakır, Sivas, Trabzon temsilcilerinden oluşan bu grubun, Tür
kiye'nin bütünlügünün korunması prensibini kabul ettigini, se
çimlerin hükümet müdahalesi olmaksızın yapılmasıiu, milli hak
ların, yeni parlamentoda temsil edilmesini, yabancı işgale ragmen 
ülke ile ilgili kararların burada alınmasını istediklerini Yunan ve 
Ermeni ihtiraslarına karşı bütün milletin direneceginin kabul ve 
"manda"nın reddedildigi bildiriliyor. Kongrenin etı?sinin geç akset-

(22) The Times. /8 Ağustos /919 

(23) The Times, /8-20Ağustos 19/9 

(24) The Times, 8 Ey/ü/1919 
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mesi yanında Anadolu'daki haberler de gecikmektedir. 28 Agustos 
İstanbul çıkışlı ve Times'da ancak 1 Eylüll919'da yer alan bir ha
berde, valiler ve yüksek rütbeli memurların görevlerinden kovul
maları ve istifalarının endişe yarattıgı, mUliyetçUerin yabancı gaze
teellerle görüşmeyeceginin söylendigi ileri sürülüyor, hükümetin 
M. Kemal'e yardım edenleri görevinden alacagı, fakat bunun da 
hiçbir önemi olmadıgı belirtiliyor. Muhabir, Batı Anadolu'da yaptı-

. gı gezide, Türk halkının Yunanlılarla çarpışan mUli kuvvetlerden 
hoşlanmadıgını, çünkü onların para ve malzeme topladıklarını 
gözlemlerligini yazıyor. 17 Eylül tarihli bir yazıda yine aynı konu 
ele alınıyor. "Türk Haydutları İzmir Yakınında Toplanıyor" başlıgı 
altında2S, haydut organizasyonunun (mUli kuvvetler kastediliyor) 
çevre halkından daha fazla asker toplayahUrnek için bekledigi, fa
kat köylülerin katılmasının şüpheli oldugu, katılanların ise Çer
kez, Yörük, işsiz ve maceracı kimseler oldugu belirtiliyor. Hatta 
bazı Yahudiler bile zorla götürüldügü için Bursa Hahambaşı, İs
tanbul'daki Büyük Haham'a şikayette bulunmuş, aynı habere gö-
re Yunan işgaline karşı 15 000 silahlı direnişçi bulunmakta ve . 
bunların içinde Yörük Ali (Halk arasında onun hakkında ll O kişi
ye karşı tek başına savaşabilir söylentisi vardır) gibi genç bir Türk 
kahramanı da bulunmaktadır. 

Hint Müslümanlarının Türkiye lehine İngiliz hükümetine ve 
Barış Konferansı'na başlangıçta görülen müdahaleleri gazetderde 
eleştiriye sebep olmaktadır. 9 Eylül 1919 tarihli Times'da, Hindis
tan'dan Türk bagımsızlıgı için Lloyd George'ya bir dilekçe gönderil
digi ve Türklere karşı yapılan haksızlıga şiddetle karşı koyacakla
rının ifade edUdigi yer alıyor. Times'ın ll Eylül tarihli nüshasın
da, Türk gazetelerine dayanarak, Türkiye'de belsoguklugu ve fren
giDin arttıgı, bu durumun Kastamonu ve Konya gibi tilerde bile İs
tanbul'daki kadar yaygın oldugu, birçok kadın ve kızın hastanelere 
gittigi, köy ve kazaları ile 1 100 000 nüfusu olan İstanbul'da 
40 000 kişinin bu hastalıga yakalandıgı bildiriliyor. Verem, tifo ve 
koleranın yaygınlıgına dikkat çekiliyor. Son zamanlarda İstanbul'da 
fahişeligin arttıgı, ekonomik sefaletin her çeşit ahlak çöküşüne yol · 

(25) The Times, 17 Eylül 1919 (İstanbul 10 Eylül) 
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açtıgı, hükümetin bunlara, kumar ve alkolizme engel olamadıgı 
hatırlatılarak; Aga Han gibi seçkin kişilerin, ingiliz Başbakanı'na 
dilekçe vererek, İstanbul'un seçkin bir İslam merkezi oldugunu 
nasıl savundugunu soruyor, "İstanbul'un Türk egemenliginde kal
ması için birçok sebep vardır. Fakat İstanbul'un İslamın merkezi 
oldugunu ileri sürmek oldukça gülünçtür" dedikten sonra, "Hin
distan Muhipler Cemiyeti Türkiye'ye böyle politik yardımlar yapa
cagına tıbbi yardım yapsa daha iyi olur" ifadesiyle Hint Müslü
manlarının iddialarını gereksiz buluyor. 

Eylül ve Ekim ayında olayların duyurulmasında bir azalma gö
rülüyor. Konferans hakkında bir haber yayınıayan Observer (Pa
ris ı9 Eylül ı9ı9) Amerikan Senatosunun tutumunun belirlenme
sine kadar Türkiye hakkında konferansta bir işlem yapılmayaca
gını, Amerikalıların da Kasımda Fransa'da yapılacak seçimleri 
beklediklerini ileri sürüyor. The Times 22 Eylül tarihli nüshasın
da "Anadolu Cumhuriyeti" başlıklı yazıda Sivas Kongresine degi
nip, M. Kemal'in cumhuriyet kuracagını yazıyor. Ermeni meselesi
ne deginen Manchester Guardian, ı Ekim ı 9 ı 9 günü "Ermeni 
Katliamları" başlıgı altında verdigi yazıda Prof. Levonian'ın agzın
dan tek yanlı olarak Türkler aleyhine bir suçlama yapmaktadır. 
Ermenistan (Dogu Anadolu kastediliyor) Amerikan Koleji'nde 
Türkçe ögretmeni olan Levonian. ı 908'den sonra Genç Türklerin 
programlı bir şekilde Ermeni katliamı yaptıgını, yüzbinlerce kadın 
ve çocugun Türk ve Kürt elinde oldugunu ileri sürüp, İngilizlerin 
Antep, Urfa, Halep, Maraş ve kıyı şehirlerinde Ermenileri korumak 
için ellerinden geleni yaptıgını fakat içerilerde durumun kötü ol
dugunu belirtti. Böylece müttefiklerin Ermeni meselesine sahip. · 
çıkmalarını saglamaya çalıştı. Ali Rıza Paşa Hükümetinin kurul
ması haberini verirken Times (İstanbul 3-5 Ekim), Damat Ferit 
Paşa Hükümetinin düşmesini de. milliyetçilerin etkisinin İstan
bul'a ulaşmasının sonucuna baglıyor. Yeni hükümet ile Mustafa 
Kemal arasında uzlaşma ve Damat Ferit'in düşürülüşünün İtti
hatçıların zaferi olarak gören Times. Anadolu'ya silah toplamak 
için gönderilen Mustafa Kemal'in isyan edip otoriteyi (Anadolu'da) 
ele geçirdigini belirttikten sonra "Mustafa Kemal artık öyle bir 
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kuwete erişti ki, İstanbul Hükümetinin sözü ancak İstanbul'un 
40 mil yakınına kadar geçiyor. Mustafa Kemal bütün vilayetleri ele 
geçirdi" diyerek durumu degerlendirmektedir. Mustafa Kemal'in 
İstanbul ile görüşmelerine önem veren Times, Sivas'da alınan ka
rarların, Mustafa Kemal tarafından İstanbul'a bildirilip, tanınma
sını istedigini yazıp, isteklerin bütününü vermekte ve "Mustafa 
Kemal'in esas amacının Yunan ordusunu Anadolu'dan atmak" ol
dugunu dikkati çekmektedir26

• Manchester Guardian27 da Fran
sız gazetesi Temps'in bir yorumunu vererek yeni kabineden umut 
beklediklerini yazmaktadır. Sivas'da Mustafa Kemal ile görüşen 
bir Amerikalı gazetecinin28 yazısına dayanan Times29

, milliyetçi
lerde kuwetli bir İngiliz düşmanlıgı oldugunu belirtip, Mustafa Ke
mal'in, "Mandayı bir avuç azınlıgın istedigini, ordu ve halkın böy
le bir istegi olmadıgını" söyledigini yazıyor. Mustafa Kemal Pa
şa'nın İstanbul Hükümeti temsilcileri ile görüşmek için Amasya'da 
bulundugu bir sırada Sivas postanesini basan ve silah zoru ile 
telgraf çektirip Salih Paşa'ya baglılıklarını bildirip, M. Kemal'i teh
dit eden Şeyh Recep Olayı Times'da30

, Sivas'dan 200 seçkin kişi 
sultana, Mustafa Kemal tarafından kandırıldıklarına dair bir me
saj gönderdiler" şeklinde yer alıyor ve gazete olayı halkın birçok 
yerde milli hareketi tepki ile karşıladıgını fakat diger yönden bir
çok kaçan generalin Mustafa Kemal ile birleştigini belirtiyor. Yine 
aynı habere göre Bab-ı Ali milli harekete karşı oldugunu açıklama
sına ragmen, müttefikler verdikleri bir nota ile, düzeni bozan her
şeyden İstanbul Hükümetini sorumlu tutacaklarını bildirdiler. 

Times'da 18 Kasım 1919'da31
• "Mustafa Kemal'in Savunması" 

başlıgı altında, Osmanlı Düyun-u Umumiyesinin depoladıgı arpa 
ve bugdayları Mustafa Kemal'in aldıgını, kanundışı kişileri yanına 

(26) The Times, ll Ekim 1919 (İstanbu/6 Ekim) 

(27) Manchester Guardian, 19 Ekim 1919. 

(28) Mr. Brown olmalı. 

(29) The Times, 17 Ekim 1919, s. 9 

(30) The Times, 27 Ekim 1919 (İstanbu/24 Ekim) Mustafa Kemal'e "asi general" ve milliyetçile
re "haydut" diyen gazetenin Şeyh Recep ve adamiarım "seçkin kişiler" olarak göstermesi 
dikkat çekicidir. 

(31) Haber, İstanbull4 Kasım tari/ıli, s. ll. 
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topladıgını, askere gitmek istemeyenlerden 50 lira aldıgını ve bil
dirileri sansür eden müttefikleri de M. Kemal'in protesto ettigini 
yazıyor, M. Kemal'in yaptıklarının ve bundan sonra ne yapacagı
nın İstanbul ve bazı yerlerdeki politikacılarda sinir ve endişe ya
rattıgını ileri sürüyor. Yine Times, 25 Kasım'da "Türkiye'nin Asi 
Generali" başlıklı yazısında M. Kemal ile yeni İstanbul Hükümeti 
(Ali Rıza Paşa) arasında olumlu bir yaklaşma oldugunu, hüküme
tin kongrelerde alınan kararları tasvip ettigini, buna karşılık da 
M. Kemal'in hükümete Anadolu'da kolaylık saglayacagını belirtip, 
Yunan işgalinin milli teşkilatıanınayı saglayabilmesi için M. Ke
mal'e zemin hazırladıgına ve teşkilatıanmanın bütün Anadolu'ya 
yayılmasına sebep olduguna, milliyetçilerin vergi ve asker topla
maya başladıklarına, İstanbul'un görevlilerini kovduklarına, kur
dukları ordu henüz gerilla ordusu olmasına ragmen, Anadolu'da 
bütün idari ve askeri yönetimin milli teşkilatın elinde olduguna 
dikkati çekiyor. M. Kemal'in Pontus meselesini halletmek için gön
derilmiş olmasına ragmen, arkadaşlarıyla anlaşarak başkaldırdı
gını belirten gazete, Erzurum Kongresi'nin toplanışını ve hangi il
lerden temsilciler katıldıgını, bu illerin, kurulması düşünülen Er
menistan'a verilmek istendigini ve müttefikler bu amaçla bu yöre
yi işgale kalkacak olurlarsa silahla karşı koyma kararı aldıgını ve 
Sivas Kongresi'nin kararlarına deginiyor. Times, İstanbul H ükü
metinin istifa etmemesi halinde Sivas'da M. Kemal'in Cumhurbaş
kanlıgında bir "Anadolu Cumhuriyeti" ilan edeceginin duyuldugu
nu ileri sürüyor. "Bu sebepten kanundışı ilan edilen M. Kemal 
Anadolu'da otoriteyi ele geçirdi ve İstanbul Hükümetinin otoritesi 
şehrin 40 mil ötesine geçmez oldu. Ali Rıza Paşa Hükümeti bu se
beple M. Kemal ile temas kurdu" diyen gazete, M. Kemal'in Türki
ye'yi parçalamak isteyen İngiltere'ye karşı düşmanlıgını saklama
dıgına deginiyor, M. Kemal'in İttihatçılarla anlaşmasına ragmen 
onları sevip sevmediginin bilinmedigini belirtiyor ve M. Kemal'in 
Enver'le olan anlaşmazlıklarına ve M. Kemal'in Çanakkale'de as
keri başarılarını ve çeşitli cephelerdeki hizmetlerini anlatıyor. 

Yunan işgal! sonrası Anadolu'da başlayan direniş ve Türk 
barışı anlaşmasının uzaması, Hint Müslümanları adına sık sık 
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müdahale eden Emir Ali ve Aga Han'ın basında çıkan yazılarıyla 
sorun yeni boyutlar kazanıyordu. Ele aldıgımız dönemde bu mü
dahelelerin basında yer aldıgını görüyoruz. 28 Ekim 191 9'da Ti
mes Emir Ali'nin Hint Müslümanları adına yaptıgı protestoya yer 
veriyor. Lord Chelmsford'un Times'ın 9 E:ylül nüshasında yayın
lanan ve Emir Ali ile Aga Han'ın iddicilarının gerçek Müslümanla
rın görüşünü yansıtmadıgı yolundaki eleştirisini yanıtlayan Emir 
Ali; Türklerin bagımsızlıklarının çignenmesinin protesto edildigini 
belirttikten sonra "İngiliz Hükümeti daha binlerce İngiliz'in ölme
sine ve milyonlarca servet harcanarak, milliyetçi ihtiraslarının tat
minine ne kadar dayanacak ve göz yumacak? Mezopotamya ve Su
riye'yi terk edecek olan İngiltere Türkiye'yi terk edecek mi? Kana 
susamış aç gözlülerden korumayacak mısınız? Eger böyle yapmaz
saniZ biz de dişimizi gösteririz" diyerek, İslam aıeminin tepkisini 
temsil etmeye çalışmaktaydı. Emir Ali'nin bu yazısına Times adı
na Mr. Sydenhan 29 Ekim'de, "Hindistan'da hiç yaşamamış olan 
bir kişi (Emir Ali'yi kastediyor) 70 milyon kişinin görüşünü yansı
tamaz. Emir Ali gerçekleri görmüyor. Türkiye Alman Hükümetine 
maşa olan kötü bir hükümet olan İttihat ve Terakki'nin sıkıntıla..: 
rını çekiyor. Sultan görevini yapamıyor. İttihat Terakki'nin kukla
sı idi" diyordu. Bu durumun islama aykırı oldugunu ileri sürdük
ten sonra şöyle devam ediyor : "Emir Ali niçin böyle yapıyor? Bu 
tutumu Hint Müslümanlarında heyecan yaratabilir. Emir Aii'nin, 
Türkler sultanın yönetiminde bagımsız kalsın istegi mümkün de
gildir. Çünkü Türkler bagımsız kalsa bile sultan yönetemez" dedik
ten sonra Emir Ali'nin Türk halkının istegini yansıtmadıgını ileri 
sürdü. Emir Ali bu yazıya yine Times'da 30 Ekim'de yanıt vererek, 
Sydenhan'ın durumu anlamadıgını belirttikten sonra, "Türklerin 
ıstırabını anlamak gerekir, fakat benim asıl meselem Hindis
tan'dır" diyordu. Buna karşılık yazışmalar birkaç gün daha aynı 
konunun tartışması şeklinde sürdü. Fakat İngiliz kamuoyu üze
rinde pek de etkili oldugu söylenemez. Bu konudaki yazılar gide
rek azalmaya başladı. Times 2 Aralık 1919'da32 "Türkiye'nin Hıris
tiyanları" başlıklı yazısında, Birinci Dünya Savaşında techir edil
miş olan Ermenilerin, müttefiklerle Türkler arasında imza edilen 

(32) Haber, İstanbu/13 Kasım tarihlidir. 
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Mondros Ateşkesinden sonra yerlerine dönmekte oldugunu ileri 
sürmekte ve Türklerin haydut kılıgına girerek bazen İttihat Terak
ki'nin seçkinlerinin emrinde olarak Anadolu'nun içlerinde faaliyet 
gösterdiklerini, bunların bazılarının Ermeni katliamı sorumlusu 
oldugunu, ayrıca Yunan işgali üzerine bütün haydutların (milli 
kuwetleri kastediyor) İzmir yöresinde faaliyetlerini sürdürdükleri
ni. milli teşkilatın çabuk gelişerek Ermeni, Hıristiyan. Pontusçula
ra karşı yayıldıgını ileri sürmektedir. Mustafa Kemal ile birleşen 
bu haydutların kadın ve çocuk dahil birçok Ermeni'yi öldürdügü
nü ve bunların serbestçe dolaştıgını, Yunan ve Ermeni Patrikleri
nin bu durumu İngiliz Yüksek Komiserligine şikayet ettiklerini di
le getiriyor, Türklerin, Dogu Karadeniz Rumlarını öldürdüklerini 
ve hasadın% 50'sini ellerinden alıp onları ölüme mahkum ettikle
rini söyleyip, yardım için acil olarak üç yüz elli bin paunda ihtiyaç 
duyuldugunu belirtiyor. Bu çeşit yazıların Hint Müslümanlarının 
yazılarıyla kıyaslanamayacak etki yapbgı kuşkusuzdur. 

Times'ın 16 Aralık 1919 tarihli New York çıkışlı yazısında33 As
sociated Press muhabirinin sultanla yaptıgı mülakata yer veriliyor. 
"Sultan Diyor ki : Barışın gecikmesi Türkiye için savaştan daha 
kötüdür. Barışın belirsizligi halkırnın arasında yoksulluga ve has
talıklara neden oluyor. Mutlaka barışa ihtiyacımız var. Bizim ama
cımız Dogu'da34 sükunetin sağlanmasıdır. Zaten Avrupalılar da 
bunu isterler. Yalnız Dogu'daki barış ancak Türkiye'nin bagımsız 
olmasıyla saglanabilir. Her ne kadar Avrupalılarda kötü bir görü-

. nümümüz varsa da bu eski hükümetin35 hatasıdır. Benim halkım 
Avrupalıların düşündügünün aksine, daha iyi şeylere layıktır. Ba
rış imzalanır imzalanmaz iç meselelerimizi çözecegiz. Benim· ar
zum ve istegim medeni büYük devletlerin güvenini kazanmaktır. 
Samirniyetle inanıyorum ki, barış sonrası yeni bir kanla sosyal ge
lişmeleri saglayacağız. Eğer biz bağımsız olursak36 halkımızı yeni
den egiteceğiz ve modern anlamda bir refaha kavuşacağız. Benim 

(33) The Times, 18 Aralık 1919. 

(34) Orta Doğu'yu kastediyor. 

(35) ittihat Terakki'yi kastediyor. 

(36) Bağımsızlıktan ne kadar anladığına ve hangi topraklar üzerinde nasıl bir bağımsiz devlet an
layış ma değimniyor. Bağımsız/ığı büyük devletlerin lütfuna bağlıyor. 
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namuslu olarak sözüm, büyük devletler bunları kabul ederlerse 
mutlu sonu görürler. Böylece Dogu'ya barış gelecek. Bu mutlu so
na erişecegiz. 

Bize büyük bir saha açılıyor. Türk kadınlarıyla işbirligi yapaca
gız. Bizim dinimiz de buna izin veriyor ve benim inancnn da odur 
ki, Amerikan kadıniarına tanman statüyü Türk kadıniarına verir
sek, namusları korunacak, refah seviyeleri artacak, böylece daha 
iyi aile ortaya çıkacak." Sultan şuna da işaret etti : "Yıllardan be
ri Müslüman dininin yasak ettigi bazı şeyleri zaten Amerikalılar da 
kabul etmişlerdir." Gazetenin bu müla.katı Vahdettin'in mandacı
lık propagandalarına ne kadar inandıgını ve İngiltere'yi ikna eder
se "mutlu sona" erecegini düşünmektedir. Hatta bu inançla kadın 
haklarına inandıgını bile dile getiriyor. Türkiye haberlerini seyrek
leştirdigi bir sırada Times "İstanbul İçin İngiliz Görüşü" başlıklı37 

yazısıyla dikkatleri Barış Konferansındaki Türkiye meselesine çe
kiyor. 6 Ocak'ta Emir Ali'nin, aç gözlü Avrupalıların elinde bu gü
nahsız elma (İstanbul)nın kalmasını istemediklerini, Türklere bı
rakılmasını isteyen Emir Ali'nin mektubuna yer veren Times 
(8 Ocak) aynı konuya birkaç gün sonra daha geniş bir yer verdi. 
Türk Hükümetinin ve halifeligin İstanbul'dan çıkartılması ihtima
line deginen gazete, bu durumun Türkleri kötümserlige ittigini ve 
Türk basınında bu konunun çok acı bir şekilde işlendigini belirt
tikten sonra, İstanbul'daki İngilizlerin görüşlerinin de Türklerin is
tekleri dogrultusunda oldugunu ileri sürdükten sonra, hükümetin 
ve halifenin İstanbul'dan çıkartılmasının pratik bir çözüm çaresi 
olmadıgını, İngilizlerin görüşüne göre: "Anadolu şehirleri, Bursa 
hariç hükümet için uygun binalarasahip degildir, oraya gidecek 
ingiliz ve Fransızlara uygun oturma yen bulunamaz. Hükümetin 
oraya taşınması Türk kadını için kurtuluş olamaz. Türk sosyal ha
yatı oralarda daha da kötü. İstanbul'dan Türkler'iniçin kovalım? 
Müttefıkler İstanbul ve Bagaziarı rahatça kontrol edebilirler. Bura
yı kolayca kontrol etmek mümkünken, içerileri kontrol etmek daha 
zor olur ve bu sebeple hükümet, maceracı askerlerin eline daha 
kolay geçer. Zaten şimdiki bütün sıkıntılar, maceracı askerlerin 

(37) The Times, 12 Ocak 1920. Haber. İstanbıı/7 Ocak 1920. 
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sebep oldugu olaylar degil midir?" İstanbul'daki İngilizlerin çogun
lugunun görüşünü yansıtan bu yazı İstanbul'un Türklerde kalma
sının daha akıllı bir davranış olacagı fıkrini savunmaktadır. 

1920 Ocak ayı haberleri çeşitli konuları kapsayarak yogunluk 
kazanmaktadır. Bir yandan Meclis-iMebusan açılmış, diger yan
dan müttefikler Türk barışına son şeklini vermeye çalışıyorlar, ay
nı sırada Antep, Maraş yöresinde olaylar başlıyor ve Gelibolu'da 
Akbaş cephaneligi basılıyor, Ermenilerin katledildigi sloganları da 
bu haberlerin arasında yer alıyor. Times38

, İstanbul'da son za
manlarda Piyer Loti lehinde büyük gösterilar yapılırken ve Türk 
yanlısı Paris gazetelerinin, Türkler lehine yazılarına ragmen Türk 
milliyetçilerinin Antep ve Maraş yöresinde Fransızlar ile gayri res
mi bir savaş içinde olduklarını, "Türk haydutların" saldırılarının 
yogunlaştıgını ve birçok Fransız askerinin haince öldürüldügünü 
ve Fransızların direndigini belirtip, bu olayların Cemal Paşa'nın 
(Mersinli) faaliyetleri sonucu oldugunu ve Bab-ı Ali'nin bu konuda 
toleranslı davrandıgını ileri sürmektedir. 2 Şubat tarihli haberde 
Times, İstanbul'da yeni hükümetin kurulmakta oldugunu ve mil
liyetçilerin mütareke sırasında sadrazam olan ve sevilen Ahmet İz-
zet Paşa'yı desteklediklerini duyuruyor. Akbaş cephaneligi baskı- / 
nma yer ayıran Times39 Maraş olaylarıyla da ilgilenmekte; İstan
bul'dan 9 Şubat'ta aldıgı, İstanbul Hükümetinin kurulmasıyla il-
gili bir haberi yayınlayarak, yeni hükümetin Mustafa Kemal'in is
teklerini kabul ettigi için, M. Kemal'in de yöre valilerini rahat bı
raktıgını, Hıristiyan azınlıkların korunmasını sagladıgını ve ya
bancı gözlemcilerin görevlendirilmesinin Ali Rıza Paşa'nın güven 
oylamasını kolaylaştırdıgını yazmaktadır. 

Gazetelerde bir yandan Barış Konferansı haberleri verilirken 
_ aynı günlerde hatta aynı sayfalarda Türklerin Ermenileri katıettik
leri yazılıyordu; 14 Şubat tarihli Times'da40 Londra Belediye 
Başkanının, Ermeni Mültecileri Koruma Fonundan yararlanarak 

(38) The Times, 1 Şubat 1920 Haber, istanbu/30 Ocak 1920. 

(39) The Times, 5 Şubat 1920. Haber 3 Şubat istanbul. 

(40) Haber, 11 Şubat istanbul kaynaklı. 
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Anadolu'da ajanlık yapan Harold Buxton, Ameurin Williams'dan 
aldıgı telgraf yayınlandı. Telgrafa göre Ocak ayı sonunda Maraş 
yakınında "milliyetçi haydutların" ı 500 Ermeni'yi katlettigtni, ı 

Şubat'ta da iki Amerikalı James Perry (Genç Adamlar Hıristiyan 
Beynelmilel Cemiyeti Genel Sekreteri) ve Johson Antep yakınından 
bazı haydutlar tarafından öldürüldügü ileri sürülmekte ve bu ka
nunsuzluklara dur demenin zamanının geldigi bildirilip, İstanbul
Ermeni delegasyonunun haberine dayanarak verilen bir bilgide 
de, Antep Maraş arasında 2 000 sivil Ermeni'nin öldürüldügü ile
ri sürülmektedir. Ermeni delegesi Boghos Nubar Paşa da Paris'ten, 
Londra'ya milli haklarını savunmak için gelmiş ve mesele Paris 
Barış Konferansı gündemine alınacak haberi ile yazı sona eriyor. 
ı5 Şubat'ta Observer "Türkler Avrupa'da" başlıklı yazısı ile Barış 
Konferansının ı 4 Şubat'ta toplandıgını, İstanbul'un Türklerde 
kalmasının ihtimal dahilinde olduguna deginip, Boghos Nubar'ın 
Londra'daki faaliyetlerini, Ermeni Patrigi ve delegelerinin de İstan
bul'dan Londra'ya gelecegini ve Venizelos'un da beklendigini, Emir 
Faysal'ın adamlarının beklendigini duyurdu. Ermenilerin katledil
digi haberleri ile Erme.nilerin Londra ve Paris'te çalışmaları kamu
oyunda onların lehine ve Türklerin aleyhine yeterli zemini hazırlı
yordu. Paris Barış Konferansının Türkiye meselesini ele aldıgi 
günlerde Ermenilerili katledildigi haberlerinin de yogunluk kazan
dıgına dikkati çekmektedir. 

ı9 Şubat ı920 tarihinde Times'da Türkiye ile ilgili oldukça ge
niş bir haber yer aldı. "Ermeniler Müttefıklere Başvuruyor" başlık
lı yazıda, Kilikya'da Fransızlara ve Ermenilere yöneltilen Türklerin 
yaptıgı katliamlar milliyetçi haydutların dogurdugu tehlike olarak 
degerlendirilmekte, vatanını, canını koruyan Antep ve Maraş hal
kı haydut ve katil olarak gösterilirken, işgalci Fransız ve saldırgan 
Ermeniler de mazlumlar rolünde gösterilmektedir. Müttefiklerin 
tek yanlı verdigi bilgilere dayanılarak ileri sürülen iddialara göre 
yaşına ve cinsine bakılmaksızın ı 500 Hıristiyan katledilmiş, "mil
liyetçi haydutlar" baskılarını artırmışlar. Suriye'de Arapların dire
nişini "İbn-i Suud"un faaliyeti olarak degeriendiren gazete Türkle
rin Arapları da Pan-İslamcı politika ile kışkırttıklarını ileri sürdü. 

99 



Büyük Taarruz ve Sonuçları 

ll Şubat günlü haberde de Ermeni Patri~i'nin İstanbul'daki müt
tefik yüksek komiserlerine başvurarak Kilikya'daki Ermenilerin 
kurtarılması için her türlü yardımın yapılmasını istiyor. Times'ın 
yine 19 Şubat 1920 tarihli41 haberi Bolşeviklerin Kafkasya'yı her 
an ele geçirebilecegini. aşırı Turancıların da aynı bölgede yo~un bir 
faaliyette oldu~unu duyuruyor ve İstanbul Üniversitesinde 30 
Ocak'ta Türk Oca~ının organize etti~i bir mitinge çok sayıda İstan
bullu aydının katıldıgını ve bu ocakların 1910 yılında Kafkas öte
si halkla ilişki için kuruldu~una deginerek ayrıntılı bilgi veriyor. 
Haberin özeti şöyle : "Konferans Başkanı Halide Edip idi. Kısmen 

- yakışıklı ve egitimli bir kadın olup, kısmen Yahudi soyundan gel
mektedir. Tekin Alp'ten ayrı görünüyor. O da Cohen olup Yahu
di'dir. Tekin Alp, Pan Türkçülerin en önemlisidir. Halide Edip Yeni 
Turan'ın başyazarıdır. İkinci konuşmacı Yusuf Akçora idi. İttihat 
Terakki'nin parlayan güneşi ve Rus Tatarı olup. aşırı şövenist fi
kirlere sahiptir. Azerbaycan'ın kurtuluşu için Türkler Çanakka
le'de ölmelidir, Türkler Asya'daki soydaşlarının kurtuluşu için sa
vaşmalıdır diyor. Diger konuşmacı, müttefiklerin Çanakkale yenil
gisini anlatan Hamdullah Suphi idi. Bu bir Türk sosyalistidir. Ak
çora'nın fikirlerini paylaşıyor. Haçlıları durduran Türkler, İslamın 
kılıcı oldu dedi. Bunların konuşmaları Türk basınında yer aldı. To- , __ 
leranslı müttefik sansürü bunları engellemedi". "Ermeni katliamı 
ve hemen arkasından 30 Ocak'ta yapılmış fakat o zaman duyurul
mamış olan Türk Ocagı'nın konferansları ve Pan-Türkist haberle
rin 19 Şubat'ta basında yer alması Barış Konferansı'nın Türkiye 
meselesini görüşecegi sırada, "milliyetçi haydutların" Ermenileri 
katletti~i haberleri ile Pan-Türkist hareketle baglanması ingiliz ka
muoyunda Londra ve Paris'te faaliyette bulunan Ermeni temsilci
lerine ve Patrige sempati uyandırdıgına hiç şüphe edilmemelidir. 

Barış Konferansında ingiltere ile müttefikleri Fransa ve İtalya 
arasında Türkiye sorunu 1920 yılının ilk aylarında çok önemli sür
tüşmelerle geçmeye başladı. Lloyd George Bo gazların ve İs tan
bul'un Türklerden alınmasını istiyor, Fransa ve İtalya ise Türkler
de kalmasını istiyordu. ingiltere buna Dogu Anadolu'da Ermenistan 

(41) Haber. İstanbu/31 Ocak 1920 tarihli. 
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kurulması ve Batı Anadolu ile Trakya'nın Yunanistan'a bırakılma
sı ve Türklerin bunu kabul etmesi şartı ile razı olmuştu. Türklerin 
Boğazlarda kalınasının Boğazların kontrolünü daha kolaylaştıra
cağı görüşü İngiliz Kabinesinin Lloyd George'a rağmen aldığı bir 
karar olarak basında yer alıyordu. Adriyatik konusunda Amerika 
ile İtalya'nın arasının açıldığı ve bu sebeple Başkan Wilson'un İtal-

, ya'ya sert birnota verdiği bir sırada Londra'daki Türk sorunu için 
görüşmelerden Fransa'nın istediği doğrultuda kararlar çıktığı du
yuluyordu. İstanbul'un Türklerde kalması, Boğazların müttefik 
kontrolünde olması yolundaki Fransız tezi kabul edilmişti. Yalnız 
Ermeni, Yunan, Fransız. İtalyan ve İngiliz çıkarları yukarıda belir
tildiği gibi korunacaktı. Habere uzun yer veren Times. kendi yo
rumunda şunları ileri sürmekteydi : Eğer Türkleri İstanbul'dan 
mahrum edersek milliyetçilere yardım etmiş oluruz. İstanbul'u 
Türklerde bırakınakla Türk halkının milli duyguları yumuşamış
tır. "42 Barış Konferansında Boğazların ve İstanbul'un Türklere bı
rakılmasına Observer Gazetesinden büyük tepki geldi. 22 Şubat 
1920 günlü sayısında Observer. "Genç Türkleri Geri Getirme. Bo-
ğazlar ve Tam Güvenlik"43 başlıklı yazısında Sultan Halifenin İs
tanbul'da kalmasını. Ermeni katliamının kan lekelerini üzerinde 
taşıyan. Türkleri savaşa sokan. zorba, şövenist İttihatçılara yara
yacağını ve milliyetçilik adı altında yönetimi tekrar ele geçirecekle
rini ileri sürüyordu. Observer 29 Şubat'ta Türkiye konusuna de
ğinerek, Türklerin, "tekrar savaş yapma hatasına düşmeyeceğiz" 
sözlerine rağmen, "bize karşı savaş hazırlığı içindeler" diyerek 
Türklere inanılmamasını yazıyordu. Times da aynı gün44

, Barış 

Konferansında açıkladığı, Ermeni Delegesi Nubar Paşa'nın. İstan
bul Patfiği'nden aldığı bir telgrafına yer veriyor. Fransızların Ma
raş'ı boşalttıklarının 9 uncu günü 3 000 Ermeni'nin katledildiğini, 
1 500 Ermeni'nin Islahiye'ye kaçtığını, çoğunun donarak öldüğü
nü, Maraş'ta 20 OOO'den çok Ermeni bulunduğunu ve bunların 
16 OOO'inin katiedildiğini ileri süren bu haber Türkler aleyhine bir , 

(42) The Times, 16 Şubat 1920 s. 14. 

(43) İttihat Terakki'yi kastediyor. 

(44) The Times'm haberi istanbu/25 Şubat 1920 tarihli. Times, 3 Mart 1920 s. 15. 
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ortam hazırlıyordu. Antep. Maraş. Urfa halkının direnişlerinden 
hiç söz edilmiyor, Fransız üniforması giyip, Türklere karşı savaşan 
ve buraları işgal eden Ermenilerin çatışmalarda ölmeleri, Türk 
katlıarnı gibi gösteriliyor. bu toprakları işgal edenlerin orada ne işi 
oldugunu sormak basının henüz aklına gelmiyordu. Ermeni me
selesi sürerken Barış Konferansı'na ve ingiltere'ye halife lehine 
Hindistan Hilafet Delegasyonu tarafından başvurular başladı. 45 

Türk sultanının bütün Müslümanların halifesi ve hilafet kurumu
nun İslam tarihi ile iç içe oldugu belirtildıkten sonra, "Halife hü
kümranlık haklarını yerine getirmek için bagımsız olmalıdır. An
cak böylelikle Müslüman dünyasınınemiri olabilir ... Osmanlı İm
paratorlugunun ayaklar altına alınması, İslamın da ayaklar altına 
alınması demektir. Halife geçici bir figür olamaz". deniyor, ı 400 
yıllık İslfun degerierinden söz ediliyor. 1 4 ve 2 ı Mart tarihlerinde 
de aynı isteklere yer veriliyordu. Aynı günlerde Ermenilerin ve Yu
nanlıların Türkler aleyhine yürüttükleri kampanya ile, hilafet lehi
ne Hint Müslümanlarının yürüttükleri kampanya basında yer alı
yor, fakat öyle anlaşılıyor ki ingiliz Hükümetini esas etkileyen ve 
politikasına zemin hazırlayan Ermeni ve Yunan propagandası olu
yordu. 

Times, ı2 Mart ı920 günü46
, Yunan ordusunun hazır oldugu

nu ve M. Kemal'in durumunu bildiren bir yazı yayınladı : "M. Ke
mal'in orduları ile başa çıkmak için Yunan ordusu hazır. Her tü.:
meni ı5 000 kişiden oluşan 6 tümen hazır. 200 top, 55 000 sün
gülü 90 000 asker hazır. Londra'daki haberlere göre M. Kemal'in 
40 000 askeri var." Durum hakkında bilgi veren yazılım hemen al
tında müttefiklerin Türkiye durumu hakkında A.B.D. Başkanı 
Wilson'un görüşünü istediklerini, fakat A.B.D. 'nin henüz cevap 
vermeye hazır olmadıgı, çünkü Amerikalılar için Türkiye mandası
nın birdeger taşımadıgı belirtiliyordu. Times'da ı4 Mart'ta Harold 
Buxton imzası ile çıkan bir yazıda 47

, "50 000 müttefik askerinin 
İstanbul'a gönderilecegı ilan edildi. Ben yakın zamanda orada 

(45) The Observer. 7 Mart 1920. 
(46) s. 16 

(47) Haber B Mart 1920 tarihli. 
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idim. Bu kadar çok asker gönderilmesine lüzum yoktur. Bu kadar 
askerle M. Kemal ile Kilikya için bir uzlaşmaya varılacagı mı sanı
lıyor. Anadolu'da hiçbir Amerikalı ve Avrupalı katliamdan kurtula
maz. ingiliz kadıniarına ve erkeklerine açıkça saldırılmakta. Cep
hane depoları Çanakkale'de basılıp, Anadolu'ya taşınmakta. Ger
çek hükümet bugün İstanbul'da degil, Ankara ve Sivas'dadır. Ba
rış anlaşmalarını İstanbul Hükümetine onayiatmak boşunadır. 
Bunu kabul edecek gerçek diktatör açıkça duruyor." deniyordu. 
Times 15 Mart günü48 Maraş yöresinde yapılan silahlı çatışmaya 
oldukça geniş bir yer ayırıp, bir Amerikalının şahitliginde olayları 
Türkler aleyhine veriyor. 26-29 Ocak ve 2-10 Şubat tarihleri olay
larını anlatıyor. 26 Mart'ta yine Times49 19 Mart'ta verilen bir ha
berde verildigi gibi, Cafer Tayyar'ın İstanbul'dan gelen emirleri 
dinlemeyecegi ve bütün kontrolü üzerine aldıgını, İstanbul ile gö
rüşmeyi kestigini açıkladıgını bildirdi. YunanWardan ögrenildigine 
göre Cafer Tayyar'ın emirlerine bütün mutasarrıflar, Times'ın ifa
desine göre "maalesef' uymuşlardır. 

İstanbul'dan 16 Mart 1920 tarihinde alınan haberler 18-19 
Mart günleri ingiliz basınında yer almaya başladı. "Bu sabah ingi
liz Generali Milne İstanbul'u işgal etti''50 İstanbul işgal ediliyordu. 
16 Mart günü saat 10 OO'da üç müttefik komutanı Bab-ı Ali'ye bir 
nota vererek, işgali. Paris Barış Konseyinin istedi~ini bildirdiler. 
Bab-ı Ali'ye birnota vererek, işgali, Paris Barış Konseyinin isterli
gını bildirdiler. Bab-ı Ali milliyetçilerin yaptıklarını kınamamıştı. 
Kabine notayı gece yarısı görüştü. Haber milliyetçilerinileri gelen
lerinden Cemal Paşa ve Cevat Paşa'nın tutuklandıgını. yalnızca 
Çolak Kemal'in direndigini duyuruyordu. Bu direnmede bir ingiliz 
askeri ölmüş, bir subay yaralanmış, Türk tarafında ise bir subay, 
sekiz er öldürülmüştü. Times'ın haberi "Harekat temizligı" başlıgı 
altında Harbiye ve Bahriye Nezaretlerinin işgalini; Telgraf ve Tele
fon İdarelerine el kondugunu trenlerin çalıştırılmadıgını ve ingiliz 
donanmasının da Bogaz'a sıralandıgmı bildiriyordu. ingiliz yönetimi 

(48) The Times, /5 Mart /920. Haber4 Mart İstanbul kaynaklı 

(49) Tımes'ın haberi İstanbu/2/ Mart /920 çıkışlı 

(50) The Times, /8-19 Mart /920. 
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işgalin sorumlulugunu İttihat ve Terakki'ye yıkmayı da unutmu
yordu "Milli organizasyona başlayan bu adi adamlar (M. Kemal ve 
arkadaşları) ne hükümet ne de sultanaitaat etmiyorlar. Kendi hal
kının ızdırabına sebep oluyorlar. İstanbul Üniversitesi konferans
ları da bu hareketi artırdı. İstanbul'un Türklerde kalacagını söyle
dik. Hıristiyanlara saldırmayın, olay çıkartmayın dedik, fakat din-. 
lemediler. En sonunda işgal zorunda kaldık" gerekçesini ileri sü
ren işgalcilerin, İstanbul halkına yayınladıkları bildiri de gazetede 
yer alıyordu. 

"1. İşgal geçicidir. 

2. Müttefik kuvvetlerin amacı sultanın otoritesini zayıftatmak 
degil, aksine Osmanlı yönetimindeki bütün yerlerde sultanın oto
ritesini kuvvetlendirmektedir. 

3. Müttefiklerin amacı Türkleri İstanbul'dan kovmak degil. 
Eger saldırılar durursa barış şartları yumuşatılacak. 

4. Şu kritik anda halkın görevi, düzenin saglanmasına katıl
maktır. Osmanlının yıkıntısından yeni Türkiye kuracagız diyenie
rin sözlerine aldanmayın. Bir kelimeyle, herkesin görevi saltanatın 
emirlerine harfiyen uymaktır. 

5. Bazı kötü kişiler zaten tutuklandı. Bunlar mutlaka yaptık
larının cezalarını çekecekler." 

Times, İstanbul'da kısa bir panikten sonra hayatın normale 
döndügünü, milliyetçilerio işgali müttefiklerin blöfü olarak deger
lendirmelerine karşılık halkın milliyetçilerin görüşünü paylaşma
dıgını ileri sürüyordu. 

Bonar Law, işgallerin barış şartları saglanana kadar sürecegi
ni, Hıristiyanlara yapılan katliamlar sürerse barış şartlarının da
ha sert uygulanacagını, zaten işgalinasıl sebebinin Anadolu'daki 
milliyetçi hareket oldugunu açıklıyordu. Times 21 Mart tarihli ha
berde, Türklerin basında ve parlamentoda, tutuklanmaları ve iş
gali protesto ettiklerini bildiriyor, diger yandan Barış Konferansı 
delegelerinin .Lord Curzon'un başkanlıgında, barış anlaşması 

maddelerini görüştüklerini duyuruyordu. 51 Öyle anlaşılıyordu ki 

(51) Haber 18 Mart İstanbul kaynaklı. 

104 



Prof Dr. Ergün AYBARS 

Türkiye aleyhine hazırlanmış ve ingilizler tarafından yazılmış 
oyun, yine onlar tarafından sahneye konuyordu. ingiliz halkına 
"milliyetçi haydut Türkler'in masum Ermeni, Rum Hıristiyanları 
katlettigi, İstanbul'un kendilerine bırakılmaya layık olmadıkları 
inandrrılıp, yagmaya kılıf hazırlanıyordu. 23 Mart'ta Times'da, o 
anda Türklerin boyundurugunda 100 000 Ermeni'nin bulundugu
nu Ermeni Patrigi Zean Nazlian tarafından açıklanıyordu. Patrik, 
müttefiklerin İstanbul'u işgal etmelerinin yeterli olmadıgını, içeri- · 
lere iledenmesi gerektigini söylüyor, Türklerin Ermeni katliamını 
sürdürdüklerini ve Ermenilerin müttefiklerin yardımını bekledigi
ni açıklıyordu. Ermeniler adına formüle edilmiş olup, Barış Konfe
ransına şu istekler sunuluyordu : 

1. Türk boyundurugundan kurtuluş ve özgürlük: 

2. Ermenistan'daki tarihi eserlerin restoresi. 

3. İslam kuvvetlerince ele geçirilmiş olan yerlere Ermenilerin 
dönmesi. 52 

4. Türklerin elinde bulunan oglan. kız çocuklarının ve annele
rinin özgürlügü. 

5. Küçük Asya, Mezopotamya, Suriye, Arabistan ve her yerde
ki ermenilere yardım. 

6. Türklerin silahsızlandırılmasının tamamlanması. 
7. Türkler tarafından Ermenilerden alınmış her şeyin restoras

yon u." 
25 Mart 1920'de Times "Türkler Gitmeli", "Başkan Wilson Ya

nıtlıyor" başlıklarıyla53 Türkiye hakkında geniş bir haber yayınla
dı. Müttefiklerin istegi üzerine Wilson, Türkiye meselesi ile ilgili 
görüşlerini açıkladı. Türklerin Avrupa'da kalmasının tarihi bir ha
ta olmadıgını söyleyen Başkana göre, İslamın tekrar yükselecegi 
korkusu yersiz olup, bu sebeple Sultanın İstanbul'dan çıkartılma
sı da geçerli bir gerekçe olamaz. Başkan, Bogazlar için özel bir ko
misyon kurulmasını ve bu komisyonda Rusya'nın da yer almasını 

(52) Dikkat edilirse bu maddede Türk kelimesinin yerine "İslam" kullanılarak Haçlı duygwsu 
kamçı/anmaktadır. 

(53) Haber 24 Mart 1920 New York kaynaklı. 
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istemektedir. Hatta daha da ileri giderek, Ruslara Akdeniz'e, Er.: 
menilere de Karadeniz'e bir çıkış verilmesini, Türkiye'de herkesin 
eşit ticaret hakkına sahip olmasını önermektedir. Aynı gün İstan
bul 22 Mart tarihli bir haberde, milliyetçilerin Sakarya üzerinde 
Bilecik-İzmit demiryolundaki ingiliz askeri treninin geçmesinden 
birkaç dakika sonra köprüyü havaya uçurduklarını, Trabzon'da 
müttefiklerin düşmanca tavrına karşı miting yapıldıgını, Ahmet 
Anzavur'un yaptıgı harekatın köylüler tarafından desteklendigini, 
Trakya'da Cafer Tayyar'ın yumuşadıgını bildirdikten sonra, bir yo
rum yapan gazete şöyle diyor : "Barış Konferansında Yunanlıların 
saidırmasına izin veren fikir sahipleri, ilerleme emrini vermekten 
çekiniyorlar. Çok gerekli olmadıkça emri vermeyecekleri anlaşılı
yor. Hellen ordusunun, inkar edilemez ki, Anadolu'da bulunması 
M. Kemal üzerinde bir baskıdır. Yunan ordusuna erken bir emir 
verilmesi, Anadolu'da birçok Hıristiyan'ın izole edilmesine sebep 
olabilir." M. Kemal Yunan ordusunun işgalini sömürerek bir çok 
şey elde edebilir." Gazetenin 23 Mart İstanbul haberinde ise, Ali 
Sait Paşa ve Celal Nuri'nin tutuklandıgını ve "milliyetçi haydutla
rın" Biga yakınındaki köyleri yaktıgını, fakat yenildikleri duyuru
luyordu. Barış Konferansı ise bu sırada Türkiye meselesini gôrüş
meye devam ediyordu. 

Times'ın 27 Mart tarihli haberinde Salih Paşa kabinesinin isti-. 
fa ettigi ve Pamat Ferit Paşa'nın hükümetikurmakla görevlendi
rildigi duyuruldu. 29 Mart'ta ise Anzavur'un zaferi anlatılıyor. 54 30 
Mart'ta Times, M. Kemal'in Damat Ferit Hükümetini tanımayaca
grnın zannedildigini, M. Kemal ve arkadaşlarının, Ziraat Bankası
nın bütün şubelerindeki paralara el koyduklarını; Amasya'daki Al- . 
bay Forbes'in de M. Kemal'in emri ile tutuklandıgını, Türklerin si
lah ve cephaneyi Samsun ve Trabzon kıyılarından taşıdıklarının 
anlaşıldıgını bildiriyordu. Nisanın başında gelen haberlerde Da- · 
mat Ferit Hükümetinin Hürriyet ve İtilaf Partisi ile olan ilişkisin
den ve Padişahın Damat Ferit Paşa'yı, M. Kemal ile ugraşması için 
serbest bıraktıgından söz edilirken, Türk parasının düşüşü dile 
getiriliyordu.55 

(54) Haber 26 Mart istanbul kaynaklı. 

(55) Haber ll Nisan İstanbul kaynaku. 
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İstanbul'un tşgali ve bu olay üzerine M. Kemal'in aldıgı önlem
ler ve Ankara'da bir meclis toplama çalışmaları, İngiliz gazetelerin
de gecikmiş olarak yer alıyordu. Anadolu'dan gelen haberler bir 
hafta on gün sonra İstanbul üzerinden Londra'ya ulaşabiliyordu. 
M. Kemal'in Anadolu'da her türlü kontrolü ele geçirdigi ve asker 
toplamada zorluklarla karşılaştıgı, ingiliz ordusunun İzmit'te 
kontrolü elinde tuttugu, Antep çatışmalarında ı OOO'den çok 
Türk'ün öldügünün tahmin edildigi, Haçin dolaylarında 3 000 Or
todoks ve Ermeni'nin öldürüldügü korkusunun duyuldugu, 
Times'da56 yer alıyordu. Ölen Türk çocuk ve kadıniarına deginme
yen gazete, saldırganı haklı gösterme yayınını hal.a sürdürüyor. 
Times 13 Nisan'da,57 Damat Ferit Paşa'nın milliyetçi olarak isim
lendirilen hareketin üzerine cesaretle gittigini, milli hareketi lanet
ledigini, bunları mutlaka cezalandıracagını açıkladıgını, bu amaç
la "fetva" yayınladıgını bildiriyor; Anzavur'un Biga yöresinde çalış
malarından övgüyle söz ediyordu. Aynı gün Türk barışı görüşme
lerinin Lord Curzon sayesinde başarı ile sonuçlandıgı duyurulu
yordu. 14 Nisan'da yine aynı gazete, hükümetin "fetva" ile M. Ke
mal ve arkadaşlarını kanundışı ve onları öldürenlerin "gazi" ilan 

· edilecegini, bu görevden kaçanların bu dünyada ve öteki dünyada 
cezalandırılacaklarını duyurdugu haberini veriyordu. Times, aynı 
haberde, M. Kemal'in Ankara'da bir meclis toplamak için çalıştıgı
nı bildiriyor; Anzavur'un yakında Bursa'yı ele geçirecegini ve bu
nun da barış için zemin hazırlayacagını ileri sürüyordu. Osmanlı 
Meclisi'nin padişah iradesi ile dagıtıldıgı da bu haberde yer alıyor
du. Times 15 Nisan'da bu konuya daha geniş yer verdi. 58 "Ayrı Bir 
Anadolu Hükümeti" başlıklı haberiyle M. Kemal'in Anadolu'da 
yeni bir devlet kurdugunu, İstanbul Hükümetini ve Halife Sul
tan'ın esir oldugu için fonksiyonunun kalmadıgını gerekçe olarak 
kullandıgını, fetvanın köylüler üzerindeki etkisini silmeye çalıştıgı
nı ve bir karşı fevta yayınlattıgını fakat etkisiz oldugunu bildiren 
Times, bazı iddialara göre Konya Mevlevi Şeyhi'nin M. Kemal'in 
yanında Şeyhülislam olacagının duyuldugunu ileri sürdükten 
sonra, "Çünkü ancak bu şekilde, İstanbul fetvasının Anadolu 

(56) The Times, 9, 12 Nisan 1920. Haberler İstanbu/7-10Nisan. 

(57) Haber ll Nisan İstanbul kaynaklı. 

(58) Haber, 13 Nisan İstanbul kaynaklı. 
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üzerindeki etkisi yok olabilir" diyerek, fetvalar savaşına önemle yer 
veriyordu. Hatta milliyetçilerio bazılarının Anadolu'ya bir Osman
lı prensi geçirmek istediklerini bile yazan gazete, inanılmaz bir ha
bere göre de M. Kemal'in kendisini Sadrazam ve Harbiye Nazırı 
ilan ettigini bildiriyordu. 

Barış Konferansı çalışmalarının San Remo'ya alınması üzerine 
İngiliz Başbakanı Lloyd George'un Marsilya üzerinden gelmekte ol
dugu haberi ile birlikte, Türkiye için bir çare bulunamayacagı tek
rarlanıyor, Trakya'da sınırın Midye-Enez mi yoksa Çatalca hattın
dan mı geçeceginin henüz belli olmadıgı Observer'in 1 7 Nisan 
1920 tarihli nüshasında yer alıyordu. Observer, Amerika'nın fik
rine göre (Yunan Trakyası hakkında) Edirne Türklerde kalmalı, 
Bulgarlar çogunlukta olduguna göre Bulgarlara verilmeli, İzmir ve 
çevresi de Yunanlllara bırakılmalıydı. 23 Nisan'da Times'da,59 "Er
menistan İçin Manda" başlıgı altındaki haberde, Paris'teki Barış 
Konseyi'nin Ermeni mandasını kabul etmesi için Milletler Cemiye
tl'ne başvurdugunu, Milletler Cemiyeti'nin de para yetersizligı do
layısıyla, bir devletin bunu almasının daha uygun olacagını bildir
digi yer alıyordu. Aynı haberin altında "Türklerin Hissiyatından 
Önce Ermeni Hissiyatı" başlıklı yazıda, M. Kemal'in kuvvetlerinin, 
Fransızları ve Ermenileri denize dökmek için ilerledikleri, Anado
lu'ya sık sık baskınlar yaptıkları, binlerce Ermeni yönetiminin60 

çaresiz ve muhtaç oldugu, yardım bekledigi duyurulduktan sonra, 
"Bu medeni dünya için utanç dolu karanlık saatlerdir.Müttefikler 
San Remo'da toplantıda iken, Türk haydutlarının kanunsuzlukla
rına engel olmak için" hiçbir şey yapılmadıgı suçlamasında bulu
nuluyordu. İstanbul'dan gelen 20 Nisan tarihli bir başka haberde 
de Anzavur'un maglup oldugu üzüntü ile ve Trakya'da Cafer Tay
yar Paşa'nın tutuklanmış oldugu,61 memnuniyetle bildiriliyordu. 

Times 29 Nisan l920'de "Fransa'nın Türkiye Politikası" başlıklı 
geniş bir yoruma yer verdi. Fransız gazetesi Journaldes Debatsa'a 
güre, "Urfa çevresinde engele rastlanmasının sebebi M. Kemal'e 

(59) Haber 20 Nisan İstanbul kaynaklı. 

(60) Türk yetimlerinden, hem de Türk topraklarmdan hiç söz edilmemesi haberlerin yönünü gös
teriyor. 

(61) The Times, 25 Nisan 1980. Haber istanbul22 Nisan tarihli. 
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karşı yanlış politika izlenmesidir" deniyordu. Mösyö Augusto Gu
vani'nin şiddetle iddia ettigi gibi sultana ve barışsever Türklerle 
birlikte, Türklügü temsil etmeyen bu maceracı haydutlara karşı 
mutlaka cephe alınmalıydı. Times, İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne 
gösterilen yakınlıgın yetmeyecegini, M. Kemal'in tek amacının Yu
nanhları denize sürmek ve Ermenileri imha etmek oldugunu ileri 
sürdükten sonra; Gauvain'in müttefiklerin ne yapacaklarına karar 
vermeleri gerektigini hatırlattıgını yazıyordu. Times'ın aynı habe
rinin altında İstanbul 27 Nisan tarihli haberde, Anzavur'un yenil
digi, fakat M. Kemal'in Adapazarı'nda yenildigi yer alıyordu. "Kilik
ya Hıristiyanlarının Düşkırıklıgı" başlıgı altında, Ermeni, Yunan, 
Süryani, Kaldani, Asuri, Zacobitler'in Barış Konferansı'na verdigi 
bildiride. Kilikya'da Türk katliamı yeniden gündeme getiriliyor ve 
Türklerin burada 20 000 Ermeniyi öldürmelerine ragmen Lord 
Curzon'un parlamentoda yaptıgı konuşmada, bu bölgenin Türkle-
re bırakılacagını açıklamasının yarattıgı üzüntü belirtiliyor ve " 

·., Türklerin ı895-ı896 ve ı909'da 30 000 Ermeni öldürdügü, ı9ı5 
"katliamı" ve tehciri tekrarlanıyordu. Bildiriye göre buradaki Hıris
tiyan nüfusunun 2/3'ü yok edilmişti. Kilikya'nın Türklerle ne cog
rafya ne de etnik hiçbir ilgisi yoktur. Bildiri "Lord Curzon çelişki 
içindedir. 275 000 Hıristiyan adına sesimizi yükseltecegız ve Kilik
yalılar adına Türk haydutlarakarşı Ermeni kahramanları savaşı
yor. Büyük devletlere Türk kabusundan kurtulmak için" yalvar
malarıyla sona eriyordu.· 

3 ı kişilik Türk delegesinin Paris Barış Konferansına gitmek 
üzere İstanbul'dan hareket ettikleri 3 Mayıs ı920'de Times'da yer 
aldı. Müttefikler Tevfik Paşa'ya verecekleri teklifi son şekline sok
maya çalışıyorlardı. 29 Nisan'da İstanbul'dan gelen bir haberde de 
Zeki Paşa'nın Anadolu'daki askeri birlikleri yeniden organize et
mek için müfettişlige atandıgı; Enver Paşa'nın da Moskova'da ken
disini Türk milliyetçi hareketinin başı ilan ettigi duyuruldu. 

ı 0- ı 2 Mayıs tarihleri arasında Times'ın Türkiye ile ilgili haber
leri üç gün içinde önem kazandı. Hem haber başlıkları iri punto ile 
veriliyor, hem de sütun sayısı ve hacmi artıyordu.62 ıo Mayıs'ta 

(62) The Times, 10, ll, 12 Mayıs 1920. Haberler Tahran, İstanbul ve Paris kaynaklı. 
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"Türk-Sovyet Paktı" başlıgı iri punto ile verilirken altındaki satırda 
"Barış Şartlarına Karşı Entrikalar" başlıgı yer alıyor. Bekir Sami 
Bey'in Moskova'da faaliyetlerinin duyulmasının çok endişe yarat
mış oldugu anlaşılan haberde, Tiflis'de bir gazetenin, Türk milli
yetçilerinin lideri M. Kemal ile Sovyet Hükümeti arasında on mad
delik bir askeri pakt imza edildigt, buna göre milliyetçilerin, İstan
bul Hükümetinin imza ettikleri anlaşmayı tanımayacakları, Bo
gazların Türklerde kalacagı ve Sovyet Rusya'nın moral ve maddi 
yardım yapacakları bildiriliyordu. Sovyetlerin Kafkasya'ya saldır
maya başladıgını, Türklerle Sovyetlerin Ermenilere karşı anlaştık
ları ileri sürülüyordu. ll Mayıs'ta Times yine geniş bir şekilde 
Adapazarı dolaylarında Hilruet Ordusunun yenildigini. oysa aynı 
sırada barış şartlarının taınamlandıgını, M. Kemal'in bu şartları 
kabul etmeyeceginin anlaşıldıgını yazıyordu. 12 Mayıs'ta, 30'dan 
çok Amerikan komisyon üyelerinin Ermenistan'dan Batum'a gel
digt, 50 kadarının da ertesi gün gelecegı duyuruluyor ve Erme
nistan'ın yıkıcı Sovyet kontrolünün tehdidi altında oldugu haberi 
Times'da "Sovyetler Ermenistan'da", başlıgı altında önemli bir ha
ber olarak veriliyordu. 

Barış Konferansı Türk Barış Anlaşmasının metniniancak Ma
yıs 1920'de tamamlayabildi. Paris'e gelen Türk (0smanlı)63 delege
lerine metnin verildigi haberi 12 Mayıs günlü The Times ve Manc
hest.er Guardian gazetelerinde iri puntolarla yer aldı. Times'ın 
haberini oldugu gibi vermeyi uygun buldum64

: 

"Bugün saat dörtte düzenlenen Türk Barış Anlaşması Osmanlı 
delegelerine verildi. Delege Başkanı Tevfik Paşa idi. Mösyö Mille
rand bu serernoniye başkanlık etti. Çeşitli hükümetlerin diploma
tik temsilcileri de bulundu. A.B.D. Türkiye'ye savaş ilan etmedigı 
için serernoniye temsilcisi katılmadı. Türklere bu barış şartlarını 
kabul için bir ay süre verildi. Protokol direktörü M. de Faucquie
res idi. Türk temsilcisine belgeyi takdim etti. 

(63) Gazeteler Osmanlı kelimesini hemen hiç kul/anmıyorlar. Türk kelimesini kullanıyorlar. 

(64) Anlaşmanın tam metni hem Manchester Gııardian'da, lıem de Tımes'da var. Haber Paris ll 
Mayıs 1920 tari/ıli. 
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Millerand şu konuşmayı yaptı : "İtilaf Devletleri, size sunulan 
taslak barış şartlarını kabul etmenizi istiyor. Onlar yazılan bu ba
rış maddeleri üzerinde hiçbir müzakereyi kabul etmeyeceklerini 
bildiriyorlar. inceledikten sonra siz de isteklerinizi yazılı şekilde 
bildirin. Size bir ay süre verilmesinin sebebi budur. Bu cevaplar 
esnasında bizim bilgimize sunacak belgeniz varsa bunu ekleyebi
lirsiniz. Dikkate alacagız. Saygıdeger Türk delegeleri, yabancı güç
lere Türkiye boyun egerek {Almanlarla 1914'de yapılan anlaşmayı 
kastediyor) İtilaf Devletlerine düşmanlıgınızı ilan ettiniz. Bunun 
sonucunda İtilaf Devletleri bu savaşın yıllarca uzamasıyla karşı
laştılar. Bu nedenle İtilaf Devletleri ciddi önlemler almalı ki ileride 
yeni tehlikelerle karşılaşmasınlar. İtilM Devletleri, Sultanın İstan
bul'daki egemenligini ve Bagazıarın serbestisinin garantisi için 
herşeyi yaptılar. Bu anlaşma ile beraber yasal hakları ve ilgileri ve 
Türklerin amaçları, bu barış şartları içinde yer almıştır. Barış şart
ları haklar prensibi, özgürlük ve adalet üzerinde oluşturulmuş
tur."65 

Bundan sonra M. De Fauquü~res barış taslağ;ını Türk delegesi 
başkanına verdi. Tevfik Paşa titreyen ellerinde tuttugu döküman
tarla ayağ;a kalktı ve heyecandan titreyen sesiyle kısa bir yanıt ver
di : "İtilM Devletleri temsilcileri tarafından bize sunulan barış an
laşması taslagına, verilen süre içerisinde, inceledikten sonra yanıt 
vereceğ;iz." 

Barış şartlarına M. Kemal'in tepkisinin ingiliz basınında yer al
ması gecikmedi. 14 Mayıs 1920'de Times'da çıkan haberde 
"M. Kemal'in Meydan Okuması, Barış Şartlarını Tanımıyor" baş
lıkları altında, "Nihayet Anadolu'dan İstanbul'a milliyetçi gazete ve 
bildirilerden haberlerin ulaşınaya başladığ;ı" belirtildikten sonra, 
Mustafa Kemal'in "Milli meclisi'nin yeni seçilen üyeler ile dagıtıl
mış bulunan "Meclis'ten katılanlada topladığ;ı, 66 Meclis'in hem ya
sama, hem de yürütme yetkisini üstlendiğ;i, Mustafa Kemal'in 

(65) İtilaf Devletleri'nin özgürlük ve adalet anlayışı, Türkler için verilen idam hükmünün savwı
masız ve bir ay içinde kabulü demektir. 

(66) Haber İstanbul ll Mayıs tarihli olmasına rağmen henüz Anadolu ile ilgili yeterli bilgi sahibi 
olmadıkları anlaşılıyor. 
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Meclis Başkanı oldugu belirtildikten sonra, Meclis'in Osmanlı İm
paratorlugu'nun imzaladıgı hiçbir anlaşmayı tanımadıgı, Barış 

K-onferansında Türkiye'yi ancak Milli Meclisin temsil edebilecegini · 
ilan ettigi bildirildi. ı 6 Mayıs tarihli Times ve diger gazetelerde 
"Kemal Ölüme Mahkum Edildi" haberi yer aldı.67 Divan-ı Harp ila
nma göre milliyetçilerin lideri gıyabında, ihanet, isyan, kışkırtma, 
suçlarından idama mahkum ediliyor, Ahmet Rüstem, eski Was
hington Elçisi Dr. Adnan Bey ve karısı Halide Edip'in de birlikte 
aynı kararla idama mahkum oldukları önemli olmayan bir haber 
gibi yazılıyordu. Observer ı 6 Mayıs'ta Türk Barış Anlaşmasına 
"Bir imparatorluk Göçüyor, Yeni Mirasçılar" başlıgı altında yer ver
dikten sonra, bu anlaşmanın çok hafif ve Türkler için en iyi çözüm 
oldugunu, fakat M. Kemal'in barış şartlarını ihla.I ettigini bildiri
yordu. Times ı 7 Mayıs'ta "Türk Umutsuzlugu" başlıgı altında, ba
rış kararlarının geçen gece İstanbul'a ulaştıgını ve tercüme edil
dikten sonra basında yer aldıgını ve yorumların çok kötümser ol
dugunu belirtiyordu. Peyam-ı Sabah'da Ali Kemal'in bu kötü du
rumunun sorumlusunun milliyetçiler ve İttihat Terakki oldugunu 
yazdı~ını belirtiyordu. Times, Türk halkına sunulan üç sonuç var 
diyerek bir yoruma giriyor: "ı. Kendisini İtilaf Devletlerinin insafı
na terk etmek (Bu durumda İzmir'i Yunanlılara terk edecekler ve 
Çatalca'ya kadar olan yerleri bırakacaklar) 2. Anlaşmayı imzala
yıp, Türkiye'nin gelece~inin ileride düzelecegine inanmak (Fakat 
Türk devlet adamları bu anlaşmayı nasıl imzalayabilir) 3. Silahlı 
direniş umudunun boşuna oldugunun anlaşılınasına kadar, hü
kümlerine pasif direniş önerisinde bulunmak." Türkiye'de bu üç 
görüşün tartışıldıgını ileri süren gazete, Kemal'in hükümet kurdu- · 
gunu ve ingilizler aleyhine kararlar aldıgını ve meclisin varlıgına 
karşı çıkanları vatan haini kabul eden hükümler getirdigini de ya
zıyordu. Times 2 ı Mayıs tarihli "Kemal'in Direniş Çagrısı (Barış 
Kararları Ölüm Hükmüdür)" başlıklı haberle, 68 Mustafa Kemal'in 
Anadolu'da bir dizi önlemler aldıgını ve bir bildiri yayınlayarak, dü
zenli ordu kurulması için bütün vatanperverleri göreve çagırdıgını, 

(67) Haber İstanbu/14 Mayıs 1920 tarihli, Mustafa Kemal'in geçmişi anlatılıyor. 

(68) Haber İstanbul/B Mayıs tarihli. 
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barış şartlarının ölüm emri oldugunu duyurdugunu yazan gazete, 
Türklerin diger taraftan Maraş ve Antep taraflarında da çarpıştık~ 
larını hatırlatıyor, 28 Mayıs tarihli haberde69 Kemal'in ordusunun 
hareket ettigini ve ingiliz kuwetleriyle muhtemel bir çarpışmanın 
tehlikesini dile getiriyordu. · 

" 2 Haziran ı920'de Washington'dan alınan ve Times'da 4 Hazi~ 
ran'da yayınlanan bir haber Ermeniler için büyük düş ve umut kı~ 
rıklıgı yarattı. ı Haziran'da A.B.D. Senatosunda, Başkan Wil
son'un "Ermeni mandası"nı üstlenmek için yaptıgı önerisi ı 2 eve~ 
te karşı 62 hayır oyu ile reddedildi. Hatta Senatör Hitchcock'un 
Ermenilerin teknrr yerleştirilmesi için elli milyon dolar borç veril
mesi önerisi de 34 evetekarşı 4ı hayır ile reddedildi. "Bu demok
ratlar için utanç vericidir" diyen gazete, bu sonucun alınmasında 
General Harbord'un raporunun etkisini göstermektedir. Times, 
7 Haziran ı 920'de, Bolşeviklerin Bakü'yü ,kontrol altına aldılar ha
beri yanı sıra Kafkasya'da Ermenilerin Bolşevik saldırılarına ug
rarken, Antep, Maraş tarafında Türklere karşı savaştıklarını duyu
ruyordu. 

Barış Konferansı'nın Osmanlı Devleti'ne verdigi sürenin 26 Ha
ziran'da dolacagını hatırlatan Times/0 Türklerin bu sürede yanıt 
vermeyecegini, bu sebeple Sadrazam'ı~ gelişinin gecikecegini yazı
yor. Aynı yazının aşagısında "Bolşevikler ve Kemal Paşa" başlıgı al
tında ise, M. Kemal Paşa'nın Sovyet Hükümeti'ne bir mektup gön
dererek siyasi ilişkiler kurmak istegine dikkati çekiyor; Sovyet Ha
riciye Komiseri Çiçerin'in, milliyetçilerio Sovyet Hükümetince des
tekleneceklerini bildirdigini duyuruyordu. 

ıs Haziran'da Times, Türklerin İzmit yöresinde ingiliz birlikle
rine saldırdıgı haberinin arkasından, Venizelos'un Londra'ya geldi
gtni ve milliyetçilere karşı acele önlem alınması için girişimlerde 
bulundugunu ve Davning Street'e ugrayarak Başbakaula da gö
rüştügünü duyurdu. Observer, Venizelos'un bu gezisine daha ay
rıntılı yer vererek/1 San Remo'daki barış görüşmelerinden beri 

(69) Haber İstanbul 26 Mayıs tarihli. 

(70) The Times, 10 Haziran /920. 

(71) The Observer, 20 Haziran 1920. 
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Venizelos'un "Ulisess" görünümünde oldugunu, Yunanistan'a bü
yük avantaj sagladıgını, Barış Konferansındaki düşmanlarını72 

yendigint hatırlattıktan sonra, "Barış şartlarını nasıl görüyorsu
nuz?" sorusuna Venizelos'un verdigi yanıtı yayınladı : "Türkiye'ye 
sunulan barış şartları, onlara zorla kabul ettirilmelidir. Türkler 
şüphesiz onları sevmeyecektir. Mesele yalnız Bogazların güvenligi 
ve Yunan ordusunun çekilmesi degil, az kuvvet Türkleri düzen 
içinde tutamaz. Türkiye'de 500 000 Yunanlıyı öldürmekten kur
tarmak için, bizi oraya çıkaran kuvvetler şimdi de İzmir'i boşalt di
yorlar" şeklindeki sert açıklamasına Venizelos, "Mustafa Kemal" 
başlıgı altında şöyle devam etti : "Yunanlılar henüz cesaretlerini 
kaybetmediler. Batıdaki yaygın görüş, Türk milliyetçilerini def et
mek şeklindedir. En kısa zamanda Yunan ordusunda indirim ya
pacagım. Halihazırda İzmir'de 6, Trakya'da 4 tümenimiz var. Ge
rekirse 3 tümen daha çıkarırız. Şu şüpheli gözüküyor ki; acaba 
Yunan ordusu Mustafa Kemal ile başa çıkabilir mi? Bize niye bir 
şans verilmesin? Eger bize bir şans verilirse, Türkleri sorumluluk · 
hudutlarımızın ötesine püskürtürüz. Onları takip edebilirsek 
Türkleri tek tek ele geçiririz. Bizim işgalimizdeki yerlerde düzen ve 
sükunet sürüyor. Bunu bagımsız ingiliz basını da dogruluyor. 

Elbette karışıklık hakkında söylentiler var. Türk sadrazamı ve 
Dışişleri Nazırı Paris'te, Fransızlar Türk barış şartlarının tadili 
hakkında bazı vaatlerde bulundular. ingiliz kamuoyundan v:e hü
kümetinden endişem yok." Venizelos'un Türkiye ile ilgili mülfıkatı 
burada sona eriyor. Görülüyor ki askeri bir taarruz için zemin ha
zırlıklarında olup, ingiliz Başbakanından bunun için izin almaya 
gelmiştir ve ingiliz basınını da etkilerneye çalışmaktadır. 

Times, Venizelos'un Londra seyahatine ve girişimlerine 21 Ha
ziran'da daha geniş bir yer ayırdı. Hythe'de toplanan hükümetin 
haberlerini veren Times, Anadolu ile ilgili haberlere deginip; Yu
nan Hükümetinin ingiliz ve Fransız tarafına sundugu önertlerin 
kabul edildigini duyurdu. Yunan teklifınde General Milne, Yunan 
kuvvetlerini engellemekle suçlanıyor ve Anadolu'daki Yunan kuvvet
lerinin Milne'nin emrinden alınıp, serbest bırakılması isteniyordu. 

(72) İtalya'yı kastediyor. 

114 



Prof Dr. Ergün AYBARS 

Ancak General Foch ve Mareşal Henry Wilson'un bu önerilere ka
tılmadıklarını belirten Times, onların, YunanWarın General Mil
ne'nin emrinden çıksalar bile birşey yapamayacakları görüşünde 
olduklarına degindi ve Venizelos'un ayrıca Trakya'nın işgali için 
izin ve bu işler için para isterligini belirtti. Öyle anlaşılıyor ki barış 
şartlarını Ankara'ya kabul ettirmek için Barış Konferansı, - tabii 
özellikle ingiltere- Yunanistan'ı kullanacaktır. Nitekim Venize
los'un istekleri kabul edilirken, Yunanistan'ın bu işi başarabilecek 
askeri ve parasal güce sahip oldugu da ingiliz, Fransız yetkililerin
ce açıklanıyordu. Times bu haberin altında bir Türkiye haritası da 
yayınlayıp, Türklerin73 İzmir çevresi hariç, bütün Anadolu'ya ha
kim oldugunu duyuruyordu. Times 22 Haziran'da, Türklere (Os
manlı Hükümetini kastediyor) 26 Hazirandan daha fazla süre ta
nınmayacagını bildirirken, 23 Hazirandaki haberinde Türklerin 
(milliyetçileri kastediyor) İzmit'ten çekildigini ve M. Kemal'in Yu
nanWara saldıracagının zannedildigini bildiriyor ve Lloyd Geor
ge'un Reuter74

• muhabirine, Türklerin durumunun ciddi olmadı
gını ve herşeyin kendi ellerinde oldugunu söylerligini yazdı. Bu ha
bere baglı olarak da Venizelos'un açıklamasını verdi. "Venizelos 
dedi ki : Sorun çok basittir. Mustafa Kemal İtilaf devletleriyle sa
vaştı. İngiliz ve Fransızlara saldırdı. İtilaf Devletleriyle açıkça sa
vaş halindedir. YunanWar büyük bir ordu ile İzmir'de hazırdırlar. 
Şimdiye kadar biz İzmir yöresinde serbest olamadık. M. Kemal 
bundan cesaret alarak 'kuvvetli oldugu yerlerde müttefiklere sal
dırdı. Artık makas bizim elimizde. Otorite bizde. Mustafa Kemal'e 
saldırabiliriz. inanıyorum ki ingiliz kamuoyu açıkça bunu yapmak 
için bizim saldırımızın önemini biliyor. Eminim ki Yunan ordusu 
bu görevi yerine getirecektir. Bu Anadolu'yu işgal edecegiz demek 
degildir. Mesel e sadece bu tehdidi ortadan kaldırmaktır." V enizel os 
ingiltere ve Fransa'dan taarruz emrini almanın verdigirahatlık ile, 
Türkiye'de kolay zafer elde edebilecegi inancındadır. Balıkesir, 

(73) Türk kelimesini sık sık Osmanlı Devleti ve Hükümeti için ve Barış Anlaşması ile ilgili kulla
nan gazete, şimdi M. Kemal milliyetçileri için de kullanmaya başladı. Haydut kelimesinin de 
artık kullanılmadığı dikkati çekiyor. 

(74) Haber 22 Haziran tarihli. 
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Bursa yönünde yapılacak yeni askeri harekatı ise bir işgal olarak 
degil, saldırgan diye niteledigi M. Kemal'i cezalandırmak şeklinde 
belirtmeye çalışıyordu. Times'da 25 Haziran'da yer alan haberler
de ise Türklerin (milliyetçiler) Fransız ve Ermeni kuvvetlerine sal
dırdıkları ve Zonguldak kömür madenierini Fransızların elinden 
aldıkları duyuruluyordu. Yunan ilerleyişi de aynı gün haberleri 
içinde idi. Akhisar'ın alındıgını bildiren Times, Alemdag'da (İstan
bul'dan 20 mil) İngilizlerin pusuya düşürüldügünü endişe ile veri
yordu. Times muhabiri, M. Kemal'in gittikçe kuvvetlendigini ve 
Bolşeviklerle anlaştıgını da ileri sürüyordu. 

Türk barışı konusuna çok geniş bir yer ayıran Observer 27 Ha
ziran 1920 _"Türkiye ve Barış, Yunan İlerleyişi" başlıklı bir yazıda, 
gazetenin yorumu ile konuyu ele aldı. Küçük Asya'da olayların hiç 
de olumlu gelişmedigini, Turk milliyetçiliginin Anadolu'ya hızla ya
yıldıgını, buna izin verilmesinin büyük tehlike yarattıgını, M. Ke
mal'e karşı bir askeri harekat kararı alınmamış olmasının mütte
filderin zayıf tarafı olduguna deginen gazete, Türk milliyetçilerinin 
başarısının Filistin, Suriye ve Mezopotamya'da İtilaf Devletleri için 
çöküntüye yol açacagına ve Ermeni umutlarını da söndürecegıne, 
Türklerin Bolşeviklerle anlaşmasının da tehlikelerine dikkati çeki
yor ve Yunan ilerleyişini ele alıyor. "Yunanlılar Mustafa Kemal'i ye
nerlerse iyi olur, aksi halde Türkler için daha avantajlı bir anlaş
ma metni hazırlanması" gerektigini hatırlatıyor ve Mustafa Ke-. 
mal'in çok akıllı bir strateji ile başarılı oldugunu belirttikten son
ra, bir yıl önce Türk meselesi kolayca çözülebilecekken A.B.D.'nin 
kararsız tutumu yüzünden sürüncemede kalındıgını ve bunun da 
Mustafa Kemal' e yaradıgını ileri süren gazete, Yunanlıların Hyte ve 
Bolognya Konferanslarında aldıkları emir le ilerlediklerini aniatı
yor, Yunan iledeyişi hakkında dikkat çekici bir yorum yapıyor: 
"Seferin sonuçları hakkında bir şey söylemek için henüz erken. 
Öyle inanıyoruz ki müttefik komutanları sürdürdükleri politika ile 
ilgili açık ve uygulanabilir bir plana sahipler. Ancak Orta Anado
lu'da bir gerilla savaşına girişemezler. Kurumda (çölde) birnehrin 
kaybolması durumuna düşerler. Başarılı bir sonucun Fransa ile 
yapılacak samimi işbirligine baglı oldugunu" ve "Eger Fransa ve İn
giltere birbirinden ayrılırsa ki barışakadar böyleydi, müttefiklerin 
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yaptığ;ı herşey dağ;ılacak. Türk milliyetçilerini yola getirmek için 
ortak davranılmazsa Yakın Doğ;u'da herhangi bir ümit söz konusu 
olamaz" diyen gazete oldukça kuvvetli ve gerçek görüş belirtiyor
du. Türk meselesinin çözümünü İngiltere ve Fransa arasındaki 
uyumlu işbirliğ;inde gören Observer, Rusya ile anlaşmanın önemi
ne de değ;inirken; özellikle Orta Doğ;u'daki petrol çıkarlarının 

"manda" sistemine bağ;lı olduğ;unu hatırlatıp, bu sistemin çökme
si halinde barışın da kaybedileceğ;ini ileri sürmektedir. Times 
26 Haziran ı 920'de, "Hızlı Yunan İlerleyişi, Türk Kuvvetleri Yola 
Getirildi" başlığ;ı altında Türklere 8 000 zayiatverdirilmesi büyük 
bir sevinçle duyurularak, "Yedi kilisenin birisi olan Apocalypse'nin 
de dahil bulunduğ;u Alaşehir (Filedelfıye), Salihli ve Kula'nın ele 
geçirilişinin Atina'da coşkun bir gösteriyle kutlandığ;ını, bu sevin
ci payiaşarak yazıyordu. Milliyetçi gazetelerin ise, Ankara'nın ba
rış şartlarını kabul etmeyip, en büyük düşmanları olarak İngilte
re'yi ilan ettiklerini, Damat Ferit ve köleleri bu barışı kabul etse 
de, milliyetçilerin kanlarının son damlasına kadar savaşacakları
na ant içtiklerini bildiriyordu. 

Times, Observer ve Guardian'daki 28 Haziran ile ı 6 Temmuz 
arasındaki haberler, Yunanlıların başarılı ilerleyişini, Balıkesir'in 
ve Bursa'nın Yunan ordusunun eline geçişini büyük bir sevinçle 
duyuruyordu. Bu haberlerin arkasında Barış Anlaşmasının kabul 
ettirilmek istendiğ;i açıkça görülüyordu. Observer. ı 7 Temmuz 
ı 920'de 'Türkiye İmzalamalı, On Gün Ültimatomu, Red Cezası" 
başlıkları altında Türkiye'ye (Osmanlı Devleti kastediliyor) Barış 
Anlaşmasının imzalanması için 27 Temmuza kadar süre tanındı
ğ;ını, imzalamayı reddetmeleri ve kabulü mümkün olmayan bir is
tekte bulunmaları halinde Avrupa'dan kovulacaklarını bildiren ül
timatoma geniş yer veren gazete, notanın önemli noktalarını ay
nen veriyor : "Müttefikler Türkiye'nin savaşa girmesinin kendileri 
için yaptığ;ı zararları Türkiye'ye ödetmek istiyorlar. Müttefikler, 
ı9ı4'de Türkiye'ye birnota verdiklerini, eğ;er Türkiye tarafsız kalır
sa, Türkiye'ye dokunulmayacağ;ına garanti verdiklerini hatırlatıyor
lar ve buna rağ;men savaşa girdiklerini belirtiyorlar. Türkiye büyük 
su yollarını kapatarak müttefiklerin Rusya ve Romanya ile bağ;ı
nı kopardı ve bu yüzden savaş iki yıl uzadı. Bu da müttefiklere 
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milyonlarca can ve binlerce milyon (milyar) paund'a mal oldu. Tür
kiye'nin ödemesi gereken tazminat. çok daha müthiştir ... Gazete 
bu yazının altında "Irk Operasyonu" başlıgı ile devam eden yazıda, 
Türkiye'nin savaş içinde büyük vahşet yaptıgını, son yirmi yıldır 
Ermenilerin emsalsiz bir barbarlıkla katledildigini ve tahminen 
ı 9 ı 3- ı 9 ı 7 yılları arasında 800 000 Ermeni'nin katledildigini, 200 
OOO'den çogunun sürüldügünü ve 200 000 de Yunanlının sürül
dügünü ileri sürüyordu. "Bu sebeple müttefikler gayri Müslimlerin 
yaşadıgı alanları mutlaka kendileri yönetmelidirler. Müttefikler, İz
mir ve Trakya'da Türklerin lehine hiçbir degişikligi kabul etmeme- ~ 

lidirler. Çünkü Türkler buralarda azınlıktadırlar. Buralar Türk yö
netimine bırakılamaz ... diyen gazete aynı metodun Türkiye-Suriye 
sınırında ve özgür Ermenistan için de uygulanması gerektigini sa
vunuyordu. 75 

Açıkça görülüyor ki Yunan iledeyişi barış şartlarının İstanbul 
Hükümetince onaylanmasının saglanması ve Ankara'ya baglanan 
umutların yıkılınası için hazırlanmış bir planın parçasıydı. Hem 
Yunan işgal alanı genişlemiş, hem de Ankara'nın yenilgisi bir çok 
çevrede umutları yıkmışti. Hatta İstanbul Hükümetinin oyalama 
taktigi de sonuçsuz kalmış ve özellikle son sert nota üzerine Os
manlı delegeleri Paris yolunu tutmaktan başka çare bulamamış
lardır. Observer, 8 Agustos ı920 tarihli yayınında Reuter Ajansı
nın haberine göre. antlaşmanın Sevr'de salı günü saat ıO.OO'da 
imzalanacagını ve Londra'da bulunan Venizelos'un da Parts'e ha
reket ettigini bildirdi. Anlaşmanın Türkler tarafından imzalanma
sı İngiliz ve Fransız basınına genel bir sevinç ve rahatlık getirdi. İn
giliz basını hemen bütünüyl<;: bu olayı bir zafer olarak nitelerken, 
Fransız basınında İzmir yöresinin Yunanlılara verilmesinden hoş
lanmayanlar ve ekonomik çıkarlarının zarara ugradıgını belirten 
çevreler de vardı. 76 

(75) Münejik/erin sözcüsü Millerand'ın ifadesine dayanılarak yapılan bu yorum, Fransız basının
da da, Le Temps ve L'Hıunanite gazetelerinin 19 Temmuz ve ll Ağustos 1920 tarihli nüsha-_ 
larında yer alıyordu. 

(76) The Times, Observer, Manchester Guardian, 11-16 Ağustos 1920. Yahya Akyüz, Türk Kurtu
luş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, Ankara 1975 s. 100-102. 
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"MİLLi MÜCADELE'DE İNGİLİZ BASlNI 
1920 -1923 

SEVR'DEN LOZAN'A" 

-ll-

Aynı konunun birinci bölümünü (1919-1920) 1987 yılında dü
zenlenen "Uluslararası Atatürk Sempozyumu"nda sunmuştum. 
The Times, The Observes ve Manchester Guardian Gazetele
ri'nde yaptıgım incelemelere dayanarak 1919-1920 yıllları arasın
da bu üç önemli ingiliz gazetesinin Milli Mücadele'yi ve Mustafa 

. Kemal'i degerlendirişini ortaya kQYillaya çalıştım. Bu gazetelerin 
kamuoyu üzerindeki etkisi oldukça önem taşımaktadır. Bu tebli
gimde* ise Orta Doğu ve Manda Sistemlerine verdigi önem ve bu 
konuda etkili yorumları dolayısıyla özellikle önemli bir haftalık po
litik dergi olan New Statesman'ı seçtim. Dergi'nin 1920-1923 sayı
larını inceledim. Daha önce inceledigim diger gazetelerle birlikte 
kıyaslamasını ayrıca ileride yapmaya çalışacagım. Diger ingiliz 
günlük gazetelerinde Milli Mücadele'ye çok önem verilmedigini 
görmekteyiz. Örnegin Dail Mail'in bu üç yıl içinde Milli Mücade
le'ye ayırdıgı yer bir kaç haberi geçmemektedir1

• Araştırmamda 

The New Statesman dergisini seçmemin bir sebebi de, derginin 
yalnızca politik agırlıklı olması, Türkiye sorununu Orta Dogu so- · 
runu içinde ve petrolün taşıdıgı önemle ilgili olarak ve ilişkilerini 
ele alarak yorumlamasıdır. 

ingiltere'nin çıkarları dogrultusunda, basının Türkiye'deki Ke
malist hareketi nasıl degerlendirdigini daha önceki tebligimde be
lirtmiştim. ingiltere daha Mondros sonrası Türkiye'yi parçalamayı 
kararlaştırmıştı. Sevr'in imzalanmasından önce yayınlanmış bulu
nan "The Waverley New Era Atlas And Gazettcer"in2 South Wes
tern Asla bölümünde Trakya ile İzmir-Aydın-Manisa Yunanistan'a 

(*) Bu bildiri, 5-9 Eylül1990 tarihleri arasmda Ankara 'da toplanan "Xl. Türk Tarih Kongresi"nde su
nulmuştur. 

(1) Daily Mail'in 1920-1921 yılları arasındaki sayılarında Türkiye'ye ayrılan haberler yok denecek ka
dar a::tlır. Nepal'de çıkan ayaklanma veya bir İngili:'in Everest'e tırmanışı çok büyük ilgi görmek
tedir. Bunun yanında İrlanda sorunuyla ilgili haberler de a: yer tutmaktadır. 

(2) The Waverley, New Era Atlas end Ga:;;ettcer. Second Edition 1920 p. 97, 101, 103. Ek. 1. 
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veriliyor; Dogu Anadolu'da Ermenistan ile Hakkari ilinde bir Kür
distan kuruluyor, buranın güneyi ile Mezopotamya, Suriye, Ür
dün, Suudi Arabistan geniş Arap toprakları olarak gösterilirken, 
Dogu Akdeniz şeridi ise Arabistan'dan ayrı renkte gösteriliyor. Do
layısıyla Milli Mücadele ve Mustafa Kemal hareketi, İngiltere'nin 
çıkarlarına dayanan bu ön yargılı kararları bozdugu için ingilte
re'de özellikle Lloyd George'un politikası üzerinde şok etki yarattı. 

Yunan Harekatı: 
The New Statesman3 3 Temmuz 1920 tarihli nüshasında4 Yu

nanlılar'ın İzmir'den Anadolu'ya dogru Kuzey ve Dogu yönünde 
yaptıkları ileri harekatın. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı başarıyla 
sürdügünü, Türk kuwetlerinin morallerinin çöktügünü, malzeme 
ve silah yönünden yetersiz olan Türklerin yenilgisinin kolay oldu
gunu açıklıyordu. Mustafa Kemal, hareketinin sona ermeyecegine, 
Avrupalı devletlerin açık ve net bir politikada birleşmelerinin gere
gine deginen dergi, Yüksek Konsül'ün kabiliyetsizligtnin Orta Do
gu'daki diger bütün sorunlar gibi, Mustafa Kemal'i kendiliginden 
yarattıgını ve onbeş gün önce oldugu gibi iki seçenekle karşı kar
şıya bulunuldugunu belirtiyor :'"Birincisi -kötü olan- Mustafa (Ke
mal) ile vuruşmak ve gelecekte kör talihe güvenmektir. Diger ise 
Türk anlaşmasındaki düşmanca hatalan, kesin olarak samimi şe
kilde tanımak ve onların haklarını kabul etmektir. Konsül kuşku
suz kötü alternatifi seçti diyerek, Paris'te hazırlanmakta olan ve 
Sevr'de imzalanmaya hazırlanan Türk barışı konusunda gerçekçi 
bir yorumda bulunan dergi. Türkiye ile uzlaşma arzu eden Fran
sız kamuoyu5

, maceraya daha kayıtsız, Yunanlılardan nefret eden 
İtalyanların ise yapacak bir şeyleri olmadıgını, bu şartlar altında 
Türk Heyeti'nin (Osmanlı Hükümeti Temsilcileri) son arzularını 
belirttikten sonra anlaşmayı kabul edecegini belirtiyor. Dergi, 
Türklerin Dogu Trakya ve İzmir'in kaybına razı olamayacagını, 
bu sebeple milliyetçilerin bu anlaşmayı protesto ettigini, Dogu 

(3) A. Weekly Reviw oj Politics and Literuture. 

(4) New Statesman (N.S.) s. 1. 

(5) Antep, Urfa, Maraş, Adana Çatışmaları Fransr:. kamuoyunu etkilemişti. Bk. : Yahya Akyü:.. Türk Kur
tuluş Savaşı ve Fransı:. Kamuoyu, Ankara 1988. 
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Trakya'nın Yunan oldugunu düşünerek bir hediye olarak Yuna
nistan'a verilmesini, Yüksek Konsül'ün sık sık karar degiştirerek 
yaptıgı hatalarından biri oldugunu. geri dönülerek hataların dü
zeltilmesinin akılcı ve sıkıntılan yenecegini ileri sürüyor. 

İngiltere'nin Mezopotamya Mandaterliği : 
"Bizim Mezopotamya Mandaterligimiz"6 başlıklı uzun yazısında 

Orta Dogu·nun bu petrol bölgesinin ingiltere için olan hayati öne-
. mini ortaya koyuyor. Mezopotamya konusunda alınan kararların 
yakında parlamentodaki havayı yumaşatacagını, kamuoyunun 
orada çok sayıda asker bulundurulmasından rahatsız oldugunu, 
uzun sürecek işgal için bir milyon pound istenmesinin tedirginlik 
yarattıgını belirten dergi özellikle Kuzey Mezopotamya'da süren 
çatışmalardan endişe ile sözetmekte, şu veya bu yerlerde yapılan 
çatışmalarda karşı taraftan ( 100 Arap, 35 Arap öldürüldü) gibi ha
berlerin bölgede ingiliz yönetiminin etkili olması açısından önem 
taşımadıgını ve "Türklerin şiddetli tiranlıgı" şeklindeki propagan
daların da büyük abartma oldugunu ileri sürdükten sonra; "Türk
ler o kadar kötü yönetmemişlerdir. Sultan'ın emirleri, Arapların sü
rekli söyledigi gibi Bagdat'ın güneyine geçmemiştir. Vergilendirme 
zalimce degildir ve sistem varolan bir rejimin zorunlu olarak uygu
lanmasıdır" diyor. 

Dergi, savaştan önce burada bir reform başladıgını, bunun Av
rupalılıga Osmanlılıktan daha çok karşı oldugunu, Reformcuların 
"Bizim krallıgımız tamamen Osmanlı yönetiminde ayyıldızlı bayra
gın altında olacaktır ve yabancılara hiçbir taviz verilmeyecektir" 
şeklinde karar aldıgını ve partinin programının, Arap haklarını ta
nıyan bir yerel yönetim isterligini ve Arap veya Müslüman bir yö
netim degil, etkin bir yönetim tercih ettiklerini hatırlatarak; savaş 
sırasında Arap Ulusal Hareketi'nin bir güç haline geldigini, bir Me
zopotamya Arap İmparatorlugu'nun veya Hicaz Prensi'nin öncülü
günde, Arap Devleti'ne tepkisi olan güçlerle Şam'da Arap egemen
ligine dayanan bir Arap yönetiminin kabul edilebilecegini belirti
yor, ingiliz kamuoyu ise bu işlerin ingiltere'nin çıkarına mı yoksa 
Mezopotamya için mi yapıldıgını soruyor diyordu. 

(6) The New Statesman 10 Temmu: 1920, s. 384-385. 
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Sir Henry Mc Mahon ile Şerif arasındaki uzlaşmalarda Bosna 
ve Bagdat vilayetlerinin -ki bunlara Mezopotamya'nın üçte ikisin
den çogunu içeriyor. Arap bagrmsızlık bölgesinden çıkarıldıgını, 
ingiltere'nin Bagdat ve Güney Mezopotamya'yı almasının kabul 
edildigini, Sykes-Picot Anlaşması'nın da bunu içerdigini belirten 
dergi, son anlaşmalarla zaten şekillenmiş bulunan emperyalist 
tabloya uygun olarak ingiltere ve Fransa'nın kendi bölgelerine yer
leştigini, Fransa'nın Musul'da çıkar talep ettigini petrolün önemi
ne dikkati çekerek hatırlatıyor. Dergi'nin yorumuna göre, Milletler 
Cemiy~ti Sözleşmesi'nin 22. maddesinde önceden Türk İmparator
lugu'na ait olup, bir gelişmeye ulaşmış topluluklar bagrmsız ulus 
olarak tanınacaktır" şeklindeki hükmün, Mezopotamya sorunu 
için bir romantizm sergilemekte, Arap dünyasındaki durum Mezo
potamya ulusu ise bir hayaldir. Dicle kenarında oturanlar Kut ve 
Nasiriy~:ı çevreleyen soyguncu kabileler, Musul çevresindeki göç
men grupıar Sadun'un emrindeki Kurna yukarısındaki Muntafik 

- Konfederasyonu, Shat-et-Arabian'ın itan tarafından Muhamme
rah Şeyhi'ne destek borçlu olan Körfezin komşuları arasındaki 
köylüler, yani Mezopotamya topragında yogrulmuş olan çeşitli 

gruplardır. Dergi, Mezopotamya'nın etnik yapısını inceledikten ve 
halklar arasında uyum olmadıgını ileri sürdükten sonra, burada 
Mezopotamya yurtseverliğini düşünmenin hayal olduğunu belirti
yor. Burada halkın kabile konfederasyonu düzeyinde oldugunu ve 
birlik kavramına sahip olmadıgını, ancak bunun ileride bir Mezo
potamya Devleti olmayacak demek olmadıgını belirten dergi, ingil
tere'nin bu geri kalmış halkın mandaterligine almasının uygun ol
dugunu ileri sürüyor. Ancak, Araplar'a yapay bir birlik yüklemek 
bizim görevimiz degildir; eger Mezopotamya dogal olarak kendisini 
birçok politik gruplara bölerse, bizim müdahale etmemiz için sebep 
yoktur diyen gazete, Şam Kongresi'nde Emir Abdullah'a yetki veril
mesinin ingiltere'nin o bölgede etkili olmadıgına da dikkati çek
mektedir. Mezopotamya Mandaterligi'nin karşılıgı olmaksızın alı
namayacagını, yerel gelirlerin yardrmı olmaksızın bir garnizonun 
varligının orada kalmasının çok pahalı ve güç oldugunu belirten 
dergi, ingiltere'nin orada bir Anglo-Hind cenneti yaratamayacagını, 
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görevlerinin Arapları degil, öncelikle ingiltere'nin yararını düşün
mek oldugunu açıklamaktadır. 

Dergi 10 Temmuz günlü sayısında Rusya-Polanya Savaşı'nın 
ayrıntılarına kadar yer vererek, Kızıl kuwetlerin Rovno'yu aldıkla
rını, Warşova'da Polonyalı milliyetçilerin orduya katıldıklarının ko
nuşuldugunu, müttefiklerin Polanya'yı kurtarmaya kararlı olduk
larını, Fransız-ingiliz Hükümetlerinin yanlış politil(:alarının yeni 
bir maceraya yol açabilecegini, Lloyd George'un bu durumda ingi
liz halkını küçük bir İngiliz-Rus Savaşı'na nasıl razı edeceginin bir 
problem olarak durdugunu ve bu meselenin kabineyi oldukça 
meşgul ettigini yazıyor. Churchill'in kabinedeki (Savaş Bakanı) gö
revinin de acınacak durumda oldugunu belirtiyor. ingiltere'nin bir 
yandan Avrupa-Almanya, diger yandan Polanya-Rusya Savaşı ile 
ilgilenirken, diger yandan Orta Dogu Sorunu ile ilgilenmesinin Bi
rinci Dünya Savaşı sonrası meselelerinin ne denli büyük oldugu
nu ve İngiltere'nin işinin zorlugunu göstermektedir. 

The New Statesman dergisi 24 Temmuz 1920 tarihli sayısın
da Orta Dogu manda yönetimlerinin zorluklarına tekrar degine
rek, Fransa'nın Suriye ve Kilikya'da zorluklarına tekrar degınerek. 
Fransa'nın Suriye ve Kilikya'da İngilizler'den daha çok güçlüklerle 
karşılaştıklarını, 80 000 Fransız askerinin tank ve uçaklarla Bey
rut-Halep-Şam'ın ulaşım yolları kavşagında olan Rayak'ı ele geçir
diklerini, Sykes-Picot Anlaşması ile kabul edilen ve San-Remo'da 

·terk edilen bu yerler hakkında herhangi bir protesto hakkının ta
nınmadıgını, Faysal'ın Fransızlarakarşı birlikte işbirligi teklif eden 
Kemalistlerin önerilerini red ettigini yazıyor7 • 

7 Agustos 1920 tarihli bir haberle İngiliz Kabınesi'nin Lord 
Curzon tarafından, Türk anlaşmasını görüşmek için toplatıldıgı ve 
Curzon'un açıklamasına göre, İstanbul'un Türklere bırakılması 
şüphesizdir, ayrıca Türkiye anavatanı Küçük Asya'da İspanya 
kadar topraga sahip olacaktır8 • Bu haberden bir hafta sonraki 
sayısında dergi. uzun bir aradan sonra Salı günü Sevr'de Türk 

(7) N.S .• s. 437-438. 

(8) N.S., s. 490. 
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anlaşmasının sonunda imzalandığını, İtalya'nın Rodos hariç kü
çük adaları Yunanistan'a vermeyi kabul ettiğini, Kıbrıs'ın ingilte
re'de kaldığını, Sırbistan'ın Balkan Savaşı'nda kazandığı yerleri 
koruduğunu, anlaşmayı imzalamadığı için de savaş durumunun 
sürdügünü bildirdikten sonra bu anlaşmanın ayaklanan Türklere 
kabul ettirilmesinin mümkün olmadığını ve İslam dünyasının da 
bu anlaşmadan memnun olmadığını, buna "Çirkin Emperyalizm 
Oyunu" olarak bakıldığını ileri sürüyordu9

• Türkiye olayıarına he
men hiç yer vermeyen Cronicle 13 Ağustos'da verdiği haberde Ve
nizelos'un Paris'te altı tabancadan açılan ateşle öldürülmek isten
diğini, Venizelos'un hafif yaralada kurtulduğunu bildiriyordu 10

• Yi
ne Cironicle 21 Ağustos'ta Polonya-Rusya Savaşı'na birinci sayfa
da çok geniş yer verirken aynı sayfa Mezopotamya durumuna da 
petrol sebebiyle önemli yer veriyordu 11

• 24 Ağustos'ta ise özetle 
"Türkler tarafından çok uzun süre kötü yönetilmiş bulunan Mezo
potamya'da nüfus azalmış, fakirlik artmıştır. Buranın kaynakları 
zengindir ama bunu kullanabilmek için dışarıdan yardıma ihtiyaç
ları var, özellikle petrol önemli bir yer tutar" dedikten sonra Bri
tanya bunun için dışarıdan yardım edebilir diyerek asıl amacı 
açıklarken, Britanya'nın burayla petrolden önce ilgilendigini hatır
latıyor. 25 yıl öncesine kadar Türkiye ile ingiltere'nin dost olduk
larını, fakat Türk-Alman dostluğunun ve Almanların Bağdat De
miryolu girişinin kendileri için tehlikeli bir durum yarattığını ileri 
sürüp, savaş ile bu durumun da sona erdiğini, bugün asıl amaç
larının (İngiltere'nin) Suriye, Filistin, Mezopotamya'da kendi yerel 
yönetimlerini kurabilmelerini sağlamak olduğunu, Filistin'de hür 
Yahudi Devleti kurulmasını umduklarını yazıyor, Arabistan'ın bü
yük kısmının Kral Hüseyin ile Emir Faysal'ın elinde bulunduğunu 
belirtiyorrlu 12

• 

Venizelos'un Düşüşü 

, 4 Eylül sayısında İsmail Kemal Bey'in anıları hakkında tanıtma 
yapan New Statesman Dergisi 20 Kasım'da Venizelos'un iktidardan 

(9) N.S., 14 Ağustos 1920, s. 514. 

(10) Cronicle, 13 Ağustos 1920, s. 1. 

(ll) Cronicle, 21 Ağustos 1920, s. 1. 

( 12) Cronicle, 24 Ağustos 1920, s. 4. 
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düşüşüne önemli yer veriyordu. Dergi, Yunan seçimlerinin sonu
cunun yarumcuları bile şaşırttıgını, Venizelos'un yenilgisinin, ne 
ülkesindeki düşmanları, ne de yurt dışındaki dostları tarafından 
beklenmedigini, Venizelos'un 118 sandalyesine karşılık, muhalif
lerin Meclis'te 250 sandalye kazandıgını ve sürgündeki Kral Kons
tantin'in zaferi kazandıgını bildirdi. Venizelos'un yenilgisinin se
beplerini yorumlayan dergi. Venizelos'un baskıcı bir rejim uygula-

. dıgını, insanların uzun süren sıkıyönetimden hoşlanmadıklarını, 
ekonomik bunalım, pahalılık, vurgunculuk, askerler arasındaki 
ayrılıgın Yunanistan'da herhangi bir liderin durumunu sarsmaya 
yetecegini belirtmektedir. Dergiye göre Venizelos ülkenin dışında, 
ülkesinden daha çok tanınmakta ve önemsenmektedir. Fakat Ve
nizelos'un affedilmez hataları kamuoyuna önem vermemek ve ye
tersiz bakanlara görev vermektir. Venizelos, bir adamın büyük bir 
demokrat olmadan da büyük bir adam olacagını kanıtlamıştır. · 
Başkan Wilson ile Venizelos'un durumları büyük benzerlik göster
mektedir. "Venizelos Yunanistan için bir imparatorluk kazandı. 
Yunanlıların imparatorlugu istediklerini şüphe yoktu, fakat onlar 
bu konuda kendilerine danışılmasını istiyorlardı. Venizelos'un 
uzun süre ülkede yoklugu müttefiklerle yakın ilişkisi, Yunan hal
kının çogunlugunun Venizelos'un, Yunanistan'ı kendi arzularına 
göre bir atlama taşı olarak kullanmak isteyen büyi.lk güçlerin ma
şası oldugunu inanıyordu". ' 

Politika sanatının en önemli yönünün, halkın fıkrini tahmin 
edebilmek oldugunu hatırlatan dergi, Venizelos ve Wilson'un ülke
lerinde bu sebeple başarısız, ingiltere ve Fransa'nın Rus halkının 
düşüncesini dikkate almadıkları için başarız olduklarını ileri sür
mekte, "Fakat Venizelos'un gözden düşmesine sebep ne olursa ol
sun, perde inmiş ve Venizelos sahneden ısiıkianarak kovulmuş
tur" diye yazıyor; gelecek konusunda kaygılarını ve "Biz sabık ve 
düzenbaz kral hakkında şefkatli düşüneeye sahip degiliz. isveç'de
ki inzivasında rahat ve mutlu yaşamaya devam edebilir." diyerek 
krala olan güvensizligini dile getiriyordu. Hiç kuşkusuz seçimleri 
Venizelos'un kaybedip kralcıların kazanması ingiltere'yi hoşnut
suz etti. Bunu ingiliz basınından da anlamak çok kolay olmaktadır. 
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Paris ve Londra gazeteleri Venizelos'un düşüşünü büyük bir yay
gara ile vermiştir. Statesman dergisinin yorumunda ise Yunanis
tan'ın Avrupalı güçlere oyuna kalkamayacagı, çünkü Anadolu'da
ki durumunu koruyabilmek için büyük güçlere ve ekonomik refa
hı için ingiltere'ye muhtaç oldugu hatırlatılıyor, fakat Yunanis
tan'daki seçimle beliren hür iradeye de saygılı olunması geregt be
lirtiliyordu. Devamla. Konstantin'in geçmişte yaptıgı hatayı yinele
yemeyecegini, artık dayanacagı akrabası Hohenzollern gücü bula
madıgını hatırlatıyor, Yunan halkı mutlaka bir kral istiyor olabilir 
ama müttefiklerin sagladıgı büyük çıkarları da göz ardı edemez di
yerek göz dagı vermekten de kaçınmıyordu. Yakın Dogu'da istikra
rın ancak Venizelos tarafından saglanacagını ileri süren dergi. ye
rine geçmeye aday olan Gonaris'in Venizelos'un dış politikasını ba
şaracak güçte olmadıgını, dolayısıyla Venizelos'un devrilmesinin, 
İngiltere ve Fransa'nın yöredeki sorumlulugunu arttırdıgını belirt
mektedir13. 

Uzun süre Türkiye konusu unutulmuş gözüküyor. Birinci İnö
nü Savaşı ve Londra Konferansı dikkatleri Türkiye sorununa çeke
ne kadar Statesman Dergisi'nde Türkiye ile ilgili yorum yapılma
maktadır. 29 Ocak 1921 'de dergi. Başkan Wilson'un düşmesini 
memnunlukla verdikten sonra O'nu Ermenilere karşı görevini 
yapmamak ve Ermenilerin kaderiniBolşeviklereve Türklere terk 
etmekle itharn ediyor, Avrupalı devletleri Bolşevikler1e iyi geçinme
ye ve anlayış göstermeye çagıran Wilson'u "Amerika'da iyi geçin
ıneye ve anlayış göstermeye çagıran Wilson'u "Amerika'da Bolşe
vizm'i ezerken, Avrupa'daki Anti-Bolşevik güçleri azarlama"sının 
acayip oldugunu belirtiyordu14

• 

Orta Do~u'da Manda Sorunu: 
Öyle görülüyor ki, ingiltere'nin Orta Dogu ile ilgili iki ana soru

nundan biri olan Türkiye'den çok, petrol bölgelerinin sorunu da;. 
ha önemliydi. New Statesman Dergisi 5 Şubat 1921'de yine man
da sorununu ele aldı. ingiltere'nin mandasında bulunan bölgede 
petrol konusunda da diger yatırımlar konusunda da bir ayırım 

(13) N.S .. 20 Kasım 1920, s. 188-189. 

(14) N.S .. 29 Ocak 1921. s. 490. 
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yapmayacagını, Milletler Cemiyeti'ne düzenli rapor verilecegini be
lirtip, güvenilir bir mandaterligin yolunu aramakta, bölgede bulu
nan askeri kuwetlerin giderlerinin karşılanması için yol aramak
tadır. Orta Dogu'dan gelen haberlerin özellikle Times'in yazılarına 
göre, Türk ve Bolşevik kuwetlerinin kendi aralarında bir sorun ya
ratabilecegi umudunu taşımakta olan dergi, Bolşevik tehdidinin 
Orta Dogu için önemli olduguna dikkati çekiyor, oradaki askeri 
harcamaları kısmanın sakıncalarına ve Mezopotamya'daki çıkar
larının buna baglı olduguna, Rusya ile anlaşılmasının yarariarına 
deginerek, Orta Dogu'daki manda sisteminin ve yaratıcılarının da 
yanlışlar sonucu çökecegtni ileri sürüyor 15

• 

Filistin Mandatetliği : 

New Statesman 12 Şubatta tekrar Mezopotamya ve onun ya
nısıra Filistin mandası sorununu ele aldı, Almanya'dan alınan Af
rika ve Uzak Dogu'daki sömürgelerden çok Mezopotamya manda
terliginin önemi dikkati çekmektedir. Filistin mandaterliginin ka
bulünü ise İngiltere için onurlu bir fedakarlık olarak gösteren der-· 
gi, Faysal'ın ingiliz mandaterliğ;ini protesto edişini hatırlatarak; 
"Şansız Faysal"ın Hicaz Araplarına verilen sözlerin tutulmaması ve 
General Gouraund'un ellerindeki haince sonunun hazırlanışını bi
raz da ingiltere'nin sorumlu olduguna dikkati çekiyordu. Buna 
ragmen Faysal'ın Suriye ve Filistin tahtına geçme girişiminin ro
mantik bir hayal oldugu görüşünde olan dergi, Mezopotamya ken
disini isterse O'na bir yer verilebilecegini ileri sürüyordu. Filistin 
mandaterliginin altından Yahudi sorununun da görüldügü dergi
nin bu yazısında belirtilmektedir. Belfour deklarasyonundan beri 
mandaterlik konusunun sorun oldugunu, (Ulusal Yahudi Vatanı) 
kurulmasının gündemde oldugu ve ingiltere'nin bunu destekledi
gi anlaşılıyordu. Dergi, tam bir Yahudi Devleti kurulması için böl
gede Yahudi nüfusu olmadıgını hatırlatarak, Müslüman ve Hıris- · 
tiyan Arapların buna gösterecekleri tepkinin gözönüne alınmasını, · 
mandater olarak ingiltere'nin Yahudilerin yanında diger halkın da 
çıkarlarını koruması gerektigini belirtmektedir. 

(15) N.S .. s. 518. 
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Bölgede Arap-Yahudi çatışma tohumlarının ekilmekte oldugu, 
Filistin mandaterliginin gerçekte bir Yahudi Devleti kurulması için 

· paravan oldugu üstü kapalı bütün iladelere ragmen anlaşılmakta-
dır. Belfour deklorasyonunda belirtilen, Yahudi yerleşmesinin Fi
listin'deki Arap halkın örf ve ananelerine zarar vermeyecek şekil-
de yapılması ifadesi ise yalnızca bir aldatmaca idi. Siyonist orga
nizasyonun başarısına güvenildigini gösteren bu yazıdan, Yahudi-
lerin bölgeye her alanda yenilik ve gelişme getirecegi. fakat Yahu
dilerin burada yerleşebilmelerinin de ingiltere'nin Filistin'deki var
lıgına baglı oldugu anlaşılmaktadır. Osmanlı siyasi egemenliginin 
Orta Dogu'da sona ermesi ve yerini İngiltere ile Fransa'nın alması 
Orta Dogu·nun yeni sorunlara gebe oldugunu gösteriyordu 16

• 

Birinci İnönü Savaşı'na yer verilmeyen dergide, 26 Şubat 
192l'de yer alan haber ve yorumlarda17

• Türkiye konusunun yanı
sıra Almanya sorunu da önemini korumaktadır. St. Zames Konfe
ransı'nın, Türk ve Yunanlıların beklendigi gibi, çelik kadar sert bir 
şekilde kapışmalarıyla açıldıgını duyuran dergi, Türk isteklerinin 
çok aşırı görüldügünü, fakat aslında bölgesel güçlüklerio Trakya 

\ 

ve İzmir ile sınırlı oldugunu belirterek "hak açısından oldugu ka- \ 
dar, sagduyu, İzmir ve arka bölgesinin büyük bölümünün Türkle-
re iadesini gerektirmektedir. Ancak şehir ve banliyösü için hem 
Yunanlıları koruyacak, hem de dünya ticaretine "Açık Kapı" sagla
yacak bir rejimi de gerektirmektedir" diyerek sorunun çözümünü 
önermektedir. Bo gazlar için de tarafsız bir komisyon yönetimi ön
görmektedir. Aynı sayıda Almanya sorununun Lloyd George'u na-
sıl ugraştırdıgı, Fransa ile ingiltere'nin arasının açıldıgı ve bunun 
Fransa'nın Orta Dogu'da Türkiye sorunundaki politikasına yansı
yacagı da anlaşılmaktadır. Bu yorumun hemen altındaki paragraf-
ta Türklerin yakaladıkları ingiliz esirlerini serbest bırakmadıgı ve 
bir İngiliz'i de casusdiye astıkları18 haberi yer alıyordu. Türklerin 

(16) N.S .. s. 551-552. 

(17) N.S .• s. 261-262. 

( 18) İng i/i:; casusları yargı/andıktan sonra ve haklarmda yeterli delil bulunup suçları sabit olduktan 
sonra asılıyorlardı. f3unlarm içinde en tamnmışı. Ankara İstik/at Mahkemesi kararıyla 24 Mayıs 
192l'de asılan Hint-asıllı Mustafa Sagir'dir. 
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(Ankara Hükümeti kastediliyor) Bolşeviklerle yakın ilişkilere gir
mesi ve senli benli olmaları ve bundan cesaret almaları sebebiyle 
Fransa'ya Kilikya ve Kuzey Suriye'de saldırdıklarını, Fransa'nın 
Türkiye ile anlaşma zemini aradığı, Fransa ve İtalya ile ingiltere 
arasındaki uyuşmazlığın açıkça görüldügünü belirten dergi, Türk
lerin güçlendiğini kabul ediyordu. 

Daily Mail 22 Mart ı 921 'de, "Bir sürü ihtilru yapan, çocuk ve 
kadın bir çok Ermeni'nin katlinden sorumlu eski Büyük Vezir Ta
lat Paşa'nın cenazesinin kaldırılışını ve 26 Mart'ta da, Kemalistle
re karşı büyük başarıyla sürdürülen askeri harekat ile Türklerin 
Küçük Asya içlerine sürüldügünü duyuruyordu. 28 Marttaki ha
berlerde, Yunanlıların Sevr'e uygun olarak ve Türklere kabul ettir
mek için ileri harekatını sürdürdüğü, Türklerin kaçtıgı, 29 Martta 
Yunanlıların Türk şehirlerini ele geçirdiği, 30 Martta Adapazarı ve 
Bilecik'in Yunanlıların eline geçtiği bildiriliyordu. 2 Nisanda, ha
berlere göre, Türklerin karşı saldırıya geçtiği anlaşılıyor. 5 Nisan
da ise Türklerin Karl Konstantin'in kardeşini esir aldıklarını ileri 
sürdürdüklerini duyuran gazete, Il. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına 
nedense yer ayırmamıştır'9 • 

İngiliz-Fransız ittifakı : 

ı 1 Haziran 192l'de New Statesman "Yakın Doğu'da yeni bir 
fırtına patlıyor". "Türk Milliyetçileri, Bekir Sami Bey'in Lond
ra'dan dönüşünden sonra bize karşı düşmanca tavır gösteriyor
lar" haberinin altında, "İngiliz-Fransız ittifakı" başlıklı yazıda şu 
yorumu yapmaktadır20 

: Morning Post'un haber kaynağına göre 
İngiliz-Fransız ittifakı hakkında heyecanlı tartışmalar olmuşsa da, 
Times gazetesinin başmakalesinde bu konudaki yorumlar açık de
ğildir. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransızlar İngiliz 
ittifakına istekli görünmemektedirler. İngiliz Politikacılarının açık 
olmadığını, Fransız basınının daha samimi olduğuna dikkat çe
ken New Statesman, İngiltere'nin Fransa'yı Silesia ve Ruhr'da 
desteklediğini belirterek, Fransa'nın da İngiltere'yi Yakın Doğu'da 

( 19) Daily Mail, 1920-1921 sayılan, haberler 6-8 sayfalar arasmda ve küçük puntolarla verilmiştir. 

(20) N_S_, s. 261-262, 264-265. 
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desteklemesi gerektiğini ileri suruyor. İngiliz basınının İngiltere 
Fransa ittifakı konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmedi
ğinin görüldüğünü, ingiliz basınının Fransız meslektaşlarını kır
madan bu konuda eleştirileri yapabileceğini belirten dergi, Fran
sa'nın önerdiği ve Almanya'ya karşı Fransa'nın güvenliğini içeren 
bu anlaşmanın ingiltere'yi bağlamaması gerektiğini hatırlatırken, 
ingiltere'nin Fransa'nın ileride Almanya tarafından ezilmesine de 
asla izin vermeyeceğini belirtmektedir. İttifak önerisini destekle
memenin Fransa'ya düşmanlık olarak kabul edilemeyeceğini belir
ten New Statesman "resmi İttifak pratik ve basit siyaset değildir. 
Fakat o zıt etkileyecektir ... Fransa'ya güvenlik için duyulan istek 
ve ihtiyaç bu ülkede etkin bir şekilde hissedilmektedir ... Fran
sa'nın güvenlik için Milletler Cemiyetl'ne ihtiyacı vardır ... Bu gün
lerde bir askeri ittifak kamuoyu tarafından özellikle Büyük Britan
ya'da desteklenmezse geçerli olmaz ... Ha1kın rızası a1ınmadan ya
pılmış hiçbir askeri pakt geçerli değildir" diyerek, ingiltere'nin 
Fransız ittifak önerisini kabul etmeyişini onaylamaktadır. Öyle gö
rülüyor ki Fransa olası bir Alman tehlikesine karşı ya1nız bırakılı
yordu. Bunun Orta Doğu politikasına Türkiye lehine yansıyacağı 
da anlaşılıyordu. 

New Statesman Dergisi 18 Temmuz 192l'de21 Churchill'in 
açıkladığı Orta Doğu politikasına geniş yer ayırarak, konuyu Me
zopotamya, Filistin mandalarının güvenliği açısından değerlendir
di. ingiltere'nin daha akılcı ve ümit verici bir politika izleyeceğinin 
anlaşıldığına dikkati çekerek; derginin daha önce üzerinde durdu
ğu, Türklerle tam ve sürekli bir barış yapılması konusunda da İn
giltere'nin daha olumlu bir politika izleyeceğine inandıklarını açık
lıyordu. Öyle anlaşılıyor ki New Statesman Mezopotamya-Filistin 
mandaterliği ve İngiltere'nin ekonomik çıkarlarının güvencede ol
ması karşılığında Türkiye ile barış sağlanmasını desteklemektedir. 
Emir Faysa1'ın Mezopotamya (Irak) Krallığı'na seçilmesini destek
leyen dergi, böylece Araplara kendi seçtikleri bir kra1ın aracılığıy
la, bazı yönetim olanaklarının sağlanabileceğini ve bunun da 
İngiltere -açısından yararlı olacağını öneriyor, Churchill'in Kral 

(21) N.S .• s. 289-290. 
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Hüseyin'i destekleyen yorumuna katılmıyordu. · Ancak, Churc
hill'in açıklamasının Siyonistler hiç memnun etmiyecegini, Yahu
di vatanı inşasının durdurulamıyacagını belirten dergi. İsrail Dev
leti'nin kuruluşuna umutla bakmaktadır. 

New Statesman 2 Temmuz 192l'de Türkiye sorununa yeniden 
degindi. İzmit'in yakıldıgını ileri sürüp, buradan kaçan bir çok 
göçmenin İstanbul'a geldigini bildirdi. Türklerle yapılacak kanlı 
çatışmanın işleri daha da güçleştirecegine deginen dergi, Türkiye, 
Rusya, Mganistan arasında güçlü bir ittifakın korkunç bir şey ola
cagını hatırlatıyor ve "Müttefikler için açık iki seçenek vardır. On
lar ya tüm kuvvetlerini Türklere karşı saldırıya hazırlamalı, onları 
ezmeli, ya da Türklere karşı saldırıya hazırlamalı, onları ezmeli, ya 
da Türklerin başlıca isteklerini kabul etmeleri gerekir. İlk seçenek 
uygulanamaz, ne İngiliz halkı. ne Fransız ne de İtalyanlar Türki
ye'ye karşı böyle bir savaşa tahammül edemezler. İkinci seçenek 
Yunanlıların başarısızlıgı demektir" diyerek, Yunanlıların da bunu 
kendi çıkarları için kabul etmesini öneriyordu22

• 9 Temmuzdaki 
yorumunda dergi, Mustafa Kemal'in güçlü ve isteklerinin Türkiye 
ile barış yapılması oldugunu belirterek, İngiltere'nin Orta Do
gu'daki çıkarlarının Türklerle yapılacak bir barışa baglı olduguna 
dikkati çekiyordu23

• Fakat o tarihlerde Yunan taarruzuna umut 
baglamış olan Lloyd George. bu gerçekçi uyarıları dikkate alını
yordu. 

Türk-Fransız Anlaşmasının Sonucu : 
Savaşların üzerinde durmayan New Statesman Dergisi siyasi 

sorunlarla daha çok ilgilenmekte bu konuda bir yandan İngilte
re'nin çıkarlarını savunurken, tutarlı çözümler de göstermeye ça
lışıyordu. Türk-Fransız Anlaşması'nın (Ankara Anlaşması) imza
lanmasının yeni bir dönemin işareti oldugunu belirten New Sta
tesman Dergisi, 5 Kasım 1921 'deki yazısında24 "dikkat edin, ger
çekte Fransa, hiç kimsenin ciddiye almadıgı İstanbul'daki yönetim 

(22) N.S., s. 345-346. 

(23) N.S., s. 374. 

(24) N.S .. s. 121-122. 
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ile degil, Yeni Türkiye ile barış yapmıştır. Eger bu Türkler için 
onurlu bir barış degilse de, Fransızlar için kabul edilebilir kazanç
lı bir barıştır" diyor, bu anlaşma ile Türkiye-Suriye sınırının çizil
digini, esir degişiminin kabulü ve Fransa'ya geniş ekonomik ayrı
calıklar saglandıgını ileri sürüyordu. Dergi Milliyetçi Dışişleri Ba
kanı'nın Fransa'ya gizli bir mektup vererek ekonomik ayrıcalıklar 
tanındıgını ileri sürmekteyse de yanılmaktadır. Londra Konferansı 
sırasında Bekir Sami Bey tarafından verilen, fakat B.M.M'nce ka
bul edilmeyen ayrıcalıkların verildigi söylentilerine dayanan dergi, 
İtalyanların da Türklerle anlaşacagını, Yunanlıların yanlış rehber
lig! dolayısıyla, ingiltere'nin zararlı çıktıgını belirtiyordu. 

Türk-Fransız Anlaşması'na asıl tepki ingiliz basınına günlük 
gazetelerinde açık bir biçimde uzun süre yer aldı. ingiliz Hüküme
ti bunun şokunu kolay atiatabilecek gibi görünmüyordu. New 
Statesman Dergisi25 12 Kasım 1921'de "Bir Hilenin Sonu" başlıklı 
yazısında "Daily Telegraph" can sıkıcı ögütıer veriyor; "Daily 
Chronicle" Ankara Anlaşması'nı "güven ve nezaketinaçık bir ih
hüi'' olarak degerlendiriyor; "Pal Mali Gazette" Fransa'yı gözü 
uzakta, bir güç olarak Türk palasının arkasında Kayzer'in daha 

.. önce işgal ettigiyerleri yeniden almak istedigini söylüyor. "Suyun 
öteki tarafından bazı arkadaşlarımız şaşkınlık gösteriyor. Pa
ris'den ögrendigimize göre hiçbir Fransız anlaşmada uzlaşılma 
hakkında tam ve dogru olarak görüşülecegi konusunda en küçük 
bir bilgiye sahip degildir" şeklinde bilgi verdikten sonra, Türki
ye'nin Fransız kapitalistlere geniş. ayrıcalıklar tanıdıgına tekrar de
ginerek, anlaşmanın hükümlerini veriyor. Fransa ve İtalya'nın 
Türk tarafını tutmakla ingiltere'ye Dogu Akdeniz'de entrika çevir
diklerini, İtalya'nın da Güney Anadolu'da güçlü ayrıcalıklar elde 
etttgini ileri süren dergi, Sakarya Irmagı üzerinde bir darbe ile dur
durulan Yunanlıların imparatorluklarını genişletirken, ingiltere'nin· 
destegini aldıgını, Fransa ve İtalya'nın da Türkiye'yi destekledigini 
düşünenierin çogaldıgını ileri sürüyordu. Çok agır bir şekilde Fran
sa'yı eleştiren dergi, Fransa'nın güven ve nezaketi ihlal ettıgı gö
rüşüne kapılarak, Fransızların Suriye ve Hatay'daki çıkarları için 

(25) N.S., s. 157-158. 
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ingilizleri çelmelediklerini, "idealist hileler" diye niteledigi Fransız 
politikasını eleştirirken, ingiliz Hükümeti'ne de çatarak aslında 
Lloyd George ile Lord Curzon'un suçlanması gerekligini belirtiyor
du. Uzun süredir Orta Dogu ve Türkiye konusunda hükümetin 
dikkatini çektiklerini hatırlatan dergi, ingiltere'nin bütün Orta Do
gu ve hatta Hindistan'da prestij kaybettigini ileri sürdükten son
ra; İtilrublokunun Orta Dogu'da çöktügünü, Avrupa'da da çökebi
lecegini, Fransa'nın Türkiye ile yaptıgı bir anlaşma gibi, ingilte
re'nin de Almanya ile bir anlaşma imzalayabilecegini belirtip, 
Fransa'ya olan kızgınlıgını dile getiriyordu. 

Türk-Fransız Anlaşması'nın İngiliz basınındaki yankıları ve 
Fransa'ya olan kızgınlık. kolay yatışacaga benzemiyordu. 3 Aralık 
192l'de New Statesman, "Dostumuz Fransızlar" başlıklı uzun bir 
yazıda tekrar aynı konuyu ele aldı. 

"Bugün Fransızlar artık bizim dostumuz degildir" diye başla
yan yazıda, Fransa'nın 12 aydan beri izledtgi ve hrua devam eden 
politikasının İngiltere'nin Orta Dogu'daki çıkarlarını tehlikeye dü
şürdügünü, Sevr'i çignedigini, Fransız basınının da bunu körük
ledigini ileri sürüyor; Boer Savaşı'ndan beri Fransa'nın acımasız
ca İngiliz aleyhtarlıgı yaptıgını hatırlatarak, Fransa'nın hem ingil
tere'nin hem de uygarligın düşmanı olduguna inandıklarını belir
tiyor, fakat ingiltere'nin politik taviz vermesini de onaylamıyordu. 
Devamla "gerçek şu ki Fransızlar hayalden yoksun, tartışmasız, 
dünyadaki en dar fıkirli insanlardır. Paris dışındaki hiçbir şey on
lar için yok sayılır. Paris evrendir. Paris'i inkar etmek uygarlıgı in
kar etmektir", Churchill'in ingiliz-Alman-Fransız dostlugunu içe
ren önerisine Fransa'nın gösterdigi tepkiyi de eleştirerek, "her ne 
pahasına olursa olsun barış şimdi İngiltere'nin politikasıdır" diyor 
ve gerekirse İngiliz-Alman Anlaşması'nın gerçekleşecegini belirti
yor ve Fransa'yı yarı tehditle uyarıyordu26 • 

Yakın Do~ Problemi : 
Türk-Fransız Antlaşmasının tepkisi Mart 1922'ye dogru azal

maya başladı. Yakın Dogu'da izlenen hatalı politika, Yunanlılara 

(26) N.S. s. 244-246 
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verilen destegin yanlışlıgının Türklerden yenen tokat ile anlaşıldı
gını ileri süren New Statesman Dergisi, Lloyd George'un 1920 yı
lındaki. İstanbul'un Türklerde kalacagı, Akdeniz-Karadeniz ara
sında bir Türk İmparatorlugu'nun bulunacagı şeklindeki demeci
ni hatırlatarak; hala Türklere karşı izlenen yanlış politikaya dik
kati çekiyor, "Türkler zorbadır ve insafsızca cezalandırılmalıdırlar. 
Türkler kMirdir ve sahip oldukları yerler Hıristiyanlara verilmeli
dir" anlayışla yapılan Sevr'in adaletten yoksun oldugunu belirti
yordu. Yunanhların Anadolu'ya itildigini ve Waterloo yenilgisinin 
aynısını (Sakarya Savaşı'nı kastediyor) tattıklarını, İtilaf Devletle
rinin birbirinin aleyhine entrikalar çevirdiklerini, Fransızların 

Türklerle aynı barış yapması sonucu ingiltere'nin İslam dünyasın
da kMir olarak bilindigini belirten dergi, vakit geçirmeden yanlış
ların düzeltilmesini, "İrlanda, Mısır, Yakın Dogu, Hindistan" gibi 
büyük problemierin çözüm beklerligini ve bir yandan da Fransa ile 
olan anlaşmazlıgın önemini hatırlatarak yorumunu şöyle sürdür
dü : "Bütün bu koşullar altında bizim yapacagımız en iyi şey Sevr 
Antiaşması'nı çöp sepetine atmak, yeni bir tane hazırlamaktır. 
Türklerin bütün istedikleri henüz kesin degildir. Biz Mustafa Ke-

. mal'in her istegininkabul edilmesini istemiyoruz. ama büyük ola
sılıkla istekleri abartılacaktır. Fakat üzerinde uzmaniaşma sagla
nacak ana noktalar yeterince açıktır. İlk önce Yunanlılar Anado
lu'yu boşaltmalıdır. Onların İzmir iç bölgesinde (Hinderland) her-

. hangi bir hakları yoktur ve aldıkları kasabaları, limanı terketmeli
dirler. Yunanlılar orada Türklerin düzeyine düşerek, soruldugun
da itiraz edemeyecekleri katliamlar yaptılar". Dergi Müttefiklerin 
İstanbul'u boşaltmasını, kentte devamlı bir garnizonun ve kenti 
tehdit eden bir donanmanın bulunmasının saçma olacagını, Bo
gazların ise Türklerin de katıldıgı bir komisyonca yönetilmesi ge
rektigini savunuyor; Trakya konusunda da Türklerin "Kutsal 
Kent" Edirne dahil, Trakya'dan vazgeçemeyeceklerini hatırlatarak, 
bölgede Bulgar-Yunan gerginligine de dikkat çekiyor ve Hindistan 
Müslümanlarının, Sultan'ın kutsal yerler üzerindeki haklarının -
kabul edilmesini istediklerini ve Orta Dogu probleminin büyük so
runlara yol açabilecegini ve Orta Dogu probleminin büyük sorun
lara yol açabilecegini belirtiyordu27

• 

(27) N.S. s. 665-667 
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25 Mart ı 922'de New Statesman. Hükümeti oluşturan koalis
yonun kendi içindeki anlaşmazlığının, yeni bir güven oylamasını 
gerektirecek boyuta geldiğini, Lloyd George'un kendi hemşehrileri
nin bile güvenini yitirdiğini, Poincare'nin Avrupa'da daha saygın 
bir durumda bulunduğunu, üç ay içinde düşüreceği ileri sürüyor
du28. ı Nisandaki yazısında dergi. Cenova Konferansı'na katılmak
ta kararlı olan Lloyd George'u eleştirmeyi sert biçimde sürdürdü. 
O'nun Avam Kamarası'na ve Kabineye sahip olacak gücü kalma
dığını yazdı. Diğer yandan Trakya ve Edirne sorununa değinerek 
daha önce yazdıkları önerileri yineledi. Yunanistan'a Kıbrıs'ta . 
avantaj verileceğini önerdi29. 

Fransız-ingiliz İttifakının sorunlarının ele alındığı Cenova Kon
feransı'nın ilk günü hiçbir şeyin çözülemediğine değindikten son
ra. Türkiye konusunu ele alan New Statesman ve bazı gazetelerin 
ifadesine göre İtalyanların Ankara Hükümeti ile değil. İstanbul 
Hükümeti ile gizli bir anlaşma yaptıklarının ileri sürüldüğünü, İn
giliz Dışişlerinin İtalya'yı protesto ettiğini yazdı. Dergiye göre. "Ro
ma gayrı meşru çocuklu genç bir kadın gibi." "bu çok küçük" diye 
mazeret ileri sürmekte. bu durum Üçlü ittifakın Orta Doğu'daki 
politikasının kokuşmuşluğunu göstermektedir. Paris, Londra ve 
Roma'nın sorunlarını çok iyi değerlendirmesi Orta Doğu'da ve Av
rupa'da yeni sorunların çıkmasına fırsat vermemeleri gerekmekte
diflo. 

Pontus ayaklanmasına karşı kurulan Merkez Ordusu'nun asi
leri yakalama harekatı. ingiliz basırlında katliam biçiminde yer al
dı. Ermeni tehcirini tekrar ele alarak yayın yapan ingiliz günlük ba
sınının yanından New Statesman Dergisi 20 Mayıs ı922'de konu
yu "Gaddarlık (vahşet) Atrocity" diye niteleyen başlıklı yazısında 
ele aldı. Avam Kamarası'nın ve ülkenin. Trabzon'da Rumiara kar
şı yapılan katliamla çalkalandığını belirterek. "Büyük gruplar ha
linde, kadınlar, erkekler. çocuklar. köylerinden zorla alınmış. gü
neye ve doğuya sürülmüş. bazıları da zorla Türk Birliklerine asker 

(28) N.S, s. 1. 

(29) N.S, s. 1. 

(30) N.S, s. 109-110 
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alınmış, digerleri yollarda ve daglarda, açlıkla, susuzlukla, tifo ve 
soguga terk edilmiştir" şeklindeki haberlerin şüphesiz Yakın Do
gu'daki diger haberler gibi abartıldıgını, ingiliz Hükümeti'nin bu 
haberi Ankara Hükümeti'ni uyarmak için bahane olarak kullana
cagını ileri süren dergi, ingiltere'nin daha önce bölgeye müttefik 
kuweti gönderilmesi konusunda uyarıda bulundugunu hatırlatı
yor ve aynı kuwetlerin Yunanlıların misilierne yaptıgı Ege Bölge
si'ne de gönderilmesini öneriyordu. Öyle görülüyorrlu ki, Nisan
Mayıs 1919'da İzmir ve Samsun için oynanan oyunlar yineleniyor
du. Türklere karşı duyulan nefret artıyor, Yunanhlar insanlıgın 
kurtarıcısı olarak yeniden göklere çıkarılıyordu. "Ankara'nın zor
balarından hesap sorulması fıkri" taraftar buluyordu. Ermeni so
runu yeniden gümdeme getiriliyor, ingiltere ve A.B.D birbirlerini 
Türklere engel olmamakla suçluyorlardı. Dergi yine de Fransa ve 
İtalya'nın Türklere baskı yapmayacagı belirterek, Türklerle bir an 
önce barış yapılması gerektigini de hatırlatıyordu31 • Cepheler ve 
politik girişimlerdeki sessizlik basında da görülüyordu. 5 Agus
tos'daki haberinde New Statesman Yunanlıların İstanbul'u işgal 
girişiı'ninin müttefiklerce engellendigtni duyurdu. 

26 Agustos 1922'de Türk taarruzu başlamış, fakat batı dünya
sının bundan haberi yoktur. Aynı gün Ali Kemal makalesinde 
Mustafa Kemal'i maceracılıkla hala itharn ederken, New States
man Dergisi aynı günlü yazısında, müttefiklerin Türkiye ve Yuna
nistan sorununda, hiçbir şey yapmamak konusunda anlaştıkları
nı, biraz da alaycı bir dille veriyor; ingiltere'nin Yunanistan'ı des
teklemekle Orta Dogu'da büyük prestij yitirdigini tekrarlıyor; 

Lloyd George'un Atina basınının takdirini kazanmak ve mülti mil
yoner Sir Basil Zaharoffun arkadaşlıgını elde tutmak için "Bütün 
Muhammed Uyruklarını" kızdırmaya ve İngiliz pazarlarını tehlike
ye atmaya deger mi? diye soruyordu32

· 

Büyük Taarruz : 
Yunan bozgunu Batı basınına pek de geç ulaşmadı. Haftalık 

dergi olan New Statesman 2 Eylül 1922'de Yunan bozgununun ve 

(3l)N.S, s. 172-173. 

(32) N.S, 26 Ağustos 1922, s. 550. 
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Türk ordusunun hızla Bursa-İzmir yönlerinde ilerledigini duyuru
yor, kan dökülmesine yol açan bu çılgınlıgın sorumluh,ıgunun İn
giliz politikasına ait oldugunu söylüyordu. Başbakan'ın hala ma
zeret aradıgını. hala Türkiye'ye karşı düşmanlık güdülmesinin. İn
giltere'nin Yakın ve Orta Dogu'daki çıkarlarını büyük ölçüde tehli
keye atacagını yine hatırlatıyordu. "Türklerin Hıristiyanlıgın, uy
garlığ;ın ve insanlığ;ın düşmanı" oldugunu düşünen Lloyd George 
ve. Sir Basil Zaharo.ff, eski liberal gelenege sahip olanların bulun
dugunu belirten dergi, Türklerin katliam yaptıgını ileri sürenlerin 
Yunan katliamlarını görmezliğ;e geldiğini hatırlatıyor, barışın sag
lanmaması konusunda Yunanlıların Türk bölgesini terk etmeleri 
gerektiğini ısrarla savunuyordu33

• 9 Eylül sayısında, Türklerin ka
saba kasaba hızla ilerledigini ve Yunanistan için verilen mücade
lenin bittiğ;ini, Yunanlıların geri çekilirken her yeri yakıp yıktığ;ını 
ve katliam yaptığını bildiren New Statesman, Lloyd George'un po
litikasının yanlışlığının üzerinde durarak, Türklerin askeri ve siya
si bir güç olarak varlığını kabul etmesinden başka çaresi kalmadı
ğını belirtiyor34

• ı 6 Eylül sayısında dergi, Mustafa Kemal'in büyük 
zaferinin İslam dünyasında uyandırdıgı büyük coşkuya değinip, 
Hindistan ve Mısır'da nasıl davranılması gerektiği konusunda 
uyarıda bulundu35

• 

Türk Zaferinin İngiltere'de Etkisi ve Lloyd George'un Tutumu: 

Türklerin bu kadar kısa sürede böylesine büyük zafer kazan
maları, ingiliz basınında ve kamuoyunda şok etki yarattı. Lloyd 
George'un politikasının yanlışlığı ve New Statesman Dergisi'nin 
barış ve Orta Doğu konusundaki yazılarının önemi ortaya çıktı. 
Dergi, ı 6 Eylül ı 922'de "Avrupa ve Türkler" başlıklı yazısında, Mr. 
Lloyd George ve Venizelos'un "Kral Konstantin'in kestanesini ate
şin dışına çıkartmak" gibi bir sorunları kalmadığını, ingiltere'de 
devlet işlerinin "Doğu hakkında hiçbir şey bilmeyen bir Başbakan 
ile herşeyi bilip de nasıl halledeceğini bilemeyen bir Dışişleri Baka
nı'nın elinde" olduğunu ve onların Türklere ve müslümanlara 

( 33) N.S. 576-577. 

(34)N.S, s. i. 
(35) N.S, s. i. 
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uyguladıkları haksız davranışlarla ve bu sebeple müttefıklerle ara-· 
sının açılmasına yol açıldığ;ını sert bir dille yazdı. Türk isteklerini, 
İstanbul, Boğ;azlar ve Trakya olmak üzere üç noktada toplayan 
dergiye göre, sorun çözülebilir niteliktedir. Ancak, masaya otur
madan İtilaf bloku· arasındaki krizi çözmelidir. Şartlar lehimize 
iken anlaşamadık diyen dergi, savaşacak durumda olmadıklarını 
(İngiltere) belirtti ve Gelibolu (Çanakkale) Savaşı'nı hatırlatarak 
halkın yeni bir politika istediğ;ini, Türklerle gerekli şartlarla anlaş
ma sağ;lanmasını önerdi. Trakya ve Boğ;azlar konusunda geçmiş 
dönemlerdeki yanlışları gözönüne sererek. Yunanlıların Trakya'da 
varlıklarını sürdürebilmelerinin İtilaf Kuvvetlerine bağ;lı olduğ;unu, 
bunun da Türkler ile yeni sorunlar yaratacağ;ını, artık Türklerin 
altı ay önce istediklerini red etmenin imkansız olduğ;unu hatırlatı
yor, Balkan Sorunu yaratılmamasına dikkati çekerek "Eğ;er Mr. 
Lloyd George ve Dışişleri Bakanlığ;ı Asya'da başarısız politikanın 
Avrupa'da daha başarılı olacagına kendilerini inandırıyorlarsa, fe
laket kapıdadır" diyerek hükümeti uyarıyordu36 • 

Genel olarak ingiliz basını ve New Statesman Dergisi'nin Lloyd 
George'u eleştirileri Türk Zaferi sonrası sürdü ve barış için baskı
lar yoğ;unlaştı. New Statesman 23 Eylülde "Mr. Lloyd George'un 
Mezar Kitabesi" başlıklı yazısında, İngilizlerin Doğ;u'ya yelken açtı
ğ;ı günden beri, ingiliz prestijinin, İstanbul, Kalkfıta. Tahran ve Ka
hire arasındaki bölgelerde hiç bu kadar sarsılmadığ;ını ve bunun 
da baş sorumlusunun Lloyd George olduğ;unu, Lord Curzon ve di
ger Kabine üyelerinin de sorumluluktan kurtulamayacaklarını ya
zıyordu. Derginin yorumuyla Lloyd George ingiliz çıkarlarını dü
şünmekle beraber Asya'da hangi temel üzerine oturduğ;unu bilme
mektedir. O, ingtliz adalarının şimdiye kadar yetiştiremediğ;i hile
kar bir politikacıdır, hilesi başarısız olunca da şiddet kullanmak
tadır. "Fakat bunlar İngilizlerin Doğ;u'da asla kullanmadıkları si
lahlardır, eğ;er kullanılmış olsalardı asla bir ingiliz İmparatorluğ;u 
olamazdı". Asya'daki ingiliz varlığ;ının eski ve tanınmış ingiliz sağ;
duyusuna ve adaletine, güven herşeyden öneml_isi ingiliz politik 

(36) N.S, s. 624-625 
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bütünlügüne dayandıgını, İngiliz Politikası'nın kesinligi ve sözü
nün senet oluşunun, silahlı ordulardan daha degerli ve etkili ol
dugunu belirten dergi, dört yıl içinde bir adam yüzünden bütün 
bunların sarsıldıgını, Lloyd George'un metodlarını degiştirmesi 
durumunda ingiliz İmparatorlugu'nun olmayacagını ileri sürdü. 
New Statesman, Lloyd George'un "Yunan himayeciligi" ugrunda 
ingiliz prestijini sarstıgını, yenilip Asya'dan kovuldugunu, bunun 
sonucu olarak Mezopotamya'dan da kovulabileceklerini, Hindis
tan'da Türk Zaferi sonrası kıpırdanmaların başladıgını, M. Poinca
re puan kazanırken Lloyd George'un yitirdigini, Lloyd George'un 
Türklere karşı yeni bir savaş açma girişiminin ise Fransız ve İtal
yanların Çanakkale'yi boşaltınalarma ve İngilizlerin yalnız kalma
larına yol açtıgını, Müslümanların Lloyd George yüzünden ingilte
reye güvenmediklerini, İngiliz halkının da Lloyd George'a güveni 
kalmadıgını ve İngiliz tarihinde hiç böyle bir hükümetin görülme
digini ve Lloyd George'un politikasının onun "Mezar Kitabesi" ola
cagını sert bir şekilde yazdı37 • 

Türk Zaferinin Yunanistan'daki etkilerine deginen New States
man 30 Eylül 1922'de, Kral Konstantin'in tahttan ayrılışını ele alıp, 
asıl zarar görenin Yunan halkı oldugunu, Venizelos'un bile bu so
nu degiştiremeyecegini ileri sürüp, Anadolu'nun ve Dogu Trak
ya'nın asıl sahipleri Türklere verilmesi gerektigini hatırlattıktan 
sonra; Sovyet Hükümeti'nin batılı devletlere gönderdıgı ve Türki
ye'ye karşı bir savaş açılırsa Sovyetler'in tarafsız kalamayacagını ve 
yeni bir savaşının çıkacagını belirten sert notasma deginerek, Sov
yetlerin bu notasının altında İtilaf Devletlerinin 1916'da Bogazları 
Rusya'ya bırakınayı kabul ettiklerinin bulundugunu, Rusya'nın da 
barış görüşmelerine katılmasının yararlı olacagını belirtti38

• 

Yine 30 Eylül sayısının içinde Lloyd George'u eleştirmeyi sürdü
ren New Statesma~ "Mr. Lloyd George'un Hatasını Yüzüne Vur
mak" başlıklı yazısında, Lloyd George'un barışı gerçekte istemedi
gini, Mustafa Kemal'in uzlaşmaya hazır oldugunu, Bogazlar konu
sunda bir komisyon denetiminde serbestiyi kabul ettigini, istanbul . 

(37) N.S, 23 Eylül 1922, s. 652-653. 

(38) N.S, s. 673-674. 
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ve Trakya konusunda da çözülebilecek nitelikte olduğ;unu belirti
yor. Türklerin zaferi karşısında boyun eğ;ilmesi gerektiğ;ini, artık 
Doğ;u'ya İngiliz askeri gönderilemeyeceğ;ini. Yunanlıların · 
kötülüğ;üne rağ;men, Türklerin iyi davrandığ;ını Mustafa Kemal'in 
Chicago Tribune ile yaptığ;ı röportajda ingiliz kamuoyunun sava
şa karşı oldugunu çok iyi bildiğ;ini belirtip, Yunanlılara taviz veril
memesini ve Lloyd George'un elini bu işten çekmesi halinde de İn
giltere'nin yeniden prestijini kazanacağ;ını, "Türkler yeniden Avru
pa'ya dönüyorlar. bir parya değil, Avrupalı bir devlet olmalıdırlar" 
diyerek olumlu ve gerçekçi bir çözümle olaya bakıyordu. Türki-

. ye'nin azınlıkların haklarını tanımasının İtilaf Devletleri'nin soru
nu olduğ;unu, olumlu bir adımla da Türklerle barış sağ;lanabilece
ğ;ini ileri sürdü39

• Mudanya Konferansı öncesi New Statesman'ın 
bu yayını gerçekten gerçekçi ve olumlu olarak sorunu çözüm yo
lunu gösteriyordu. 

Mudanya Konferansı ve mütareke: 
New Statesman dergisinin uzun süredir Lloyd George'u eleşti

ren ve barış konusunda ileri sürdüğ;ü görüşlerinin haklılığ;ı çok et
kili oluyor~u. Derginin gerçekçi yaklaşımı sonunda o doğ;rultuda 
alınan kararlar sebebiyle büyük ölçüde isabetli oldugunu gösteri
yordu. 7 Ekim 1922'de "Trakya Haritasının Yeniden Oluşturulma
sı" başlıklı yazısıyla Mudanya'daki mütareke görüşmelerine yer 
veren dergi, Lloyd George'un "Çanakkale'de yeni bir savaş dava
sından" vazgeçmesiyle, Yunanistan'ın tek başına kaldığ;ını, bu se
beple Trakya sorununda kendi lehine destek bulmak için Venize
los, Davning Street'te yarı resmi elçi gibi temaslarını sürdürdüğ;ü
nü. Sir Basit Zaharoff'un da ziyaretinin beklendiğ;ini belirttikten 
sonra, İngiltere'nin ne Yunanistan, ne de başka bir şey için her
hangi bir maceraya atılmayacağ;ının herkes ve özellikle Yunanis
tan tarafından bilinmesi gerektiğ;ini kesin bir dille açıklıyordu. 
Dergi yorumuna göre. o anki tehlikenin merkezi Trakya'dır. Bu 
problemi çözmek için Fransa. İngiltere, Türkiye, Rusya ve Balkan 
Devletleri prensipte anlaşmalıdır. Riske girilmeden bu sorunun 
çözümü çok zordur. Hem Türkiye hem Yunanist8:fl. etnografik ve 

(39) N.S, 30 Eylü/1922, s. 676-677. 
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istatistiklerle bölgede üstünlüklerini savunmaktadırlar. Fakat bu 
belgelerin büyük bir kısmı abartılmıştır. Dergi Türklerin bölgede 
nüfus üstünlüğ;üne sahip ve özellikle Edirne'nin Türklerin Avru
pa'da sahip oldukları ilk toprak ve her yönüyle bir Türk şehri ol
dugunu belirttikten sonra, Alman-Bulgar-Osmanlı ittifakına karşı 
İtilaf Devletlerinin yanında savaşa katılan Yunanistan'a karşı da 
bir namus borcu olduğ;unu hatırlatıyordu. Diğ;er yandan Türkleri 
yönetemeyeceklerini ve Bulgarlada da uyuşamayacaklarını göster
mişlerdir. Bölge ayrıca bir geçiş kapısıdır ve bu sebeple de başka 
ülkeleri de ilgilendirmektedir. Başka bir sorun da Batı Trakya'dır. 
1913 Bükreş Antiaşması'yla Bulgarlara verilmiş, daha sonra Yu
nanistan'a kalmış bu bölgede Türk, Yunan, Bulgar çıkarları ve is
tekleri çatışmaktadır. Bulgaristan'ın Ege'ye açılmak için Dede
agaç'a ulaşmak istediğ;ini, Neuily Antiaşması'nın Bulgaristan'a 
Ege'ye bir koridor verdiğ;ini, ama Yunanistan'ın bunu tanımadıgı
nı hatırlatan dergi. Batı Trakya üzer~de üç şikayetçi bulundugu
nu, "Yunanistan oraya sahip durumda, Bulgaristan ekonomik is
tekler peşinde ve Türkiye'de ırkdaşlarının çogunlukta oldugunu 
savunmakta" oldugunu belirlemektedir. Sorunun çözümü için 
dergi üç alternatif gösteriyor : "1- Batı Trakya yunan yönetiminde 
kalabilir, 2- Türklerin de istedigi gibi plesibit yapılabilir, 3- Bulga
ristan'ın önerdiğ;i gibi özerk olabilir". 

Birinci istegin Mustafa Kemal tarafından k~bul edilmeyecegini, 
plesibit yapılırsa bölgenin Türk yönetimini seçecegini, üçüncü se
çenegin en makul olduğ;unu ileri süren dergi, bölgenin Türkiye ile 
Yunanistan arasında tampon olacağ;ını ve Bulgaristan'ın da ticare
tini serbestçe yapabileceğ;ini, Sevr'de eger Trakya'nın uluslararası 
bir serbest yapabilecegini, Sevr'de eger Trakya'nın uluslararası bir 
serbest bölge olması kabul edilmiş olsaydı, Osmanlı Devleti'nin bu
nu benimseyecegini, ama artıkbu fırsatın kaçtıgını belirtti. Slav
Türk düşmanlıgının şimdilik ara verdigini, fakat ileride Rusya'nın 
tekrar Balkan işlerine karışmayacagını garanti edilemeyecegini be
lirten dergi, Balkanlarda sorunların kolay bitmeyecegini, Kıbrıs ve 
Rodos'da İngiliz ve İtalyanların buluşunun da bir bakıma Yunan 
haklarının çignenmesi anlamına geldigine dikkati çekiyor. Hıristiyan 
azınlıklar konusunun Milletler Cemiyeti garantisinde bulundugunu 
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yazıyordu40 • Mudanya Mütarekesi'nin imzalanışını, "Mr. Lloyd Ge
orge'un son macerasının faturası ödenmiş oldu" şeklinde duyuran 
dergi, ayrıntıları henüz bilinmeyen anlaşmaya göre Yunanlıların 
Dogu Trakya'yı terk edeceğ;ini ve Türklerin 45 gün sonra tüm yö
netimi ele geçireceğ;i, esas sınırların ise Barış Konferansı'nda ka
rarlaştırılacagını ve bu başarılı barışın Sir Charles Harrington'un 
taktikleriyle saglandığ;ını belirtip, şu şekilde yorumunu sürdürdü: 
"Nelson Trafalgar'ı tek gözünü kullanarak kazanması gibi, Har
rington'da Çanakkale'de kazandı, şüphe yok ki eger o iki hafta ön-

. ce Kabine'nin aldığ;ı kararları uygulasaydı, biz şiinde Türkler ile 
savaştaydık"41 "Tabiidir ki bu durumda Mr. Lloyd George Yugoslav
ya'ya ve İngiliz Demiryollarına gönderilen ültimatom ve manifesto
ları görmeksizin barışı kendinin sağ;ladığ;ını düşünecektir, eger Da
Uy Cronicle'da belirttiklerinizi yerine getirseydiniz düşünmekten 
nefret ederdiniz? Fakat ingiliz halkı Mr. Lloyd George'u tanıyor, 
onun Çanakkale'deki barış çabalarını ve Yakın Doğ;u'da üç yıldır 
yaptıgı beceriksizliğ;ini kaydetmesini bekliyor" "Hükümetin taraf
tarları Anadolu'da muzaffer Türklerin sözde yaptıkları katliamları 
abartıyorlar ve savaşa girmelerine sebep olarak ta Trakya'nın ay-

.· nı kaderi paylaşmasını önlemek oldugunu söylüyorlar. Bu temel
siz bir delil. iddiaların aksine Kemal'in orduları Anadolu'da iyi 
davranmışlardır". Dergi, bu yorumuyla Lloyd George'un yeni bir 
savaş girişimini sert bir şekilde eleştirirken katliam iddialarını da 
güvenilir bulmamaktadır. 
, Lloyd George'un, İzmir'i Türkleri yaktıgını ileri süren sözlerini 
ele alan dergi "Amerikan ve ingiliz kaynakları İzmir'i Anadolu'da 
ödül kazananların değ;il, fakat o kıyılardan dönmernek üzere ka
çan Yunanlılar tarafından yakıldığ;ını vurguladığ;ını" ve Yunanlıla
rın Batı Anadolu'yu yakıp, yıktığ;ını, sivil halkı katlettiğ;ini belirtip, 
"Ne bu katliamların ne de Ermenistan'da ve Pontus'da şüphe gö
türmez Türk katliamlarının savunucusu değ;iliz. Bu durumda bir 
tarafı kınayıp, diger tarafı yüceltmek yanlıştır. Katliam çıglıgı, Ya
kın Dogu değ;erlendirilmesinde tartışmaların en saması olacaktır" 

(40) N.S, Ekim 1922. s. 4-5 . 

. (41) Harnington, Eylül 1922 'de Lloyd George'un savaş çıkartmaya yönelik te lg rafını işlernek koyma
nıakla barış kapısını açmıştı. 
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diyerek yorumunu tamamladı ve "Boğazların serbestisinin Ölü De
niz' e (Dead Sea) kumanda etmek kadar önemli olduğunu dikkati 
çekerek ileriye dönük uyarıda bulundu42

• Dergi aynı sayısının için
de konuyu "Ölü Denizin Kumandası" başlığı altında dahaayrıntı
lı bir şekilde ele aldı. 

"Ölü Denizin Kumandası" başlıklı yazıda Lloyd George'un kötü 
politikasının, ingiliz, Fransız, İtalyan, İşçi Parti ve Serbest Liberal
ler dahil herkesi etkilediğini ve şimdi de "hatalarını örtrnek için bir 
bulut yaratmak istediğini, ne zaman ne yapacağının belli olmadı
ğını" belirten dergi, Lloyd George:un Birinci Dünya Savaşı'nın ilk 
yıllarında zafer kazandığı zaman "Türklerin Avrupa'dan kovulma
sı gereken sefil, alçak, menfur, işgal ettikleri topraklara kanser ge
tirenler, kanlı çarıklarıyla girdikleri bereketli toprakları kurutan
lar" olduğunu iddia ettiğini "Türklerin cezalarını çekeceği günün 
geleceğini" söylediğini; Zaferden umudunu kesince Türklerin 
Trakya ve İstanbul'dan çıkartmaya niyetleri olmadığını" açıkladı
ğını; Milletler Cemiyeti etkisinin azalması ve ingiltere'nin duruma 
hakim olması üzerine de, 1920 Şubatı'nda yaptığı açıklamaların~ 
da ise Yunanlıların Anadolu'yu ele geçirmek için kışkırttığını ve 
Yüksek Konsül'ün de onu dinlediğini, olaylar tersine dönüp Millet
ler Cemiyeti bir kez daha Boğazların koruyucusu durumuna gelin-

. ce, Kemal'i dost olduğumuza ve onları Trakya'dan atmak isteme
diğimize inandırmaya çalışıldığını, Kemal'in akıllı bir politika ile 
kuşu elinde tuttuğunu, Chicago Tribun'den John Clayton'a yap
tığı açıklamadan alıntıyla "Mr. Lloyd George'un sözlerine inanma
malı veya güvenmemelidir" sözleriyle de Lloyd George'un tutarsız 
bir politikacı olduğunu belirtti. Boğazlar konusunu ele alan dergi, 
1915'de Anıaklar'ın Boğazların ingiltere'ye kazandırmak için sa
vaştığını, 1915-1917 arasında Bbğazlar'ın.serbestisi demenin Rus
ya'ya verilmesi anlamına geldiğini hatırlatarak; barış zamanında 
Boğazların ticarete hep açık kaldığını, önemli olanın savaş zama
nı burayı Milletler Cemiyeti'nin denetleyip denetlemeyeceğini yine
ledi. Dergiye göre, Lloyd George'un yanlış politikası yüzünden 
Türkler Avrupa'ya geri döndüler, barışın gecikmesi sebebiyle bin
lerce Yunanlı ve Türk öldü, İngiliz İmparatorluğu yeni bir savaşın 

(42) N.S. 14 Ekim 1922,s. 33. 
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eşigine geldi ve bütün bunlar on milyon İngiliz pounda mal oldu. 
• Geçen yıl ( 1921 Agustos'unda) Lloyd George, Mareşal Foch ve Sir 

Henry Wilson'un uyarılarına ragmen Yunanlıların Ankara'yı alma
larını istemişti.· Lloyd George'a güvenilmezdi. Ama yine de İngilte
re'nin prestijini kurtaracak bir barış saglanmaınalıydı43 • 21 Ekim 
1922'de New Statesman "Kanada ve Yakın Dogu Krizi" başlıklı ya
zısında da yine Lloyd George'u eleştirerek Kanada'nın, 1919'dan 
beri Downini Street'in politikasını begenmed.igini, Lloyd George'un 
Yakın Dogu politikasına şüphe ile baktıgını belirtip, her Kanada
lı'nın Birinci Dünya Savaşı'na haber verilmeden nasıl girdigini sor
dugunu hatırlattı44 • 

Lozan Konferansı ve gelişmeler 

Lozan görüşmelerinin başlaması, Türkiye'nin varlıgını ve Birin
ci Dünya Savaşı'nın galiplerinin Türkiye'yi maglup edemediklerini, 
Almanya, Avusturya, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'a dikte ettir
dikleri anlaşmalar imzalatanların Anadolu'nun içinden dogan 
Türk Milliyetçi hareketine yenildiklerini gösteriyordu. Lloyd Geor
ge aleyhindeki yazısını sürdüren New Statesman. I Kasım 

1922'de "Zafer Sarhoşu Kemal'den Aklı Başında Kemal'e" başlıklı 
yazısında, İngliliz seçimlerinin üzerinde Dogu tehlikesi bulundu
gunu ve bunun da sorumlusunun Lloyd George oldugunu yinele
di. İngiliz politikacılarının Türklere karşı birleşmediklerini belirtti. 
Türkiye'de Saltanat'ın kaldırılması ve bunun Hindistan veya ingil
tere'nin egemenligi altındaki herhangi bir müslüman ülkeyi etki
lerse İngiltere'nin birşeyler yapması gerektigini belirterek endişele
rini dile getirdi. Halifelik olayına Hıristiyanların karışmasının teh
likeli olacagını, İtilaf Devletleri Türkiye'yi terk edecekleri için bu 
konuda talepte bulunmayacaklarını hatırlatan dergi, Refet Pa
şa'nın İstanbul ve Bogazlar yönetimi konusunda ve Kapitülasyon
lar ile karma malıkernelerin aleyhinde konuşmasını, yabancı pos
tahanelerin kapatılmasını emretmesini, gümrük vergilerini arttır
masını, vergilerin Osmanlı hazinesine verilmesini yasaklamasını 

(43) N.S, 14 Ekim /922, s. 36-37. 

· (44) N.S, 21 Ekim 1922, s. 67-68. 
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anlaşma hükümlerine aykırı bularak eleştirdi. Refet Paşa'nın İtilaf 
Kuvvetlerinin İstanbul'da bulunmalarına karşı demeci ve 
T.B.M.M. adına aldıgı yönetimle ilgili kararlar özellikle ingiltere'yi 
endişelendiriyordu. Türklerin Kapitülasyonların kaldırılması is
teklerini başta Fransa olmak üzere, bütün Avrupa Devletlerini kız
dıracagını ileri süren New Statesman. Türklerin kararlı ve güçlü 
olduklarını da kabul ediyordu. New Statesman Sevr'e karşı Türk
lerin haklılıgını savundugunu hatırlatarak, "Ankara politikası şim
di zafer sarhoşlugu ile dolu bir milliyetçilige dönüştü ve Lord Cur
zon'un çarşamba günü söyledigi gibi, bu sarhoşluk hemen hemen 
yok edici karakterde"dir demekte, Avrupa ve İngiltere'nin şu anda 
Türkiye'ye müdahale edecek ne istegi ne de gücü bulunmadıgını, 
"Türkiye'nin bagımsız ve güçlü bir devlet olması"na kimsenin artık 
karşı olmadıgını belirterek, Mezopotamya. Suriye sorunlarından 
uzak kalmasını öneriyordu. Diger yandan. Türkiye'nin üzerine gi
dilmesinin de Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Mısır'da karışıklık
lara yol açacagına dikkati çekiyordu. Çanakkale krizinde prova
kasyonun durdurulmasını isteyen New Statesman, Manchester 
Guardian gazetesinin, Fransa'nın Türkiye'deki ekonomik çıkarla
rını tehlikede oldugunu ileri süren yazısına deginerek, Türkler bir 
kaç gün sabrederlerse bu kararlı tutumları ile çaresiz durumda 
bulunan Fransa ve İtalya'ya karşı Kapitülasyonlar konusunda is
tediklerini kabul ettirecegini ileri sürdü. İtilaf Devletlerinin Türki-

ı ye karşısında güçsüzlügünü gözler önüne koyuyordu45
• Türklerin 

· · ne istediklerini acı bir şekilde ögrendiklerini belirten New States
man 25 Kasım'da Rusların istediklerini bilmediklerini, Lenin'in 
Dünya Bolşevik Devrimi isteyebilecegi endişesini dile getirirken. 
Lozan görüşmelerinin tehlikeli boyutlara ulaşmakta olduguna dik
kati çekti46

• Lozan görüşmelerine sürekli geniş yer ayıran dergi, gö
rüşmelerde ele alınan konularda yorumlarını yine gerçekgi ve ta
rafsız bir biçimde vermeye çalışıyordu .. 

(45) N.S, ll Kasını 1922, s. 164-165. 

(46) N.S, 25 Kasını 1922, s. 225-226. 
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2 Aralık'da dergi, Yunanistan'da beş bakanın idamıriı adli bir 
hata olarak ele alıp, bakanların hatalarını başlarıyla ödemelerinin 
dogurdugu endişeyi belirtirken, ingiltere'yi yönetenlerin de aynı 
durumla karşı karşıya kalabileceklerini biraz da alaylı bir şekilde 
ileri sürdü. ingiltere'nin bu olayla ilgili olarak Atina'daki diploma

. tik temsilcilerini geri çekmelerini aptalca bir olay olarak degerien-
diren New Statesman, Fransız, Amerikan, İtalyan ve diger devlet 
temsilcilerinin orada kalacagını belirterek, Lord Curzon'u açıkla
maya çagırdı. Bogazların ticaret gemilerine serbest ve savaş gemi
lerine kapalı olmasının Türkiye ve Rusya tarafından uygun görül
dügünü, Karadeniz'in bir Rus gölü olmasını istemeyen ingiltere'ce 
kabul edilmedigini belirten New Statesman, A.B.D.'nin Lozan'da 
bulundurdugu temsilcisi Mr. Hughes'un, Bogazlar konusunda ve 
diger konularda ülkesinin elde ettigi haklardan vazgeçmedlgi yo
lundaki açıklamasını ele alarak, "A.B.D. sorumluluk kabul etme
den burnunu sorunlara sokmaktadır" diyerek eleştiriyor ve Salta
nat'ın kaldırılmasının Hint Müslümanları'na büyük bir darbe vur
dugunu, üç yıldır "Türk Halifesi"ni savunmak için çalıştıklarını ve 
onlara göre bu kararın hatalı bulundugunu belirtti. Hindistan'da 
ingiltere'ye karşı oluşan pasif direnişe dikkati çekti47

• Aynı gün 
"Lozan Uyarısı" başlıklı yazıda iyimserlerin görüşlerini ele alarak, 
"Türkler uzlaşmaya razıdırlar, itilM cephesi yeniden kurulamaz, 
Balkan Devletleri uzlaşma egilimindedir ve Rusya sert notasma 
ragmen hizaya gelecektir. Sonuçta güçlükle yenilecektir" görüşle-. 
rinin Lozan uyarısını yansıtmadıgını belirtti. Tartışmalarda şu sı
ra en önemli konunun Batı Trakya'nın Bulgaristan ve Türkiye'nin 
çıkarlarının tersine Yunanistan'a verilmesi'nin yanlış bir karar ol
dugunu, Türkiye'nin plesibit isteyen önerisinin kabul edilmesi ge
rektigini. · Yunanistan'ın buraya egemen olmasının tehlikeli olaca
gını, çünkü 1920'den beri burayı yöneten Yunanlıların Türk ve 
Bulgarlara zulmettiginı, katliam yaptıklarını, Bulgar kilise ve okul
larını kapattıklarını, Bulgar ögretmen ve papazlarını kovduklarını 
ve ulusal çıkarlar bulundugunu ve bunların bir kaç saatlik yu
varlak masa görüşmeleriyle çözümlenemeyecegini ileri sürüp, şu 

(47) N.S, 2 Aralık 1922, s. 253-255. 
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öneriyi getirdi : "Batı Trakya kurulacak Lfluslararası bir yöntemle 
özerk duruma getirilebilir. Türkiye ve Yunanistan arasında tam
pon bir bölge olabilir. Bulgaristan için gereken liman sorunu çö
zümlenebilir. Azınlıklara karşı katliam böylece engellenir". Bu öne
rileri getiren dergi, "Neden bu yapılma~ı". sorusunu sorarak Na
willy Antıaşması'nın da böylece düzelmiş olacagına, ama Yunanis
tan lehine alınacak kararın bölgede sorunu çözemeyecegini "ki ba-' 
tı Trakya"da sedirin altına sürülmüş olur" diyerek, sorunun son
raki yıllarda tehlike yaratacagını ileri sürdü48

• ingiltere'nin izledigi 
Dogu Politikasının yanlışlıgına tekrar dikkati çeken dergi, "ingilte
re'nin kendi prensiplerini çignedigini belirtti. "Beş yıl önce seli-de
terminasyon prepsiplerine saygı duyuyorduk. Gerek düşünce ge
rekse kelime bazı degişmelere ugradı" diyerek, bunun çignendigi
ni belirtti. Bogazların ingiltere ve Rusya arasında uzun bir geçmi
şi oldugunu hatırlatan dergi. kapitülasyonların sürmesini, "Türki
ye Türklerindir diyen Ankara'daki fanatiklerin" ülkeyi yabancıları 
için yaşanmayacak hale sokmalarının barışın saglanamamasını 
sebep olacagı, azınlıklara verilecek garantiler konusunda Batılıla-
rın ödün vermemesini savundu49

• · 

Mezopotamya mandasının ingiltere için sorun olacagını hatır
latan dergi, Avrupa'da uygulandıgı gibi Asya ve Afrika'da da "self- . 
determinasyonu"un uygulanmasını, bu konuda ulus egemenligine 
dayalı bir yönetimi seçme bakımından Çekoslovakya, Polonya, İr
landa, Mısır'da ve hatta Arnavutluk'da bunun başarıldıgını ileri 
sürürek saldırgan bir milliyetçilik politikasının ise tehlikeli olaca
gını belirtti. Güney Dogu Avrupa ve Anadolu'da barışın Rusya ve 
batının aptalca kayıtsızlıklarını bırakmalarına baglı oldugunu söy
leyen dergi, "Bizim b_ir Pax Romana" uygulayacak ne hakkımız, ne 
de yetenegimiz vardır, ama bizim milliyetçiligi uygun sınırlarda ko
ruma hakkımız vardır" görüşüyle Türkiye'nin Musul üzerinde is
teklerinin haklı olmadıgını, "Irak Araplarının self-determinasyonu 

(48) Batı Tra!..ya sorunu günümü::.de hala ::.aman ::.aman tehlikeli boyutlara ulaşarak sürdü. Derginin yo
rumlarımn gerçekçiliği dikkat çekmektedir. 

(49) Dergi Türkiye'nin te:.ini tanı anlayamadığı için Kapitülasyonların kaldırılmasmm, a:.mlıklara kar
şı baskı aracı olacağım ::.amıediyor olmalı. 
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onları eski yöneticilerinin yönetimi altına koymakla sürdürüle
ı:nez" sözleriyle ve ingiltere'nin oradan çekilmesi halinde kalkınma
nın duracagını ve kargaşanın başlayacagını ileri sürerek, petrolün 
ingiltere, A.B.D. için önemine deginiyor. "İngiltere mandaterligini 
kaldırsa da bölgeden petrol elde edebilir" sözleriyle kötü ve kaba 
emperyalist biçimleri eleştirdi50 • 16 Aralıkta Lozan konusunu ve• 
ren dergi, azınlıklar konusunun ciddiyetine dikkati çekti ve Lord 
Curzon'un Türklerin hassasiyetini dikkate almadıgını, İsmet Paşa 
ile bu' sebepten sert tartışmalara yol açtıgını, "Türkiye'nin haklı 
olarak kendi egemenligine karışılmasına izin veremeyecegini be
lirtti. Türklerin kendi topraklarında bir "Ermeni Milli Vatanı" ku
rulmasına izin vermeyeceklerini, ama İsmet'in bunun dışında uz
laşma saglanacak bir görünüm verdigini yazdı51 • New Statesman 
dergisi 6 Ocak sayısında. Kapitülasyonlar ve azınlıklar sorunları 
yüzünden Lozan görüşmelerinin sertleştigini ve Lozan'ın tehlikeye 
girdigini yazdı ve 27 Ocak'ta da Lozan görüşmelerinin kesildigini 1 

duyurdu52
• 

New Statesman'ın görüşmelerin kesilmesi konusunu 3 Şubat 
1923 günü "Yakın Dogu'daki Tehlike" başlıklı yazısında geniş bir 
şekilde ele aldı. "Lozan'da uzlaşmaz bir Türkiye ortaya çıkmıştır" 
diye sorumlulugu Türkiye'ye yıkan dergiye göre "Fransızlar kötü 
arkadaş. Ruslar hoşnutsuz, şüpheci, Yunanlılar bir zamanlar on
ları kullanan İngilizleri çıkarcılar olarak degerlendiriyor. Fransız 
basını İtilaf birligi'nin bozulmasını istiyor ve ingilizlere sadık olan 
M. Barrere'in görevden alınıp. yerine şüpheli M. Bompard'ın geti
rilmesi bunu göstermektedir." Konferansın kesilmesini ve Türki
ye'nin bu lçadar sert davranmasını İtilaf Devletleri arasındaki an
laşmazlıklara baglayan, Türkiye'nin açgözlülük ile yagmalanması
nın ve Sevr'in Türk milliyetçiligini kamçıladıgını ve "Mr. Lloyd Ge
orge'un Yunanlılara çılgınca duydugu aşkın onu bir canavar hali
ne getirdigini", Lord Curzon'un Türklere karşı hoşgörülmez davra
nışının yanısıra. Türklere k~şı bir koz olarak kullanılabilecek 

(50) N.S, 2 Aralık 1922, s. 256-257. Fanatik milliyetçiliğin ve işgalci sömürgeciliğin karşısmda yorum 
yapan bu ya~ı İkinci Dünya Savaşı 'm da bir bakıma önceden haber veriyordu. 

(51) N.S, 16 Aralık 1922, s. 1. 

(52) N.S, 6 Ocak 1923, s. 393, 27 Ocak 1923, s. 470. 
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Ruslar'ın kaybedilmesine sebep de olmadıgını ve bunun sonucun
da da Türklerin kaybedilmesille sebep de olmadıgını ve bunun so
ucunda da Türklerin uzlaşmaz bir tutum içine girdigini belirtti. 
Dergi, özellikle Musul sorununda Türklerin isteklerinin ingiltere 
ile arasındaki en önemli sorunu olduguna ve esasta Lozan'ın bu 
sebebe baglı olarak Türk ingiliz uyuşmazlıgı sebebiyle kesildigi gö
rüşünü savunarak, Türklerin Mezopotamya'daki Ingiliz mandater
ligini red etmesinin, diger yerlerdeki mandaterlikleri de kabul et
meyecekleri ve dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı ile yitirdikleri yer
leri geri isteyebilecekleri sonucunu doguracagını ileri sürüp, bu ko
nuda Lord Curzon'u haklı bulmaktadır. Diger yandan ingiltere'nin 
yalnızca petrol gerekçesiyle Mezopotamya'da kalmasının haklı bir 
yönü olmadıgını, petrolün her şekilde saglanabilecegini ileri sürüp, 
ingiltere'nin Musul'da bulun!lşunun Kral Faysal ile yapılan anlaş
ma ve Milletler Cemiyeti'nin verdigi mandaterlik haklarına dayalı 
oldugunu savunan dergi. Türkler ile yeni bir savaşta da İngilte
re'nin yalnız kalacagını belirtip Türklerin de esasta savaş isteme
diklerini, savaşsız bir bekleyişle Musul'un bir ödül olarak Türkiye'ye 
bırakılabilecegini bir öneri olarak belirtti53

• 

10 Şubat 1923 'tarihli sayısında "Lozan ve Sonucu" 54 başlıklı 
yazısında konuya tekrar geniş yer ayıran New Statesman dergisi, 
İsmet Paşa'nın ingiltere ile ayrı bir barış için öneriler yaptıgını be
lirtip, Musul ve Kapitülasyonlar sebebiyle Lozan'ın kesildigini ha
tırlattı ve Paris gazetelerinin yorumlarına göre Lord Curzon'un po
litikası sebebiyle ingiltere'nin uyuşmaz, Fransa'nın ise barış yan
lısı bir görünüm sergilendigini, Lord Curzon'un, Lloyd George'un 
günahkar halefi olarak elclleme rezil oldugunu, diger taraftaki Pa
ris gazetelerinin ise Lord Curzon'un başarılı bulduklarını belirtti. 
Kapitülasyonlar konusunda Paris basınının eleştirelerine yer veren 
dergi, Fransız tüccarlarının bu sebeple Türkiye'ye ticaret yapma
mak endişesinde olduklarını, gümrük vergilerinin yükselmesinin 
ticareti tehlikeye sokacagı, bunun Türkiye'nin de fakirleşmesine yol 
açacagı görüşünü taşıdıklarını yazdı. Türkler, mali ve ekonomik 
maddelerin kabul edilmemesinin kendilerinin tutsak olmasına ve 

(53) N.S, 3 Şubat 1923, s. 506-507. 
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ülkelerinin sömürülmesine yol açacağ;ını .. Osmanlı Devleti'nin geç
mişte yapmış oldugu tüm anlaşmaları geçersiz saydıklarını açıkla
dıklarını hatırlatarak bu yoldaki istekleri red ettiler. Öyle anlaşılı
yor ki Batılılar Türklerle eşit şartlarda anlaşma imzalamayı bir 
türlü içlerine sindirmiyorlar ve Osmanlı Devleti'nden aldıkları im
tiyazları sürdürmek için direniyorlardı. Dergi Lord Curzon ve İs- · 
met Paşa arasındaki rekabeti de gözönüne alarak, her iki tarafın 
da gerçekte savaş istemedikleri, geçen on bir hafta içinde savaş is
tenmediğ;inin anlaşıldığ;ını ve sonunda er veya geç barışın imzala
nacağ;ını savundu. Türklerin ingiltere'ye güvenmesini, Fransa'nın 
da Yakın Doğ;u'da kendi hesabına oyun oynanmanıasını belirtip, 

· ingiltere'nin Musul için savaşa gitmeyeceğ;ini iler süren dergi, 
Tü·rklerle yapılacak durüst bir barışı savunuyordu. 

Lozan görüşmelerinin kesilmesi hem Batı kamuoyunda, hem 
de Türkiye'de iyi karşılanmadı. Türkiye Şubat l923'de İzmir İkti
sat Kongresi ile Batı'ya bir anlamlı mesaj verirken, İngiltere'de de 
havanın değ;işmesi ve "köprünün altından suların akması" yeni bir 
umut olarak belirledi ve 23 Nisan 1923'de Lozan'ın ikinci dönemi 
bu hava içinde başladı. New Statesman dergisi 28 Nisanda Lo:
zan'ın sükunet içinde açıldığ;ını. Lord Curzon'un Türkleri rahatsız 
etmemek için Lozan'a gelmediğ;ini, Türklerin Bolşeviklerle ilişkile
rinde dikkatli, fakat bir destek olarak da kullandıklarını ima ede
. rek, Chister projesinin 55 nasıl sonuçlanacağ;ının bUinmediğ;ini 
belirtti. Chester projesi hem Fransızları hem de İngilizleri tedirgin 
etmiş görünüyordu. Dergi, son dönemde Fransa'nın hem Orta Do
ğ;u'da hem de Avrupa'da prestij kaybettiğ;ini de ileri sürerek Türk-

. ler le iyi geçinmek zorunda olduklarını hatırlattı56 • 
' 

Lozan'ın ikinci dönemin, birinci dönem kadar heyecanlı ve etki-
li olmadı. Basın daha az ilgi gösterdi. Artık savaş havası esmiyordu 
ve barışın er geç imzalanacağ;ı anlaşılıyordu. New Statesman, 14 Tem
muz 1923 güiılü sayısında "Türk Barışı" başlık yazısında konuya 
geniş yer verdi. Barış görüşmelerinin olumlu geliştiğ;ini ve sonucun 
yakın oldugunu, en mükemmel olmamakla beraber, geri kalan 
önemli (Musul, Borçlar, Mübadele gibi) sorunlar kalmasına rağ;-

(56) N.S, 28 Şubat 1923, s. /. 
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men çözümün saglandıgını belirten New Statesman, Fransa ile 
olan Borçlar sorununu kısaca verdikten sonra ingiltere'yi asıl ilgi
lendiren şeyin Irak sınırı oldugunu belirtti. Dört yıl önce herşeyle
rini yitirmiş olan Türklerin Lozan'da büyük bir zafer kazandıgını 
ileri süren dergi, anlaşmanın maddelerini inceleyerek, "kim ne 
kaybetmiştir, ne kazanmıştır?" sorusunu sorduktan sonra, "Yuna
nistan agır bir yenilgiye ugramıştır" dedi ve ingiltere ve Fransa'nın 
da büyük prestij yitirdigini yineledi. Dergi, Türkiye'nin savaşı ka
zanmasının aslında ingiltere'nin aleyhine olmadıgını, iyi bir politi
ka izlenerek Türklerle saglanacak iyi ilişkilerin ohımlu sonuç ve
recegini, Batının Dogu'daki çıkarlarını aptalca politikaları yüzün
den yitirdigini, dürüst bir politika ile herşeyin düzelebilecegini ve 
Türk düşmanlıgının bir Şey saglamayamayacagını yazdı. Dergi'nin 
yorumlarının gerçekleştigi sonraki yıllarda daha iyi görüldü57

• 

New Statesman dergisi, ll Agustos'da A.B.D'nin Lozan'da 
Türkiye'nin aleyhine tutumuna ve A.B.D'nin Orta Dogu'da Türki
ye aleyhine tutumuna A.B.D.'nin Orta Dogu'da çıkar peşinde ko
şan politikasını anlatıp, Türkiye ile Birleşik Devletler arasında 6 
Agustos'da barışın imzalandıgını bildirdi. Başkan Wilson'un 
"191 Tde Türkiye'ye .savaş açmaları için hiçbir sebep olmadıgı" 
şeklinde ki sözleriyle gelişmeleri açıkladı58 • 

3 Kasım 1923'de Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanını duyuran 
dergi, "Hz. Peygamber'in halefinin artık İstanbul'da oturmaktan ve 
başparmagını boşyere aynatınaktan başka yapacak hiçbir şeyi 
yoktur" diyerek, Cumhuriyet'in ilanını olumlu bir hareket olarak 
görmekte. bu kararlarını Hindistan'daki sofu Müslümanların his
lerini incitmekten başka bir etkisi olmadıgını ve oyunları bozdugu
nu belirtti. Artık bundan sonra Sultan'ın (halife kast ediliyor) Mus
tafa Kemal'in elinde bir oyuncak olacagını ileri sürüp. ittihatçıla
rın İstanbul'da sürekli bir şekilde ve ortamdan yararlanarak mu
halefet yaptıklarını, Cumhurbaşkanı olarak İsmet Paşa'nın ülke
nin çok büyük sorunları karşısında işlerinin çok güç olduguna 
dikkati çekti. 

(57) N.S, 14 Temmu:. 1923, s. 408-409. 

(58) N.S, 11 Ağustos 1923. s. 509. 
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Sayın Başkan, sayın devlet erkanı; tebligimin konusu, Büyük 
Taarruz ve dış kamuoyu. Dış kamuoyu olarak agırlıklı bir biçimde 
Fransız. İngiliz ve Alman kamuoylarını kısaca degerlendirmeye ça
lışacagız. 

26 Agustos 1922 Cumartesi sabahı Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
Genelkurmay Başkanı Fevzi, Batı Cephesi Komutanı İsmet ve Bi-
rinci Ordu Komutanı Nurettin Paşalarla birlikte savaşı yönetmek 
üzere Kocatepe'de idi. Savaş Türk topçusunun 4.30'da ateşiyle 
başladı. Düşmanın asli mevzilerinin bulundugu Afyonkarahisar'ın 
güneyine topçu ateşi yogunlaştınlmıştı. İlk gün alınan sonuçlar .. , 
çok umut verici idi. Fakat cephe yarılamamıştı. Yunan cephesinde 
27 Agustos saldırılarıyla gedik açılmış. düşman kuva-yı asliyesi 
büyük bir tehlike içine sokulmuştu. Saat 20.30'da Afyon ele geçi
rilmiş, düşman açık salıra savaşına mecbur edilmişti. 30 Agus-
tos'a gelindiginde Yunanlıların beş tümeni adeta çembere alınmış-
tı. Mustafa Kemal, Çalköy yakınlarında karargahını kurmuş, ögle-
den sonra düşmanın ateşten birçemberiçine sokulmasını sagla
mıştı. Burada beş Yunan tümeni ~ha edilmiştir. Bu durum, düş
manın asıl kuvvetlerinin tamamiyle etkisiz hale sokulmuş oldugu-
nu gösteriyordu. Bu savaşa İsmet Paşa. "Başkumandan Muhare
besi" adını vermişti. Bilindigi üzere 1 Eylül 1922'de Atatürk, Türk 
ordularına ilk hedef olarak Akdeniz'i gösteren ünlü emrini vermiş-
tir. 2 Eylül 1922'de Yunan ordusunun başkomutan vekili General 
Trikupis ve diger bazı komutanlar esir edildi. Yunanlılar aynı ta
rihte mütareke istemeye başladılar. Bilindigi üzere İzmir 9 Eylül 
1922'de kurtuldu. Mustafa Kemal 10 Eylül'de İzmir'e geldi. 18 Ey
lül'de de Batı Anadolu bütün Yunanlılardan temizlenmiş bulunu
yordu. 

Tarihte, meydan muharebeleri kesin ve kalıci sonuçlar doguran, 
çogu zaman yeni bir devletin kuruluşuna yol açan, çok önemli 
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dönemlerin ortaya çıkmasını saglayan savaşlardır. Bu bakımlar
dan Büyük Taarruz dedigirniz tarihsel büyük hadisenin yakın dö
nem Türk tarihinde de bu boyutta ve kapsamda önemli degişim ve 
dönüşüm saglayan bir döneme damgasını vurdugu kuşkusuzdur. 
İşte bu denli anlamlı ve o derecede de önemli bir gelişmenin dış 
kamuoyunda karşılanış ve yorumuna gelince; bu hususları biz 
Büyük Taarruz öncesi gelişmelerin kamuoyundaki yankılarına de
ginerek açıklamaya çalışacagız. 

Büyük Taarruz öncesinde Amerika kamuoyunun Türkiye ile il
gili ilgisini belirtınesi bakımından The New York Times'in kimi 
zamanlarda yayınlamış oldugu yazılardan kısa pasajları alıyorum: 
Bunlardan biri 16 Haziran 1922 tarihli idi ve başlıgıda "Yakın Do
gu Sorununun Çözüm Yolları" adını taşımaktaydı. Türklerin bun
ca yıllık tarihi sorunun onlarca çözümlenemeyecegini göstermek
tedir. Böylelikle sorunun çözümlenmesi Yunanlılara kalmaktadır, 
şeklinde ifade kendi açısından olumlu olmayan şu türnce ile biti
yordu : "Ancak Yunanlıların Anadolu'daki son durumları hiç de 
ümit verici görünmemektedir." 

Bir diger yazıda Mustafa Kemal'in "düşman" sözcügü ile kimi 
kastet!igi sorularak, Fransa ve İtalya'nın Mustafa Kemal'e siyasi 
destek verdigi ve önemli miktarda savaş malzemesi sagladıkları 
ileri sürülüyordu. Bu arada Mustafa Kemal'in milli şerefini her şe
yin üstünde tuttugu kayd edilerek O'nun, dost saydıgı devletin 
yetkililerinden kurulacak bir soruşturma kuruluna bile ülkeyi do
laşma izni vermemesinin beklendigi ekleniyordu. 8 Temmuz 1922 
tarihli yazıda, milliyetçi Türk hükümetinin protestosuna ragmen 
Karadeniz'de seyretmeye devam eden Yunan donanması, yolu üze
rindeki Türk teknelerini tahrip etmekte oldugu iddia edilirken, bir 
başka yazıda önemli bir hususa deginiliyorqu. Başlıgı da "İz
mir'deki Yunanistan" idi. Yunanlıların İzmir'de ne zamana kadar 
tutunacaklarının kimse tarafından bilinmedlgi belirtilirken, bili
nen bir şeyin ise, Türklerin Yunanlıları İzmir'den çıkarmasının im
kansız denecek kadar zor oldugu, konusuydu. 

Fransız basınının Büyük Taarruz öncesi Türkiye'ye ilişkin göz
lem ve yorumlarına gelince : 27 Haziran 1922 tarihli Le Gaulois 
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gazetesinde İstanbul muhabirine dayanan önemli bir yazı yayın
landı. Bu yazı Claud Farrere'in İzmit'te Mustafa Kemal ile yapmış 
oldugu mülakat ile ilgiliydi. Bu mülakata ilişkin Fransız yazar ve 
edebiyatçısı şu gözlemlerini naklediyor; " ... Milli Hükümetin müşi
ri Anadolu'da büyük bir muhabbete ·derin bir hürmete muzahir
dir ... Türk milliyetperverlerinin çeteler istihdam eyledigi iddia olu
nuyor. Bu sırf bir yalan iftiradır. Milli kıtaat Avrupa ordularına 
muadil bir mükellefiyettedir ... Anadolu halkı ve Türk milleti tam ve 
kamil bir istiklalin istihsaline kadar harbe devama azim etmiştir.' 
Mustafa Kemal Paşa harikulade bir şahsiyettir; Bir hiçten herşeyi 
vücuda getirmenin yolunu bulmuş ve bilmiştir. Mustafa Kemal hi
lafsız Türk ölüm ve dirilişinin amil ve hadimidir ... " 

Fransa'nın dönemin en ciddi ve ünlü gazetesi 3 ı Temmuz ı 922 
tarihli Le Temps'nın başyazısı Türkiye sorununa ayrılmış idi. Yazı, 
Yunan hükümetinin bir kararıyla başlıyordu. Bu karara göre, 
"Anadolu'nun işgal altındaki mıntıkaları Türk yönetimine dönme-. 
yecek, Yunan ordusunun koruması altında muhtar hükümet 
oluşturulacaktı." Bunun anlamı Anadolu'nun Yunanlılar tarafın
dan boşaltılmaması idi. 

Aynı yazıda iddia edilen bir husus da Kral Konstantin'in İstan-' 
bul'un işgalini düşündügü idi. Fakat İngiltere ve Fransa'nın bu is
tege hiç de olumlu bakmadıkları da ortada idi. Bu durumda Yu

.. nan ordusunun arzusu ham bir hayalden öte mana taşımıyordu. 
Çünkü, Kral Konstantin'e Paris'in verdigiyanıt tamamiyle olum
suz idi. 

Bir başka Fransız gazetesi Journal des Debats 6 Agustos ı 922 
tarihli sayısında, ingiliz Başbakan'ı Lloyd George'un 4 Agustos da 
verdigi demeçten şu alıntıyı yapmıştı," Biz Türklerin galipleriyiz, 
bugün Türklerden teminat isternek ve onların bahanelerinin bu te
minatı talep etmekten bizi men etmeyecegini kendilerine anlatmak 
hakkına malikiz". ingiliz başvekilinin bu demecini eleştiren Fran- · 
sız gazetesi "Türklere silahlarını ve bütün faaliyet vasıtalarını terk 
ettiren bir mütarekeyi kaleme alan ve Mondros'ta imza ettiren Bü
yük Britanya mümessilidir", yorumunu haklı ve gerçekci bir yak
laşımın' ürünü olarak dile getiriyordu. Yunanlıların İstanbul'u 
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işgal düşüncelerinin haksız ve yetersizligine işaret edilerek, Lloyd 
George'nin Yunanlıları desteklemesinden korkuldugu da bir endi

. şe olarak ortaya konuluyordu. 

Fransız basınının Büyük Taarruz öncesi Türkiye ile ilgili yayın
larından bir tanesine daha deginecegiz; Bu yazı İngiliz Generali ve 
Avam Karnarası üyesi Townshen'in demeci ile ilgilidir. 25 Agustos 
1922 tarihli Le Temps'da yer alan bu demeçten şu kısa pasajları 
alıyoruz :" İngilizlerin Türk düşmanlıgı, özellikle, Türkiye'nin bü
tün ticaretinin Fransa, İtalya ve A.B.D. ile olmasından ileri geli
yor ... Türk ordusunun kondisyonu mükemmel. Bu yalnızca benim 
degil, bütün Fransız uzmanlarının görüşü ... Başkomutan çok de
gerli bir adam. Türkler onbir yıldır çarpışıyor; subayların fevkala
de iyi ruh hali olmadan bu olmazdı. Genelkurmay'a gelince, her
hangi bir Avrupa ordusundaki kadar iyi ... Askerler bagımsızlıkla-
rını,. hürriyetlerini istiyorlar, yoksa ölmeye razılar ... ·· 1 

Büyük Taarruz öncesi İngiliz basınında Türkiye ve Türklerle il
gili yer alan yazılara örnek vermek gerekirse. 8 Temmuz 1922 ta
rihli Daily Herald'a göre Yunanlılar İzmir'den ve Aydın vilayetin
den çıkmadıkça Türkler sulh akdetmiyeceklerdir. Ayrıca, Türkler 
Lloyd George tarafından Trakya'da vaat edilmiş olan yerleri istiyor
lar, bu arada Bulgarlar da Adalar Denizi'nden mahreç talebinde 

. bulunuyorlardı. Bu gazeteye göre diger bir iddia ingiltere'nin Yu
nanistan'a Anadolu'yu boşaltmasına karşılık olarak Kıbrıs'ı vere
cegi şeklindeydi. Gazeteye göre nüfusun yüzde yirmisini oluşturan 
müslüman halk için de bazı himaye edici koşullar sözkonusu ola
caktı. İngilizlerin bir başka kaygısı, Türklerin Musul yönünde bir 
taarruz yapmak istemeleri karşısında Nusaybin demiryolunun 
kullanımıyla ilgili Fransız tutumunun ne olacagı hususuydu. 

Manchester Guardiyan Gazetesi Türklerin isteklerine bir sm~ 
çizerek onların yeniden Avrupa manzume-i düveliyesine kabul 
edilmesini itilaf devletlerinin şiddetle red eylemelerini savunurken, 
Daily Express ise, Trakya konusunu Türklerin Avrupa'ya tekrar 
duhulleri hususundaki itirazlar nedeniyle, dikenli bir mesele ola
rak yorumluyor, böylece Manchester Guardiyan 'ın görüşlerini 

olaylı da olsa destekliyordu. İngiliz basını Trakya sorununda 
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zaman zaman· daha geniş bir cografyada degişiklikler içeren istem
lerin ortaya atılacagı iddialarını da ele almış görünmekteydi. Örne- . 
gin. Daüy Telegraph gazetesinin Yakın Dogu sorununa ayrılan bir 
başyazısında "Trakya'nın Türklere iadesini kabul etmenin bütün 
Balkanlar meselesini yeniden canlandırmak" anlamına gelecegi be
lirtilerek İtilaf Devletleri'nin Türklerin Avrupa'ya girmeleri görüşünü 
benimseyemeyecegi görüşü savunuluyor ve şu dikkat çekici cümle
ye yer veriliyordu : "Bogazların serbestisi ve hilalin İstanbul'dan çı
karılması harbin netayic-i maddiyesinin en kıymetlileridir". 

Almanya'da dönemin etkin gazetelerinden Beriiner Tageblatt 
18 Haziran 1922 tarihli sayısında Türkiye meselesinin ele alındıgı 
bu arada da Türk-Yunan savaşına ilişkin gözlemlerin bulundugu 
bir yazıya yer verdi. Gazete, Türk-Yunan anlaşmazlıgından ayrı 
olarak bu savaşı asıl devam ettiren İtilaf Devletleri'nin siyasetleri 
olmasa idi, Atina ile Ankara arasında çoktan bir barışın oluşmuş 
olacagını savunuyordu. Avrupa siyasetinin Türkiye lehine dönme-

. sinde üç önemli neden bulundugunu bunların; Anadolu'nun 
Türklerce kahramane ve muzafferane savunulması, Fransa'nın 
Türkiye'ye yardım siyaseti ve İngiliz egemenligi altındaki İslam kit
lelerinin Londra Hükümeti'nin Türk düşmanlıgı siyasetine karşı 

. ·_gösterdikleri müthiş galeyanlar oldugunu sıralıyordu. Türkler ise 
şimdi Çanakkale'nin kuzey sahilleriyle bütün Trakya'nın ve İz
mir'in Yunanlılar tarafından boşaltılmasını şiddet ve katiyede iste
mektedirler. Ayrıca. gazetede Türklerin istemleri olarak şu husus
lara yer verilmişti; "İstanbul ve Bagazlardan işgal ordularının çe
kilmesini ve pek geniş bir hukuk ile Türkiye'nin hemen hemen bü
tün iktisadi, ticari ve siyasi halel getiren beynelmilel mali (kontrol) 
komisyonunun ilgasını talep ettiler ve tabü bu taleplerde kapitü
lasyonların refide unutulmamıştı". Gazetede 1922 Paris Konferan
sı'nda İtilaf Devletlerince Ankara Hükümeti'ne önerilen silah bıra
kılması koşullarına da yer verildikten sonra Ankara Hükümeti'nin 
yapmış oldugu antlaşmalar ele alınarak degerlendiriliyor, ve O'nun 
diplomasideki başarıları teslim ediliyor. Almanya ile Türkiye ara
sındaki ticari engellerin müttefiklerce kaldırılması gerektigi savu
nuluyordu. 
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Deutsche Allgemeine Zeitung 10 Temmuz 1922 tarihli sayı
sında, "İtalya'nın en büyük gayesi rakibi Yunanistan'ın takviye ve 
tahkim edilmiş bir mevki-i siyasi ve iktisadi ihraz etmesine muha
lefet etmeye matufdur. Bu sebeple İtalya Türkiye'ye karşı gayet 

1 

mutedil ve mülayim bir siyaset takip ve tavsiye etmekte ... " denil
mekte. bu noktada İtalya siyasetinin Fransız siyaseti ile birleştiril
digi, İngiltere'nin ise Türklere karşı "cebir ve tazyik" siyaseti gü
dülmesini savundugu iddia edilmektedir. 

Bir başka Alman gazetesinde de Yunanistan'ın Müttefiklere 
verdigt notada uyuşma ve anlaşmadan yana bir politikanın Atina 
tarafından izlendigi, barış görüşmelerine hazır olundugu, fakat 
barışın aktı için yeterli ölçüde güvencenin üstlenilmesi gerektigi, · 
yer almıştı. Bu notada açıkca görünen bir noktanın da Yunanis
tan'ın İstanbul'u işgal amacında oldugu idi. Fakat, buna Fransa ve 
İtalya rıza göstermemişti. ingiliz çevrelerinde de delice bir hareket 
olarak nitelendirildi. Bunun için Atina'ya. Yunanistan'ın İstan
bul'a karşı yapacagı herhangi bir taarruza derhal silahlakarşı ko
nulacagı bildirilmişti. 

Büyük Taarruz ve sonrası için dış kamuoyundaki degerlendir
me ve yorumlara gelince; bu hususla ilgili olarak önce Amerikan 
basınındaki durumu saptamaya çalışacagız. The New York Ti
mes'in 31 Agustos 1922 tarihli sayısında "Yunan Bozgunu" baş
lıklı haberi görmekteyiz. Yunan yenilgisinin nedeni Atina Hükü
meti'nin tutumuna baglanıyor, Mustafa Kemal'in durdurulama-

\ . 
ması karşısında Ege bölgesinde kurulması tasarlanan Iyonya Dev-
letinin hayal olacagı belirtiliyor ve Türklerin kesin bir üstünlük 
saglayacagı vurgulanıyordu. Aynı gazete 10 Eylül 1922 tarihli sa
yısında bu kez İzmir'in Yunanlılar tarafından tamamen boşaltıldı
gına temas ederek, Türk Hükümeti sözcüsü Ahmet Ferit Beyin, 
Yunanlıların Anadolu'da yaptıkları zarar ve ziyanların karşılıgı ola
rak savaş tazminatı istenecegini içeren demecine yer veriliyordu . 
.Söz konusu gazete, 12 Eylül 1922 tarihli sayısında. hiçbir Avrupa 
devleti Türkleri durdurmak için yeni özverileri göze alacak durum
da degildir, şeklinde yorum yaparken, Yunanlıların "Batı uygarlıgı 
adına", Türklerin de "Ulusal Bagımsızlık adına" savaştıklarını ileri 
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sürüyor, Hristiyanlar üzerinde Türklerin katliam yapabileceklerini 
iddia ediyordu. Bunun dışında 15 Eylül 1922 tarihli sayısında Bo
gazlar Konusu'nu gündeme getiren gazete "a_ı:tık ingiltere Dışişleri 
Bakanı Lord Curzon dahil herkes, İstanbul ve Çanakkale bagazla
rı sorununun Sovyet Rusya'yı hesaba katmadan çözümlenemeye
cegini anlaınış bulunmaktadır ... " yorumunu yapıyordu. 

The New York Times•in Eylül sonlarıyla Ekim başlarındaki ya-. . 

yınlarına baktıgımızda ilgi alanının Amerika'nın Türkiye'deki eko-
nomik ve kültürel çıkarlarına kaymış bulundugu, çeşitli haber ve 
yorumlardan kapitülasyonların korunması konusuna büyük 
önem verildigi anlaşılmaktadır. 4 Ekim 1922 de yayınlanan bir ya
zıda, İstanbul ile baglantıları olan Amerikalı işadamiarını temsil 

·· eden bir grup Amerikalı; ingiliz, Fransız ve İtalyan işadamlarının · 
temsilcilerinin de katıldıgı bir toplantıda hazır bulunmuştur, deni
liyordu. Amerikan çıkarlarıyla ilgili çok ilginç bir haber 13 Ekim 
1922 tarihli sayıda yer aldı. Buna göre Türkiye'deki Amerikan çı
karlarını üç ana konu etrafında toplamanın mümkün oldugu kayd 
ediliyordu. Birinci konu mevcut ticari anlaşmaların ve kapitülas
yonlaiın korunmasıdır. İkinci konu ülkedeki Hristiyan ~ınlıkların 
haklarının garanti altına alınmasıdır. Üçüncü konu misyonerleri
mizin ülke sınırları içinde serbestçe faaliyet göstermesini saglayan 
anlaşmaların sürdürülmesidir. Aynı sayıda Kuva-yı Milliye sözcü
sü Sait Harnit Beyin kapitülasyonların tümüyle kaldırılacagı, hu
kuki ve mali bagımsızlıgın elde edilecegi. şeklindeki açıklaınasın
da da yer veriliyordu. 

Büyük Zafer'e ilişkin ingiliz basınının gözlemlerine gelince; 
31 Agustos 1922 tarihli Le Temps•a Londra'dan bilditildigine gö
re Türklerin kazandıgı ilk başarılar ingiltere'de derin bir tesir mey-

, dana getirmiş görünmektedir. Liberal Westminister Gazette de 
Lloyd George hükümetinin şark işlerinde muvaffakiyete müzahir 
olamamasından dolayı beyan-ı teessüf edilmektedir, deniliyordu. 
Muhafazakar bir gazete olan Morning Post ise, Türk taarruzunu 
Lloyd George tarafından şark işlerine dair Avaın Kaınarası'nda 
irad edilen Atina'da birçok sevinçler doguran nutkuna bir 
mukalıele olarak yorumluyor, ingiliz hükümetinin siyasetinin 
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Moskova'yı kazançlı çıkardıgını, Rusların Anadolu muharebe mey
danlarını memnuniyetle temaşa ettigini, ileri sürüyordu. İlginç bir 
başka yorum da Daily Herald'da yer aldı; Bu kısaca şöyleydi : 
"Sevr Muahedesi'nin neticelendirdigi siyasetin hataları şarkta or
taya çıkan ve Balkanlar da da oluşması muhtemel harbin dogru
dan dogruya kendisidir". Morning Post gazetesi, Lloyd George'un · 
İstanbul yolunu kapatacak orduları nasıl bulacagını anlamak zor
dur, Anadolu'ya sahip Türklerin Edirne ile Bagazıarı tekrar almak 
ıstiyecekleri meydandadır, şeklindeki ifadelerine şöyle bir ekleme 
yapıyordu; "Türkleri yegane bir kuwet durdurabilir; o da mütte
fikler tarafından ortak bir siyaset ve birleşmiş bir cephe. Bu ünlü .. 
İngiliz gazetesinin önemli gördügümüz yorum agırlıklı cümlelerini 

. kısaca buraya alıyoruz: "Lloyd George 4 Agustos'dan sonra da Yu
nanhları takdir ve tebcil ediyordu ve Türkleri hor görüyordu. 
O'nun nazarında Türkiye ölmüş idi... Hiçbir rical-i hükümetin 
Lloyd George kadar hata yaptıgını zan etmiyoruz ... Anadolu'ya ait 
Sevr Muahedesi alıkarnının yalnız gayr-i kabil-i icra degil. fakat 
gayr-i adilane oldugu da çoktan beri tayin edümişti ... Fakat Lloyd 
George kendi siyasetini muhafaza etmeyi tercih eyledigi cihetle Yu
nanistan yıkıldı. .. " 

Daily News gazetesi "Yunanlılar Anadolu'yu fena bir surette . 
terk ettiler kendilerine Trakya'da bahş edilmiş araziyi de muhafa
za edemiyecekleri aşikar görünmektedir" derken gerçekleri ifade 
etmiş oluyordu. Bogazlar sorunu nedeniyle Türkiye üzerinde Av
rupa'nın baskısının sözkonusu olacagını ilerl süren İngiliz gazete
si, "Yunanistan'ın kendisine ihanet edilmiş oldugu zehabında bu
lundugunu, İslamların da ingilizlere din düşmanı nazariyle bak
tıklarını" iddia ediyordu. Manchester Guardiyan gazetesi, ingilte
re'nin Kıbrıs adasını Yunanistan'a devir ve teslimi gereklidir, diyor 
rloguda adaletli bir barışın kurulması için de, "İtilaf Devletleri ve 
bilhassa Fransa ile İngiltere arasında fikren ve fiilen birligin der
hal gerçekleştirilmesini" öngörüyordu. 

İlginç olan bir yorum da ürilü The Times gazetesinde yer aldı. 
Büyük Taarruz'un ortaya koydugu yeni koşullar ve durum nede~ 
niyle olmalı ki, ingiliz gazetesi izlenecek siy~set konusunda Fransa 
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ve İngiltere arasında işbirliğ;i yapılmasını ısrarlı bir biçimde savu
nuyordu. Times'in bu tür yaklaşımının nedeni, Türkiye sorunu
nun çözümünde İngiltere'nin çıkarlarını tatmin ht}.susunda Fran
sa ve İtalya'nın savaş öncesi destek ve işbirliklerini devam ettirme 
arzusundan kaynaklanmış olmalıdır. 

Haftalık dergi olan New Statesman 2 Eylül 1922 de Yunan 
bozgununun ve Türk ordusunun hızla Bursa-İzmir yönlerinde iler
lediğ;ini duyuruyor, kan dökülmesine yol açan bu çılgınlığ;ın so
rumluluğ;unun ingiliz politikasına ait olduğ;unu söylüyordu. Hatır
lattığ;ı bir husus da İngiltere'nin Yakın ve Orta Doğ;u'daki çıkarla
rının büyük ölçüde devreye girebileceğ;i idi. Türklerin katliam yap
tıklarını ileri sürenlerin Yunan katliamlarını görmezlikten geldik
lerini belirten İngiliz dergisi barış için Yunanlıların Türk bölgeleri
ni terk etmeleri gerektiğ;ini savunuyordu. Bu derginin 16 Eylül 
1922 tarihli sayısında yer almış olan şu yorumu kısaca buraya alı
yoruz : " .. .İngiltere de devlet işlerinin Doğ;u hakkında hiçbir şey 
bilmeyen bir başbakaula herşeyi bilip de nasıl halledeceğ;ini bilme
yen bir dışişleri bakanının elindedir. Bu da müttefiklerle İngilte
re'nin arasını açmıştır. Balkan sorunu yaratılmaınalıdır. Türklerle 
gerekli şartlar la anlaşma saglanmalıdır ... " 23 Eylül 1922'de "Lloyd 
George'un Mezar Kitabesi" başlıklı yazısında ingiliz başbakanının 
dogu politikasını açık ve sert bir dil ile eleştiren New Statesman~ 
Türk askeri başarısının uluslararası ilişkilerde ne denli etkiler ya
ratabilec~gini de şu cümleler ile ifade ediyordu " ... İngiliz politika
sı dört yıl içinde Lloyd George sayesinde Asya'da güvenilirliğ;ini yi
tirmeye başladığ;ı. .. Yunan himayeciliğ;i uğ;runda, yenilip Asya'dan 
kovulduğ;u, Hindistan'da Türk zaferi sonrası kıpırdamaların baş
ladığ;ı, İngiliz başvekilinin -Türklere karşı yeni bir savaş açma giri-

. şiminin Fransa ve İtalya'nın Çanakkale'yi boşaltarak ingiltere'nin 
yalnız kalmasına yol açtığ;ı. .. " -

Türk askeri başarısının Fransız kamuoyundaki yankı ve değ;er
ledirilişine gelince; Petit Parisien'in 4 Eylül 1922 tarihli sayısında 
savaş başlamadan önce Yunan ordusunun Eskişehir-Afyon cep
hesinde tutunduğ;unu şimdi ise Uşak-Bursa hattını tutmaya ça
lıştığ;ını belirterek, özepikle de İzmir-Uşak arasındaki demiryolu 
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hattındaki Salihli istasyonunun önemine dikkat çekiyor, Türk or
dusunun bir hafta içinde 100 km. lik bir derinliği elde ettiğini, Yu
nan ordusunun büyük bir kısmının yarılmış bulunduğunu açıklı
yordu. Türk Kurtuluş Savaşı'na Türkiye açısından pek olumlu 
bakmarlığını bildiğimiz Journal des Debats ise, Türk ordusunun . 
nakliyatın güç olduğu bir bölgede hayret verici ilerlemesini şu iki 
nedene bağlıyorrlu : Ya Yunan kıtalarının moralleri en ufak bir çar
pışmaya tu tuşarnıyacak kadar bozuktu ya da kurmay heyetinin 
kuşatılıp Türklerin eline esir düştüklerini görmek korkusuyla geri 
çekilme emrinin verilmiş olmasıydı. Bu arada Yunan Başkomuta
nı Trikopis'in tutsak olduğu haberinin yarı yarıya çöküntüye uğ
ramış Yunan ordusu üzerinde pek büyük bir etki yarataeağına 
işaret ediliyor, gerçek olanın Yunanistan'ın İzmir ve çevresini kay
bettiği olduğu belirtilerek, Yunanlıların geri çekilirken yaptıkları 
yangın ve tahribatın müttefikleri Atina nezdinde girişimde bulun
maya iteceği ileri sürülüyordu. Gazete uzun uzun şu husus üze
rinde duruyordu : Anadolu'daki Hristiyanların katıedilmeleri ne 
derece ve ne suretle önlenecekti. Şu cümle ilginçtir : "Lakin Yu
nanlıların hataları ne olursa olsun Hristiyanların katliam edilme
sini asla haklı gösteremeyiz". Türk zaferinin dış ilişkilere etkisi ko
nusunu da Fransız gazetesi şu cümlelerle açık bir biçimde ifade 
ediyordu : "Lloyd George, şarktatakip ettiği siyasetin battığını ve 
bu siyaset döküntülerine bağlanıp kalmak zamanı olmadığını an
lıyor ... Gerek ingiltere ve gerek Fransa'nın alıvali daha yüksek bir 
nazarla görmeleri vazife ve menfaatleri iktizasındandır. Boğazlar ve 
bunların murakabeleri hususunda Paris ve Londra uzlaşmalı
dır ... ". 

Fransa'nın yarı resmi nitelikli gazetesi Le Temps 9 Eylül 
1922'de "Anadolu'da Yunan Hezimeti "başlıklı bir başyazı yayınla
dı. Yunan hükümetinin istifa ettiğini, Yunan ordusunun tam ve 
mükemmel bir hezimete uğradığını, 2 Eylül'de Uşak bölgesindeki · 
çarpışmalarda Yunan ordusunun kati bir biçimde mağlup olduğu
nu, bunun neticesinde Türklerin 1 O 000 Yunan askerini tutsak et
tiğini 700 top, 2 000 mitralyöz ve çok miktarda levazım ele geçiT
diklerini belirtiyor, çarpışmaların kesilmesihin Yunanlılar tarafından 
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arzu edildigini, bunun Mustafa Kemal'in kendi arzu ve isteklerini 
elde edene degin pek mümkün olmayacagını belirterek, saglıklı 
bilgilere dayalı bir yaklaşımla gerçekçi yorumlarda bulunan Le 
Temps, Ali Fethi Beyin çarpışmalar. başlamadan önce Londra'ya 
gittiginde Yunanlılara sürekli destegini esirgemeyen Britanya Hü~· 
kümetince kabul edilmemiş olmasını doguda bir barışın kurulma~ , 
sının önlenmesi şeklinde degerlendiriyor, bugün ise müttefik hü~ 
kümetlerinin Ankara hükümeti üzerinde faal bir hareket icrası 
için hiçbir vasıtaya sahip olmadıklarını ileri sürüyordu. İngiliz hü~ 
kümetinin Trcikya konusunda Yunanistan'ın görüşlerini savunma 
kararı almasını, doguda barışın gerçekleştirilmesinde kolaylaştırı~ 
cı bir etki yaratmayacagı da ileri sürülen bir diger iddia idi. Gaze~ 
te yegane bir çare olarak da Türk ve Yunan kumandanlarının dog~ 
rudan dogruya mütareke akdi hususunda müzakerelere girişme~ 
lerini gösteriyordu. 

Journal des Debats, 12 Eylül 1922 tarihli sayısında Almanlar. 
ve Bolşevikler tarafından Ankara hükümetinin emrine birçok vası~ 
tanın sunoldugunu öne sürüyor, Kral Konstantin ve bendeganının 
şahsi mesailerini vatanın yüce çıkarlarının üstunde tuttuklarını 
öylece sefil bir politika izlediklerini dile getiriyor, İngilizlerden gizli 
yardım gördüklerini savunuyor, üssül harekelerinden pek uzak 
bir mesafede çarpışarak, Ankara'yı almayı başaramayınca bu kez 
İstanbul'u işgal etmeyi kafalarına yerleştirdiklerini, haklı olarak 
belirtiyordu. Gazetede yer almış olan şu cümleler çok dikkat çeki~ 
cidir : "Anadolu Türkler tarafından yeniden fethedilmiştir. Bu bir 
emr-i vakidir. Ve bunu kuvvetle degıştirmeyi kimse düşünemez". 

BüyÜk 'Taarruzun dış dünya üzerindeki yankılarını 15 Eylül 
1922 tarihli ünlü Le Temps şu cümlelerle duyuruyordu : " ... İn-. 
giltere hükümetinin yalnız İslam ile meskun müstemlekelerinden 
degil, Balkanlardan hatta Almanya'dan gelen haberler Türk milli
yetperverlerinin zaferlerinin birçok milletler katında harkülade bir 
tesiri manevi hasıl etmiştir ve Ankara hükümetinin ıtilafkar tutu
mu, ihraz-ı galebe ettigitakdirde Büyük Harb'in bütün maglupla
rını kendiler:ine cebren kabul ettiren mevadı yeniden mevki-i mü
zakereye vaz etmek için silaha sarılmaya teşvik ve tahrik etmiş 

162 

'· 



Doç. Dr. İzzet ÖZTOPRAK 

olacagını göstermektedir ... " Türk askeri başarısı yani Yunan fela
keti Yakın Şark'taki ingiliz siyasetinin harabiyesi önemli bir mane
vi sarsılma meydana getirdi. Bunun için İngiliz Dışişleri Bakanı 
Lord Curzon İngiltere ve Fransa arasında doguda tam bir düşün
ce birliginin kurulmasını arzu etmeye başladı. Uzak doguda özel
likle Hindistan'da Türkler lehinde Hindistan Umumi Valisine ve 
Llyod George'a Kalküta'dan müslüman mebuslar vasıtasiyle çeki
len telgraflar, İngiliz kamuoyunda derin bir etki yaratmıştı. Le 
Temps, 18 Eylül 1922 tarihli sayısında yayınladıgı yazıyı tarna
miyle Bogazlar konusuna ayırmış Fransa, İngiltere, Türkiye ve 
Balkan devletlerinin bu konuya ilişkin politikalarını Fransa'nın 
Yakın Dogu politikası çerçevesinde analizler yaparak degerlendir
meye çalışmıştır. Buna göre, Paris Hükümeti, Bagaziarın tarafsız
ligını devam ettirmek konusunda "ittihad-ı efkarı teyit" ile bu ka
rarı Ankara hükümetine bildirmek üzere bir girişimde bulunmak 
için İstanbul'daki Fransız olaganüstü koı~ıiseri General Pelle'ye ta
limat vermişti. Böyl~ce Fransa hükümeti, Türk hükümetine "dog
rudan dogruya müttefikler ile temasa gelmeyi icab ettirecek suret
te ne Bogazlarda ne de İstanbul'da hiçbir harekete teşebbüs etme
mek kendi menfaati icabından oldugunu aniatmayı hedefliyordu". 
Fransa'nın bu tutumuna karşın, Fransız gazetesine göre ingiltere, 
"Türk Milletine büsbütün başka bir surette telakki ve tefsir edile
cek bir silsile-i tedabir tahmil eylemek istiyordu" ve bunun için de 
Çanakkale'deki Akdeniz filosunu topluyor, müttefikleri de aynı şe
kilde harekete davet ediyor ve hatta Romanya, Yugoslavya ve Yu
nanistan'a başvurarak Bogazlar bölgesinin tarafsızlıgını,n eylemsel 
bir surette savunmasına katılmalarını öneriyordu. Bu öneriden 
kuşkusuz Türklerin bir çeşit tehdit anlamı çıkarabileceklerini be
lirten Le Temps, Yunanlıların bu işe katılmaya çalışılmasını Trak
ya'da dogabilecek elim sonuçlardan Yunanistan'ı kurtarmak ama
cına dönük oldugunu ileri sürüyor. Bu arada İngiltere'nin Bagaz
lar konusundaki bu yaklaşımının ne Fransızlar ne de İtalyanlar 
tarafından benimsenmedigini ekliyordu. ingiliz gazetelerinin bir 
kısmının da son günlerde devamlı olarak "Balkan memalikinde 
efkar-ı umumiyeyi galeyana getirmekte· tereddüt etmedikleri" 
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görülüyor, bu amacı yönelik olarak ta Bükreş ve Belgrad kabine
lerinin düşüncelerini parçalayarak "vaziyeti muzır ve mürekkep 
bir surette karıştırmak" için yogun çalışmalar yapıyorlardı. 6 Ey
lül ı 922 Beriiner Tageblatt gazetesinin Türk askeri zaferini de
gerlendirişine gelince; Gazete daha önce sözkonusu ettigirniz Ge
neral Townshed'in Türk ordusuyla Ugili olarak verdigi demecinde
ki görüşlerin dogru çıktıgını anımsatarak, Büyük Taarruzu hangi 
cografi mekanlarda yapıldıgını anlatıyor, Yunan ordusunda olaga
nüstü bir bozgunlugun yaşandıgını ifade ediyor, Türk ordusunun 
teçhizatının mükemmelligine deginerek, önemli olanın bu başarı
nın siyasi alanda ne gibi degişiklikler getirecegi hususu oldugunu 
belirterek şu cümlelere yer veriyor : "Fransa'nın geçen yıl ( 1 92 ı) 
Ekiminde yaptıgı Ankara İtilafnamesinden sonra Türkiye Ue Fran
sa arasındaki ilişkiler gittikçe samiman e bir şektl almaya başladı ... 

' 26 Mart 1 922'de Paris'te üç dışişleri bakanının toplanmasından 
beri yapılan konferans ve görüşmeler hiçbir olumlu sonuç verme
mişti ... Müttefiklerin teklif ettigi mukaveleyi Ankara'nın kabul et
meyecegi bedibi idi... Çünkü Ankara hükümeti de dört ay içinde 
İzmir'in tabiiyesi şartını ileri sürmüştü ... 

\ ' 

25 Temmuz ı922'den itibaren Yunanlılar İstanbul'u almak 
hülyasına düştüler ... Mustafa Kemal Paşa Türk programını btlfill 
mevki-i tatbike koymak üzere bulunuyor. Şimdi artık diplamatla
rın bu meselede gösterdikleri acze mukabtl bu Türk dalıisi onu bir 
emri vaki yaptı ... Türklerin muzafferiyeti Sevr'i yıktı. .. Buna rag
men ingilizler hala Sevr Muahedesinin ta' diliyle iştigal ediyorlar ... 
ingiltere şimdi Yunanlllara verdigi harb malzemesi, silah, cephane 
ve mühimmat mesarifini düşünüyor ... " 

İsviçre'de yayınlanan dönemin etkin gazetelerinden Berner Ta
geblatt'ın 7 Eylül ı922 tarihli sayısıı;ıda Büyük Taarruz'un ilk gün
leriyle Ugili şu ilginç degerlendirme yapılmıştı : " ... Yunan kralı bir 
gecelik uykusundan ertesi sabah uyandıgı vakit tamamiyle maglup 
ve aciz bir adem durumuna girmişti. Ankara Türkleri Uk darbe ile 
Yunanlıları senelerce tahkim ve takviye ettikleri hatlarından atmış-
lardı ... Türkler bu azim topları nereden buldular? ... Bunu Fransız
lar temin ettiler ... " Gazete bundan sonra siyasi gelişmelere ilişkin 
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gözlemlerini belirtirken, Fransızları Türklerle dost olmaya sevk 
eden hususun yalnız Fransızların Kral Konstantin'e karşı tarihi 
düşmanlıkları olmadıgını, aynı zamanda Yunanlıların Anadolu'ya 
egemen olmaları halinde· Fransa'nın dogudaki nüfuzunun tama-

·. men ortadan kalkacagı oldugunu ileri sürüyordu. Berner Tageb
latt'a göre. "Fransa ile ingiltere arasında Yakın Şark'ta artık açık-

/ 

tan açıga bir mücadele olacaktı. .. Türkler amaçlarını sınırlayan en 
ufak koşulları bile kabul etmeyecekler ve barışı yalnız Yunanlıla
rm tamamiyle Küçük Asya'yı boşaltmalarında göreceklerdir .. " Ga
zete makalesinin sonlarına dogru ingiltere'nin takınacagı tavırlara 
ilişkin şu tahmini ileri sürüyordu : " ... ingiltere bu muzafferiyelle
re ve hemen Türklere istedigi gibi at koşturmak için açık bir mey
dan vermeyecek ve onların serbesti-i harekatını daima tahdit ede
cektir ... " 

Son olarak 3 Eylül 1922 tarihli Reute Fine (Rut Fin) adlı ga
zetenin "Dogu sorununun şiddetlenmesi" başlıklı yazısını deger
lendirmeye çalışacagız. Gazete, Mustafa Kemal Paşa'nın fırkaları
nın birçok Fransız subayı tarafından yönetildigini iddia ediyor, Yu
nan kıtalarının da ingiliz edevatıyla mücehhez oldugunu belirtiyor, 
bu durumu da Fransa ve ingiliz emperyalizminin sadece siyaseten 
degil, aynı zamanda fiilen Türk - Yunan savaş meydanlarında bir
birine kurşun atmaları, şeklinde yorumluyordu. Yine bu yazıda 
azınlık konusunun İngilizlerce Anadolu'daki savaşa karşı bir çeşit 
savunma aracı oldugunun ileri sürüldügünü, İzmir ile Bursa 
önündeki hadisatın hemen Londra ve Paris'te tesirini gösterdiginin 
hatırlatıldıgını görmekteyiz. Aynı zamanda Türkler ingiltere'nin İz
mir ve Ermenistan'ı tamamtyle gasp etmeye yönelik planını suya 
düşürmüşlerdi. Fransız- Türk ittifakının ingilizleri en hassas nok
tasından yaraladıgının belirtildigi sözkonusu yazıda, Mustafa Ke
mal'in zaferleri yeni bir vaziyet ihdas etmişti. Bu da, Hindistan ile 
Avrupa'nın hatt-ı muvasalasında, Asya kapılarında ve Güney Rus
ya önlerinde ingiliz emperyalizmini tehdit eden büyük bir tehlike
nin başgöstermesiydi. . 

Sonuç olarak; Fransız gazetelerinde yer alan Büyük Taarruz 
öncesi ve özellikle Türk Zaferiyle ilgili yayınlarda Türkiye'deki 
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gelişmeler konusunda oldukça gerçekçi ve tutarlı yorum ve deger
lendirİnelere yer verildigini bu arada Türk askeri başarısının Orta 
Dogu·yu da aşan bir cografyada etki ve yankılar gösterdigini sap
tadıklarını görmekteyiz. Bu hususların Fransız kamuoyuna naza
ran ingiliz kamuoyunda daha az yer aldıgını, özellikle ingiliz gaze
telerinin bazılarınca Başbakan Lloyd George'un Yakın Dogu politi~ 
kasını eleştiren yazılara yer verililigini ve Bogazların gelecegi üze
rine egildiklerini görmekteyiz. Alman kamuoyunun ise, diger ülke
lerin kamuoylarında da görüldügü üzere Türk Zaferinin askeri açı
dan degerlendirilişine yer verirken özellikle de ingiliz politikasını 
sert bir biçimde eleştirdigi gözlenmiştir. Dış kamuoyunun ortak 
bir yaklaşımı Türk askeri başarısının sadece Türkiye'de degli, Ya
kın Dogu ve hatta Avrupa'dan Hindistan'a uzanan bir bölgede. 
önemli etkiler bıraktıgı ve önemli degişimlere neden olacagı husu-. r 

sudur. Bundan ayrı olarak Türk Zaferinin Fransa ve İngiltere'nin 
Yakın Dogu ve Kıta Avrupası politikalarında karşılıklı bir çeşit. 
"koz" olarak kullanmaya yöneiten etki yarattıgı da saptanan bir di
ger özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bibliyografya : 

Ergün Aybars; "Milli Mücadele'de ingiliz Basını II. 1920-1923 
Sevr'den Lozan'a, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı 19, Ka
sım 1990 Matbuat-ı Ecnebiyye Hülasaları (Ankara) sayı 1-105 
(19 Şubat 1922- 30 Kasım 1922 Ankara İçişleri Bakanlıgı Matbu
at ve istihbarat Mü.düriyet-i Umumiyesince çıkarılmış Eski Türk
çe dergidir. 

Osman Ulagay; Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı, is
tanbul 1974. 

Yahya Akyüz; Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, 
1 

1919-1922 Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988. 

·BAŞKAN - Teşekkür ederiz efendim. 

Son konuşma Prof. Dr. Reşat GENÇ'in, kendileri Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanıdır. "Büyük Taarruzun 
Gerçekleşen Hedefleri" konusunda konuşacaklardır, buyurun 
efendim. · 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, gerçekleşen hedefler başlıgı, sanki Büyük Taarruzun 
gerçekleşmeyen hedefleri de varmış gibi bir anlam veriyor. Böyle 
bir anlam çıkanlmasın diye hemen baştan bu açıklamayı yapayım. 

Büyük Taarruzun gerçekleşen en büyük hedefi, vatanımız ve 
milletimiz üzerine yapılmış olan birtakım yanlış hesapların M-

. yon'dan, Dumlupınar'dan dönmüş olmasıdır. Türk Milletini tutsak 
etmeye, sömürge yapmaya, Türkiye'yi parçalayıp, Türkiye'de Erme
nistan, Kürdistan vesaire gibi birtakım başka devletler kurmaya 
yönelik bazı yanlış hesapların iflas etmesidir. Büyük Taarruz; Er
menistan gibi, Kürdistan gibi birtakım devletlerin gündeme getiril
digi bir ortamda çizilmiş olan Misak-ı Milli sınırlarımızın ne kadar 
gerçekçi çizilmiş oldugunun da ayrı bir ıspatıdır. Büyük Taarruz, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün daha İstanbul'dan Samsun'a giderken 
kafasında taşıdıgı "Hakimiyet-i Milliyeye Müstenid"; yani millet ege
menligine dayalı tam bagımsız yeni bir Türk devleti kurmak hede
finin gerçekleşmesinin çözüm noktasıdır. Tabü 23 Nisan 1 920'de 
temelleri atılan devletin, bugünkü Anayasamızda tanımlandıgı bi
çimiyle demokratik, lfuk, sosyal bir hukuk devleti olmasına giden 
yolun kapısının açıldıgı nokda da Büyük Taarruzdur. Elbette Sal
tanatın kaldırılması da, Cumhuriyetin ilanı da, Hilafetin kaldırıl
ması da açılan bu kapıdan geçkemle mümkün olmuştur. Tabü, Hi
lafetle birlikte Tevhid-i Tedrisat gibi, Şer'iyye ve Evkaf Veka.Ietinin 
kaldırılması gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini laik bir Cumhuri
yet olmaya götüren yolun kilometre taşlarının geçilmesine imkan 
veren büyük olay elbette Büyük Taarruz ve Büyük Zaferdir. 

Tabii Cumhuriyetimizin, bugünkü ~ayasamızdaki nitelikleri 
sadece demokratik, laik, sosyal hukuk devleti vasıfları degildir. 
Aynı zamanda milli devlet vasfı, üniter devlet vasfı, çagdaş devlet 
vasfı, insan haklarına saygılı devlet vasfı gibi nitelikleri de Anaya
samızda ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti Devletine giden; bü
tün bu nitelikleri taşıyan devletin kuruluşuna giden yol, Büyük 
Taarruzdan geçmiş ve Büyük Taarruzun gerçekleşen hedefleri 
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bunlar olmuştur. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün, herkesin ümit
siz oldugu, karamsar oldugu, "acaba ne olacak; ingiltere'ye mi sı
gınalım, Amerika'ya mı sıgınalım ya da birtakım mahalli kurtuluş 
çarelerine mi sarılalım, ya da hayır padişahtan vazgeçmeyelim, o 
ne derse, o esir olursa onunla beraber biz de esir olalım" falan ha
vasının oldugu bir ortamda; "Bu millet esir yaşamaktansa ölmek 
evladır. O halde parola ya İstiklal ya ölüm" diyerek göstermiş oldu
gu hedefin, "ya İstiklru ya İstiklru" olarak tahakkuk ettigi büyük 
hadisedir, Büyük Taarruz ve Büyük Zafer. 

Büyük Taarruz, bir anlamda Türk'ün devletiyle, ordusuyla, 
ekonomisiyle, herşeyiyle çöktü sarii.ldıgı bir anda Türk milletinin 
yeniden dirilişinin tarihi abidesidir. Türk'ün Devletiyle. ordusuyla 
ve giderek güçlenen ekonomisiyle artık dünyaya bugün saygın bir 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, .dünya devleti niteligi kazanmış bir 
devlet olarak gelişinin de dogum günüdür, başlangıç günüdür, Bü
yük Taarruz ve Büyük Zafer. 

Bakınız, William James Crow diye bir zat, Amerika Birleşik 
Devletlerinin eski Genelkurmay Başkanlarından bir Amiral, bir ki
tap yazmış. Adını da askerce koymuş. The Line of Fire. Yani Ateş 
Hattı. Burda, geçen yüzyıl sonlarından başlayarak özellikle 20 nci 
yüzyıla damgasını vurmuş olan, dünyanın büyük devlet adamları
nı, büyük komutanları ele alıyor. Kendine göre degeriendiriyor ve 
sonunda diyor ki; "Bu ele aldıgım şahsiyetler içerisinde bana göre 
en büyügü Mustafa Kemal Atatürk'tür. Neden derseniz, tarihe iz 
bırakmış, isim yapmış öteki büyük şahsiyetler, o başarıları kaza
nırken ya çok güçlü bir devletin başkanı olarak bunu yaptılar, ya 
çok güçlü orduların kumandanı olarak bunu yaptılar, ya da çok 
kuvvetli ekonomik kaynaklara sahip bir toplumun önderi olarak, 
büyügü olarak bunu gerçekleştirdiler. Ama Mustafa Kemal Ata-

. türk harekete geçtigi zaman, Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere 
Anadolu'ya ayak bastıgı zaman, ortada ne devlet vardı, ne ordu 
vardı, ne ekonomi vardı". · 

Gerçekten hiçbiri yoktu. Hepimiz biliyoruz, arkadaşlarım daha 
iyi bilirler, Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldigt zaman defter
darlıgın kasasında 66 kuruş bulmuştu. 'İşte, Milli Mücadelenin . 
sermayesi de o oldu. 
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Crqw, sözlerine şöyle devam ediyor : "Mustafa Kemal Atatürk 
işe sıfırdan başladı ve bu üçünü de milletiyle bir ve beraber ola- · 
rak, bütün olarak gerçekleştirdi. Şimdi öbür dünya büyükleri ta-· 
rihin kendilerine uygun gördüğü yerde yerlerini alırken, Mustafa 
Kemal Atatürk kurduğu devlet güçlenip yüceldikçe, kurduğu ordu 
güçlenip yüceldikçe, kurduğu ekonomi güçlenip yüceldikçe her
gün daha yücelmekte, daha büyümektedir ve işte onun için bana 
göre 20 nci yüzyılın en büyüğü Mustafa Kemal Atatürk'tür diyo-
rum." 

Ben, biraz da bu resmi bildiri havasının dışına çıkmak 2,5-3 
saattir yorulmuş dimağlara biraz rahatlık vermek için arada espri 
de yapmak istiyorum ve diyorum ki : Valiahi elin yedi kat gavuru 
bu gerçeği böyle ayan beyan görüp ifade edebtliyor; darısı bizim 

. Atatürk karşıtlarının başına. 

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduktan sonra 
yaptıklarını iki cümleyle özetleyecek olursak, bunu yine Ata
türk'ün iki güzel vecizesiyle yapmak istiyorum. Biri Ergün Aybars 
arkadaşıının ifade ettiği vecizesi. "Bilelim ki, milli benliğine sahip 
olamayan milletler başka milletierin şikd.ndır (avı olur, avlanır). Ya
ni yaşayamaz demektir. Öbür vecizesi de, "Medeniyet öyle bir ateş
tir ki, ona bigd.ne kalanlan yakar, mahveder". Yani böyle de yaşa
yamaz bir millet. O halde, Atatürk istiyordu ki, milletimiz kendi 

~ özünden kopmadan, dilinden, tarihinden, kültüründen yani ken
disini millet yapan milli değerlerden ayrılmadan, çağdaş olsun, 
uygar olsun:, çağın bütün gereklerini yapabilen, anlayabilen, yaşa
yabilen, başarabilen bir mtllet olsun. İşte onuncu yıl nutkunda 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeline, -ki btliyorsunuz, "az za
manda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk 

, kahramanlığı ve Yüksek Türk Kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir" 
diye belirtildiği gibi- bir milli harç olarak Türk kültürünü koyar
ken de, aynı nutükta, "Milli kültürümüzü çağdaş medeniyet sevi
yesinin üzerine çıkaracağız" diye bize hedef gösterirken de göz 
önünde bulundurduğu, hep bu milli kültür olayı idi. Neden; çün
kü Atatürk' e göre, "Aynı kültürden olan insanlardan oluşan topluma 
millet denir" di. Milletin kısaca tanımını böyle yapıyor, aynı kültür
den. Etnik köken, ırk, cins falan bunlar yok. "Aynı kültürden olan 
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insanlardan oluşan topluma millet denir.1
' 

Yine o yüzdendir ki, "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye hal
kı Türk Milletidir" diye millelimizi tanımlıyor. Kültür, gerçekten de, 

. milleti oluşturan, tanımlayan, meydana getiren deger. Bir konuş
masında da diyor ki : "Cumhuriyetin dayanağı Türk halkıdır ve bu 
halkın her bir ferdi Türk kültürüyle ne kadar dolu olursa Cumhuri
yetin dayanacağı temeller de o kadar sağlam olur." Bu yüzden Ata
türk bir başka konuşmasnda ifade ettigi gibi, ekonomik kalkın
ınayla kültürel kalkınınayı birbirinden ayrı görmedi. Bütün geliş
miş milletierin özelligi budur. Ekonomik kalkınınayla kültürel kal
kınmayı, sosyal kalkınınayı birbirinden ·ayrı görmezler. İşte bu 
nokta, Atatürk'ün önemle göz önünde bulundurdugu hassas bir 
denge idi. Atatürk'ün bütün yaptıkları milli kültür-çagdaş mede
niyet dengesi üzerine kurulmuş idi. Ama, üzülerek ifade etmem la
zım gelir ki, Atatürk'ün ölümünden sonra biz bu dengeyi milli kül
tür aleyhine bozduk. Çocuklarımıza milli kültürün, milli kimligin, 
milli kişiligin nişanesi, ifadesi olan dilimizi mi dogru dürüst ka
zandırıyoruz? Bu günün üniversitelileri olarak, dünkü medreseli
leri tenkid ediyoruz. Başta ben tabii. Niçin dilimiZe sahip çıkmadı
lar da Arapçayla Farsçayla dilimizi doldurdular, dilimizin canına 
okudular diye. Bunu diyen bugünkü üniversiteli aydınlarımız ne 
yapıyor? Avuç avuç Angiasakson dillerden kelime dolduruyor her 
Allah'ın günü dilimize. ögrendiğ;imize göre yaşamakta başarısızız, 
çok açık söylüyorum. Arapçaya, Farsçaya, Türkçeyi mahkum et
mek kötü idiyse, İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya da mahkum 
etmek kötüdür. Atatürk, "ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bi
len Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtar
malıdır" derken, "yabancı diller" diyor. Arapçadan, Farsçadan kur
tarsın ama İngilizcenin, Fransızcanın egemenligine versin demi
yor. 

Dünkü medreseliyi tenkid eden bugünkü üniversitelinin hata-
. sı çok açıktır. Birtakım büyük şehirlerimizin caddelerine bakınız. 
Yabancı ülkede geziyor gibisiniz. işyerleri adları falan. Aziz Baş
kanvekilim, sanki bu Türkçe'nin, milli kültürümüzün en önemli 
ögesi olan Türk dilinin korunması konusunda; yabancı levhalara 

· karşı tedbir alınması konusunda bir yasal düzenlemeye gidilmek 
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kaçınılmaz oldugu gibi bir noktadayız. Bu vesileyle onu da arz et
mek istiyorum. 

Ergün AYBARS, ya da yüksek vergi. 

Reşat GENÇ- Ya da; evet. Tabela.Iardan ticari sicil ve unvan
Iarın Türkçe olmayanlarından yüksek vergi. 

Tarihimizi mi dogru dürüst anlatıyoruz? Efendim, bakınız 

Mustafa Kemal Atatürk 16'ncı Kolordu Komutanıyken Silvan'dan 
Ruslara ve Ermenilere karşı idare ettigi hareket ile biliyorsunuz 
Bitlis'i, Muş'u ve Tatvan'ı Rus işgalinden kurtardı. Bu harekatta 
Bitlis Cephesinde savaşan ve Bitlis'ten Rus kuvvetlerini çıkarın 1 O 
uncu tümenimizin birlikleri arasında Mu tki Aşiretinden teşkil edi
len milisalayı da başlarında Mutki Aşiret Reisi Hacı Musa Aga ol-

. mak üzere fevkalade büyük rol oynadı. Yani şunu demek istiyo
rum. Birinci Dünya Savaşı içerisinde aşiretlerden teşkil edilen mi
lls kuvvetleri ve toplanan gönüllü birlikleri ordumuzla omuz omu
za çarpıştılar. Ermeni ve Rus belasını başımızdan def etmekte. bü
yük rol oynadılar. Yani dedeler düşünün, "bu vatanı parçalamaya
cagız. Bu milleti böldürtmeyecegiz" diye şehit oldular, gazi oldular, 
can verdiler, kan döktüler. Şimdi ise bu dedelerin torunları bugün 
eline bir Rus silahı tutuşturulmuş "bölecegim" diye çarpışıyor. Bu 
Anormallik nasıl geldi meydana? .. 

Milli kültürümüzü, yakın tarihimiZi, dilimiZi, bizi biz yapan de
gerleri biraz ihmal etmişiz gibi görünüyor. Bizi tanımayan insanlar 
yetiştirmeye başladık. Sonra birtakım sıkıntılar oldugu zaman, 
gazeteciler çabucak çaresini buluyor. "Efendim, varoşlar patla
mış". Söylemek istedikleri açık, "maddi durumu iyi olmayan, kar
nı aç olan, büyük şehire uyum saglayamamış olan insanların ha
reketidir bu hareketler" demek istiyorlar. Bana göre ise bu hareket
leri yapanlar karın açlıgından degil tamamen "kafa ve gönül açlı
gmdan" yapıyorlar. Yani benim insanımı ben yapmıyorum, benleş
tirmiyorum, bana benzeştirmiyorum. Gönlünü, kafasını. kalbini fa
kir bırakıyorum. Milli kültür, vatan sevgisi, dil, edebiyat, tarih, bü
tün kültürel degerlerim. Ondan sonra güya mektep medrese oku
muş ama kimini kurt tarafından kimini kuş tarafından kapılmaya . -
hazır ayrı ayrı uydular haline getiriyoruz. Milletleştiremedigimiz, 
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kenetleştiremedtgimiz insanlar yapıyoruz. Herkes kapıyor, şeriat
çısı da kapıyor, bölücüsü de kapıyor, üniter devlete düşman kesi
miyle komünisti, marksisti de kapıyor. Kapılıyorlar ve o kadar et
kileri altında kalıyorlar ki, işte tam terörist, anarşist. Mustafa Ho
ca "vandalizm" dedi· o tabire. İşte tam saldırganlık, barbar lık. O 
hale geliyor gençlerimiz. Biz de dönüp, arkasından "acaba niye bu 
hale geliyor bu gençler?" diye kara kara düşünüyoruz. 

Tabü bölücü örgütlere de malzeme, gerici örgütlere de malze
me, komünist örgütlere de malzeme O J;ıalde milli egitimimiz buna 
göre birazcık daha iyi yapılandmimak lazım geliyor. Örnek vereyim 
hemen, Yani bize şurada deseler ki, Türkçe beş tane ortak marş 
söyleyin, hepimizin katılacagı, ortaklaşa söyleyebilecegi, hepimizin 
bildigi beş marşımız var mı? Yabancı ülkelere gittiginiz zaman çok
ça karşılaşıyorsunuz. On tane ingiliz yan yana geliyor milli marş
larını, halk deyişlerini ortaklaşa mükemmel söyleyebiliyorlar. Ge- -
çenlerde Cumhurbaşkanlıgı Köşkünde bile benzer şeyler yaptılar. _ 
Avustralyalılar öyle bir marş söylediler, şarkı söylediler, hep birlik-
te egitilmiş koro disiplini içinde. Bizim bakınız birlikte söyleyece
gimiz milli şarkılarımız, milli marşlarımız yoktur. Egitimimiz bunu 

/ kazandırmamalı mı, kazandıramaz mıydı bu güne kadar? Birlikte· 
oynayacagımız kaç tane milli oyunumuz var. Bizim kültürel deger
lerimizi tarih, dil, edebiyat, sanat degerlerimizi bize kazandıran, 
hepimizin ortak okudugu, üzerinde görüş alışverişinde bulunaca
gımız, fikir teatisinde bulunacagımız, tartışacagımız, okudugumuz 
kaç roman, kaç tiyatro eseri, kaç hikaye var? O egitim ne güne du
ruyor o halde? 

Yani, Cumhuriyet bize çok degerli şeyler kazandırdı ama ka
zandırılanların idraki içerisinde olmak, onun bize tutmuş oldugu 
ışıkta, aydınlıkta, onun gösterdigi istikamette yürümek için yap
mamız gereken bir takım şeyler var. Onları yapmakta da kusurla
rımız var. Bu kusurlarımıza bu vesileyle dikkat çekmek ve bir öz 

. eleştiri de yapmak istedim. 

Zaman da çok geçti. Ben daha fazla sabırlarınızı almak istemi
yorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim. 
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Doç. Dr. Reşat GENÇ 

Büyük Taarruz ve Sonuçları konulu X. Milli Egemenlik Sem
pozyumumuz sona ermiştlr. Konuşmalarından dolayı degerli bilim 
adamlarına teşekkür ediyor. tebriklerimi sunuyorum. 

Sizlere de gösterdiginiz sabır ve dikkatten dolayı şükranlarımı 
arz ediyorum, saygılarımla efendim. 
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