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ÖZ 

 

 

MİLLİ MÜCADELE’NİN İNGİLİZ BASININDAKİ YANKILARI (1919-1922) 

AYLİN HACİHANİFİOĞLU 

 

 Millî Mücadele Hareketi’nin, gerek yeni Türk Devleti’nin kurulması 

bakımından gerekse Dünya tarihi açısından oldukça önemli sonuçları olmuştur. Bu 

tezin amacı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden 

Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı 11 Ekim 1922 tarihine kadar olan dönemde 

Millî Mücadele Hareketi’nin, seçmiş olduğumuz birbirinden farklı eğilime sahip 

gazetelerden oluşan İngiliz Basınına yansıma biçimini araştırmaktır. 

 Üç bölüm halinde incelemiş olduğumuz dönem ve Millî Mücadele Hareketi, 

İngiliz Basını tarafından dikkatle ve yakından takip edilmiştir. I. Dünya Savaşı 

sonrası Osmanlı Devleti’nin paylaşımı üzerine yoğunlaşan İngiliz Basınının ilgisi, 

Millî Mücadele Hareketi ile Anadolu’daki duruma odaklanmış, basında yapılan 

haber ve yorumlar İngiltere’nin ulusal çıkarları çerçevesinde olmuştur. 

 Araştırmamızda gazeteler internet arşivleri üzerinden taranmış, seçtiğimiz 

tarihler arasındaki Türkiye ile ilgili yazılmış makale, haber ve yorumlar incelenerek 

analiz edilmiştir. Edinilen bilgiler ışığında Millî Mücadele Hareketi ile ilgili haberler 

üzerine odaklanılarak elde edilen bilgiler kronolojik ve objektif olarak aktarılmaya 

çalışılmıştır. İncelenen haber ve makalelerin bir kısmı doğrudan, diğer kısmı ise 

dolaylı olarak çevrilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Millî Mücadele Hareketi, Kuva-i Milliye, İngiliz Basını, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Paşa, Türk Devrimi. 
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ABSTRACT 

 

 

THE REFLECTIONS OF THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE IN THE 

ENGLISH PRESS (1919-1922) 

AYLİN HACİHANİFİOĞLU 

 

 There has been very important influences of the Turkish National Struggle 

Movement for the founding of the new Turkish Government and for the World 

history. The aim of this study was to search the reflections of the Turkish National 

Struggle in the English press which consists of newspapers with different tendencies 

between the period of 19th May, 1919 when Mustafa Kemal Pasha landed Samsun 

and 11th October, 1922 when the Armistice of Mudania signed. 

 We have searched a period which consists of three sections in which the 

Turkish National Struggle Movement followed by English press closely and 

carefully. The interest of the English press which concentrated on the partition of the 

Ottoman Empire after the First World War changed with the Turkish National 

Struggle Movement in Anatolia, particularly the news and comments were within the 

English national interests. 

 In our study, the newspapers were browsed from their internet archives and 

investigated news, articles, comments analysed. In the light of these information, the 

obtained data related to the National Struggle Movement has been translated 

objectively and chronologically. The articles and news were translated either directly 

or indirectly. 

 

Key Words: National Struggle Movement, National Defense, English Press, Grand 

National Assembly of Turkey, Mustafa Kemal Pasha, Turkish Revolution. 
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ÖNSÖZ 

 

 

“Millî Mücadele’nin İngiliz Basınındaki Yankıları (1919-1922)” başlıklı 

tezimizin amacı İngiliz Basınının Millî Mücadele Hareketini algılayış biçimini 

araştırarak daha önce yüksek lisans seviyesinde çalışılmamış olan bu konuda 

literatüre özgün bir eser kazandırmaktır.  

Çalışmamız Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı tarih ile Mudanya 

Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı tarih aralığını kapsamaktadır. Çalışmada, The 

Times, The Guardian, The Observer, The Daily Express ve The Daily Mirror 

adlı beş İngiliz gazetesinden örneklem alınarak tarama yapılmış ve elde edilen veriler 

kronolojik olarak aktarılmıştır. Ayrıca İngiliz Resmî Gazetesi The London Gazette 

de taranmış ve buradan elde edilen veriler paylaşılmıştır. 

Tezimiz üç bölüm halinde ele alınmıştır: Birinci Bölümde Anadolu’da Millî 

Mücadelenin başladığı tarihten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışına kadar 

olan dönemde İngiliz Basınındaki gelişmeler ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci 

bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve İç ayaklanmalar ile ilgili 

gelişmelerin İngiliz Basınındaki yansımalarına yer verilmiştir. Üçüncü Bölümde ise 

Londra Konferansı’ndan Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasına kadar olan sürecin 

İngiliz Basınının ele alış biçimine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde elde edilen 

veriler genel sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızın en çok zaman alan kısmı, gazetelerin taranması ve ilgili 

konuların tasnif edilme süreci olmuştur. Buradaki amaç her gazetenin eksiksiz olarak 

taranması, konu ile ilgili hiçbir gelişmenin gözden kaçırılmamasıdır. Bu sebeple 

konuya ilişkin her nevi haber titizlikle incelenmiş, İngilizce’den Türkçe’ye tercüme 

yapılırken de aynı özveri gösterilmiştir. 

Çalışmamız ile dönemin kamuoyu oluşturmada en etkili araçlarından biri olan 

basındaki atmosfer yansıltılmaya, başka bir deyişle basının nabzı tutulmaya 

çalışılarak Millî Mücadele Dönemi’ne ışık tutacak bir eseri literatüre kazandırmayı 

amaçladık. Aynı zamanda İngiliz kamuoyunun Millî Mücadele Hareketini nasıl bir 

pencereden gördüğü ve algıladığı konusunda bir bakış açısı kazanmayı hedefliyoruz. 
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GİRİŞ 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmamızda Millî Mücadele Hareketi’nin İngiliz Basınındaki yansımaları 

objektif olarak ele alınmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada birbirinden farklı eğilime sahip beş İngiliz gazetesinin dijital 

platformdaki arşivleri taranarak elde edilen haberler tasnif edilmiştir. 

İncelemiş olduğumuz gazeteleri temel olarak iki sınıfa ayırabiliriz.  Mustafa 

Yılmaz “İngiliz Basını ve Atatürk’ün Türkiye’si”1 adlı eserinde İngiliz Basını’nı 

klasik olarak “Kaliteli Basın (National Quality Press)” ve “Popüler Basın” olarak 

kategorize etmiştir: “Kaliteli basın, eğitilmiş kitlenin eğitilmişler için yazdıklarından 

oluşan elit kesime hitap eden muhafazakâr gazetelerden oluşuyordu. Bu kitle içine yani 

eğitilmiş kitle içine, ülkenin bütün siyasileri, gazetecileri, askerleri, iş adamları ve mali 

kuruluşlarının seçkinleri giriyordu. Bunun yanında kaliteli basın, Türkiye de dahil olmak 

üzere, İngiltere dışındaki ülkelere olağanüstü ilgi duyuyor ve buralarda gerçekleşen olayların 

ve siyasi atmosferi muhabirlerinin gönderdiği haberler ve yaptıkları yorum ve analizlerle 

kamuoyuna aktarıyordu. Kaliteli basın editörlerinin ve gazete sahiplerinin İngiliz politik 

yaşamında göz ardı edilmeyecek biçimde bir etkisinin varlığı kabul ediliyordu. Bunların 

büyük bir bölümü muhafazakârdı. Kaliteli basın gibi popüler basın da ülke genelinde 

yayımlanan günlük gazeteler ve Pazar gazeteleri ile haftalık diğer dergilerden oluşmaktaydı. 

19. Yüzyılın sonlarına doğru büyük tirajlı gazetelerin (mass-circulation newspapers) 

reklamla finanse edilebileceği keşfedilmişti. Gazetelerin baskıları oldukça yüksekti. Örneğin, 

The Daily Express, iki buçuk milyona varan tirajlara daha 19. Yüzyılın sonunda ulaşmayı 

başarmıştı. Popüler basının karakteristik özellikleri şöyle sıralanabilir: Sansasyona dayalı 

haber, yorum ve yaklaşım; fotoğrafa dayalı haberin daha fazla olması yani görüntüye daha 

çok önem verme; bunun yanında, eğer kaliteli basınla kıyaslayacak olursak ülke dışındaki 

olaylara ilişkin dış kaynaklı haberlere karşı ilgisizlik; daha çok ülke içindeki olaylara 

eğilmek ve ülke içindeki insanları ilgilendirecek haberler vermek. Kaliteli basın örneğinde 

olduğu gibi popüler basının da çoğunlukla muhafazakâr eğilimli olduğunu ve muhafazakâr 

partiyi desteklediğini görüyoruz.”2  Buna göre The Daily Express ve The Daily 

                                                 
1 Mustafa Yılmaz, İngiliz Basını ve Atatürk’ün Türkiye’si, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2002. 
2 Yılmaz, a.e., s.1-2. 
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Mirror Gazeteleri popüler basına; The Times, The Guardian ve The Observer 

Gazeteleri ise kaliteli basına örnek verilebilir.  

The Times, 1795’te The Daily Universal Register ismiyle kurulmuştu.3 

muhafazakâr basının önde gelen gazetelerinden biri ve az sayıdaki baskısına rağmen 

iki savaş arasındaki tartışmasız en önemli gazeteydi. The Times kamuoyunun 

çıkarlarını korumak, günlük olayları duyurmak ve haber yaymak konularında bir 

kurum olarak algılanmaktaydı. The Times’ın genel görünüşü “milli ve bağımsızdır” 

ancak iki savaş arası dönemde, gazetenin, muhafazakâr ve milli koalisyon 

hükümetlerine çok geniş ölçüde destek verdiği görülmektedir. Bunun yanında 

gazetenin ününü, haber servisinin, diğer gazetelere oranla kendi muhabirlerine 

dayanarak verdiği orijinal ve güvenilir haberlerden aldığı söylenmektedir.4  

The Guardian, günümüzde bu isimle yayımlanan gazete 1821 yılında The 

Manchester Guardian olarak yayına başlamıştır. Londra dışında basılan ve tüm 

ülke geneline dağıtımı yapılan tek bölgesel gazete olma özelliğine sahipti. 

Dolayısıyla, yerel basın içerisinde de en fazla dağıtım ve satış gerçekleştirilen gazete 

idi. Liberal olarak tanımlanan gazete savaş sonrasında bağımsız bir kimliğe 

kavuşmuş ve 1930 yılına gelindiğinde Liberal Partinin sözcülüğünden vazgeçmiştir. 

Bundan sonra, daha çok entelektüel görüşlere yer vermiş, bu tutum, okuyucu kitlesi 

tarafından da benimsenmiştir. Gazetenin dış haberlere ilgisi, The Times 

gazetesinden sonra ikinci gelecek düzeyde olmuştur.5 

İngiltere’nin en eski Pazar gazetelerinden biri olan The Observer, 1791’de 

kurulmuş, siyasi eğilimi ise bağımsız ve genel olarak liberaldir. Gazetenin editörü 

olan J. L. Garvin, gazetenin okunmasında ve satışında etkili olmuştu. Haftada bir 

yayımlanan başyazılarında, Türkiye’nin İngiltere ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ve 

herhangi bir Avrupa ülkesi gibi Türkiye’nin de ulusal haklarını koruma hakkına 

sahip olduğunu belirtiyordu.6 

                                                 
3 Martin Walker, Basının Gücü, İstanbul, Şefik Matbaası, 1999, s.1. 

4 Yılmaz, a.e., s.3-4. 
5 Yılmaz, a.e., s.6-7. 
6 Yılmaz, a.e., s.8. 
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1909’da kurulan “The Daily Express, genel olarak İngiltere dışındaki 

gelişmlerle ilgili olmamış ancak Türkiye’de muhabiri olduğundan sık sık Türkiye ile 

haberlere yer vermiştir. Gazetenin eğilimi ise bağımsız muhafazakâr olarak 

nitelenebilir.7 

The Daily Mirror, günümüzdeki adıyla The Mirror, 1903 yılında 

kurulmuştur. Londra’da yayımlanan ve İngiltere’de sıklıkla en çok satan 

gazetelerden biri olan gazete, popüler basının en iyi örneklerindendir. İncelediğimiz 

gazeteler arasında en çok fotoğraf kullanan, muhafazakâr eğilimli bir gazetedir. 

Türkiye ile ilgili haberleri İngiliz gazeteleri yaklaşık bir hafta geç 

yayınlamaktaydılar. Haberleri ise İstanbul Muhabirleri, Yunan resmî kaynakları ve 

Reuter Ajansı’ndan almaktaydılar. İstanbul adı yerine “Constantinople” adı 

kullanılıyordu.8 Bilindiği gibi günümüzde Reuters olarak anılan ajans, incelediğimiz 

dönemde Reuter olarak belirtildiği için tezimizde de bu şekilde yer verilmiştir. 

Bununla birlikte farklı haber ajansları da orijinal adları ile belirtilmiştir.9  

Çalışmamızda, her ne kadar konu bütünlüğünü olumsuz etkilese de kronolojik 

sıraya bilhassa dikkat edilmiştir ancak konu başlıkları ile ilgili geçmiş ya da ileri 

tarihli haberlerden de önem arzedenler yeri geldiğinde kullanılmıştır.  Gazete 

taraması yapılırken Türkiye ile ilgili yer alan çok sayıda yayın, Millî Mücadele 

Hareketi’nin başlamadan öncesi ve bitiminden sonrası da dahil olmak üzere, gözden 

geçirilmiş; ancak konumuz ile doğrudan ilgisi olan haber ve makalelere öncelik 

verilmiştir. Zaman zaman bölümler ve konu başlıklarının ilgilendirdiği alanlar 

dışında ilginç ve tarihsel önem arzedebilecek nitelikteki haberlere de kronolojik 

olarak yer verilmiş olması Millî Mücadele Hareketi’nin analiz edilmesi konusunda 

bir farklılık kazandıracaktır. 

Millî Mücadele Hareketi 

Kurtuluş Savaşını başlatan ve tüm zorluklara rağmen başarı ile sonuçlandıran 

Mustafa Kemal Paşa, bu süreci çok önceden, Harp akademisindeki öğrencilik 

                                                 
7 Yılmaz, a.e., s.12. 
8 Ergün Aybars, Millî Mücadele’de İngiliz Basını, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt IV, 

Sayı 12, Temmuz 1988, s.604. 
9 Örnek: Exchange Haber Ajansı. 
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yıllarından itibaren düşünmüştür. O yıllarda, henüz I. Dünya Savaşı yaşanmamış, bir 

kurtuluş savaşı verilmesi söz konusu dahi değilken, Mustafa Kemal Paşa’nın, 

memleketin daha iyi ve daha güzel bir yer olabilmesi için sabahlara kadar uykusuz 

kalarak planlar yapması, O’nun ileri görüşlü ve devrimci yönünü göstermektedir. 

Aslında O, kendini günün birinde vatanını ve halkını hak ettiği en iyi koşullara 

ulaştırmak için gerçekleştireceği devrimlere hazırlamakta ve yetiştirmekteydi. 

Nitekim tedavi gördüğü Karlsbad’ta hatıra defterine şu cümleleri yazmıştı: “Benim 

elime büyük bir yetki ve güç geçerse, ben toplum hayatımızda arzu edilen inkılabı, bir anda 

bir darbe ile uygulayacağımı sanıyorum.” Bunun yanı sıra başarıya ulaşmasında ileri görüşlü 

olması ve zamanlamayı doğru yapabilme yeteneğine sahip olması söz konusudur. Tıpkı 

yıllar sonra Nutuk’ta ifade ettiği gibi: “Ben, ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim 

büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün 

toplumumuza uygulatmak zorundaydım.”10 

Bu bağlamda Hasan Âli Yücel’in, Prof. Dr. Afet İnan’ın kaleme aldığı 

“Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler” kitabı için yazmış olduğu önsözde, 

Mustafa Kemal Paşa’nın Selanik’e geldiği zaman “Padişahımız Efendimizin 

arzusuna mugayir bir iş” yapmış olmasından kaygılandığını söyleyen annesine 

verdiği cevapta “Padişahımız Efendimizin ne olduğunu şimdi değil, yakın zamanda 

sana göstereceğim” demesinden “ne kadar manâlıdır” diye bahsetmiş olması da 

önemlidir.11 

  Esasen, toplumumuzun bugünkü yapısı Mustafa Kemal Atatürk’ün 

gerçekleştirdiği devrimin bir sonucudur. Osmanlı Devleti’ndeki toplumsal 

bozukluklar yabancı güçlerin ülke üzerinde iktisadi egemenlik kurmalarına neden 

olmuş ve Osmanlı aydınları bu durumu değiştirebilmek için çeşitli fikirler üretmiş ve 

bu da devrime giden süreci hazırlamıştır. I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti 

siyasal egemenliğini kaybetmişti. Bu da Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekileri ilk 

olarak bağımsızlık savaşına yöneltmişti.12 

                                                 
10 Gazi Mustafa Kemal, Söylev, Ankara, TTK Yay., Cilt 1, s.23. 
11 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara, İş Bankası Kültür Yay., 1968, s. IV. 
12 Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devrimi’nin Temelleri ve Gelişimi, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., 1974, s.1. 
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 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın13 imzalandığı sırada Suriye’de Yıldırım 

Orduları Grup Kumandanlığı’na atanmış olan Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Ahmet 

İzzet Paşa’ya Adana’dan gönderdiği telgrafta, birliklerine verdiği gizli emrin 

maddelerini sıralamıştır.14 Burada mevcut durumun adeta bir röntgenini çekmiş olan 

Mustafa Kemal Paşa, memleketinin iyiliği için kabul ettiği düşüncelerinden 

vazgeçemeyeceğini, teslim olamayacağını ve teslim olunmaması gerektiğini açıkça 

                                                 
13 Mondros Silah Bırakışımı Sözleşmesi’nin tam metni için bkz. İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal 

Antlaşmaları, Cilt I, Ankara, TTK Yay., 1989, s.12-14. 

14 “1- İskenderun’a çıkacaklara karşı silah kullanma hakkında verdiğim ve 5.11.34 tarihli 

gizli emrin özel maddelerini aynen arz ediyorum. (İngilizlerin muhtelif bahanelerle 

İskenderun’a asker çıkararak Yedinci Ordu birliklerini zor duruma sokmak istediklerini 

anlıyorum. Buna meydan vermemek için üçüncü kolordu İskenderun’a kuvvet çıkarılmasını, 

Yirminci Kolordu için birinci maddede zikredilen harekât sonuçlanıncaya kadar gerekirse 

ateşle engelleyecektir.) Zikredilen birinci madde ise, Yirminci Kolordu’nun büyük kısmının 

Katma-Subaşı hattının kuzeyine geçmesine aittir. Bu harekât sonuçlanmış olduğundan, silah 

kullanma hakkında emrin de uygulama zamanı geçmiştir. Bununla beraber kuvvetli isteğiniz 

üzerine, oradaki kumandana yeniden gerekli talimat verilmiştir.”14  Mustafa Kemal Paşa bu son 

derece haklı ve yerinde olan emri ile dikkatleri üzerine çekmiş, almış olduğu risklerden korkmayarak 

uyarılarına devam etmiştir. İstanbul’a çağrılması üzerine dönmesinden önce, İzzet Paşa’ya gönderdiği 

son telgraflarından birinde uyarılarını şu şekilde sıralamıştır: “Her ne sebeple olursa olsun, 

İngilizlerle akdedilen ateşkesin imza altına giren kayıtlı şekli, Osmanlı Devleti’nin 

korunması ve selameti için yeterli mana ve mahiyette değildir. Bahsolunan maddelerin 

önemli ve geniş manalarının bir an evvel tesbiti lazımdır. Yoksa İngilizlerin tekliflerine 

bugüne kadar olduğu tarzda karşılık verildiği takdirde, bugün Payas-Kilis hattına kadar olan 

Kilikya mıntıkasının ve daha sonra Konya-İzmir hattının işgali gereği tekliflerinin birbirini 

takip edeceğine ve netice olarak ordumuzun kendileri tarafından sevk ve idaresi ve hatta 

Osmanlı Devleti’nin bakanlar kurulunun Britanya Hükümeti tarafından seçilmesi gerektiği 

gibi tekliflerle karşılaşmak da olmayacak bir şey değildir. Acz ve zaafımızın derecesini pek 

iyi bilirim. Bununla beraber devletin yapmaya mecbur olduğu fedakârlığın derecesini de 

belirlemek kanâatini muhafaza ederdim. Yoksa Almanya ile müttefikken sonuna kadar 

devam etmek halinde büsbütün bozguna uğramaya nazaran İngilizlerin kendi gayretleriyle 

elde edeceği neticeyi onlara bizim yardımımızla bahşetmek, tarihte Osmanlılık için bilhassa 

mevcut hükümetimiz için pek kara bir sahife meydana getirir. Şayet yüce hükümetimizin, 

İngilizlerle ciddiyet ve samimiyetine güvenilebilecek bir gizli anlaşma yapılmış ve yapılması 

kuvvetli bir ihtimal ise, bu hususu bildirmemeniz, tabii ki yanlış anlayışlara sevk 

olabileceğinden; bu hususta imâen olsun aydınlatılmayı istirham ederim. Vatanın geleceği 

için endişelenmekten doğan ve samimi olduğuna şüphe edilmemesi gereken işbu 

düşüncelerimin, münakaşa mahiyetinde görülmemesini özellikle rica ederim. Bilhassa 

zatınızca anlaşıldığına inandığım ve gerekenlere arz ve tebliğini memleket selâmeti gereği 

kabul ettiğim görüşlerime uymaktan kendimi engellemeye kadir değilim.” Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Atay, a.g.e., s.86-87. 
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ifade etmiş, mücadeleyi ve dik duruşu savunmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın 

lağvedilmemesini rica ettiği halde uyarılarını dikkate almayan İstanbul Hükümeti 

Yıldırım Orduları Grubu’nu ve VII. Ordu Karargâhı’nı lağvetmiş, kendisini Harbiye 

Nezareti emrine vermişti. Buradan hareketle diyebiliriz ki, Mustafa Kemal Paşa 

yıllardır “içinde bir sır” gibi taşıdığı Millî Mücadele Hareketi’nin ilk kıvılcımlarını 

burada yakmış ve bu düşüncesini Ali Fuat Paşa15 ile Adana’daki görüşmesinde de 

paylaşmıştır. 

Çanakkale’de 1915 yılında Arıburnu ve Anafartalar zaferiyle İstanbul’u 

kurtararak tarihin akışını değiştiren Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi 

imzalandığında birliklerini kurtaran ve çarpışarak İngilizlerin hareketini durduran tek 

kumandan olmuştu.16  Buradaki en önemli noktalardan biri ise aldığı kararlar, yaptığı 

uyarılar ve eylemleri ile Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’da yönetimi ele geçirmiş 

olan İngilizlerin dikkatini çekmiş olmasıdır. Kendisini bir tehlike olarak gördükleri 

için acilen İstanbul’a çağrılmasını isteyen İngilizler ve işbirlikçileri, aynı sebeple 

İstanbul’daki faaliyetlerini de tehlike olarak görüp, O’nu İstanbul’dan uzaklaştırmak 

istemiş olabilirlerdi. Nitekim Mustafa Kemal Paşa işgal altındaki İstanbul’a geldiği 

                                                 
15 Ali Fuat Paşa (Fuat Paşa, Orgeneral Ali Fuat Cebesoy, İstanbul 1883- İstanbul 10.1.1968): Kurtuluş 

Savaşı kahramanlarındandır. Halk arasında 93 Harbi diye anılan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı 

komutanlarından Mareşal Mehmet Ali Paşa’nın torunu, Milli hükümetin ilk Bayındırlık Bakanı 

tümgeneral İsmail Fazıl Paşa’nın oğludur. 1905 yılında Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak 

bitirdi. Atatürk ile aynı sınıfta okudu. Rumeli’nde eşkıya takiplerinde görev aldı. Roma’da 

Ataşemiliterlik yaptı. Balkan Savaşı’nda Kolordu Kurmay Başkanı olarak Yanya Savunması’na 

katıldı. Burada yaralandı. Rütbesi yarbaylığa yükseltildi. Birinci Dünya Savaşı’nda tümen ve kolordu 

komutanı olarak büyük başarı gösterdiğinden albaylığa ve generalliğe terfi ettirildi. Kurtuluş Savaşı 

başında Amasya kararlarını imzalayanlar arasındaydı. Komutanı olduğu 20. Kolordu’yu Konya 

Ereğli’si bölgesinden Ankara’ya getirdi. Kolordusuyla birlikte Millî Mücadele’de görev aldı. Sivas 

Kongresi kararlarıyla kendisine Umum Kuvveyi Milliye Başkomutanlığı görevi verildi. Batı Cephesi 

Komutanlığı yaptı. Sonra 1920’de Moskova Büyükelçiliği’ne atandı. Yurda dönünce 2. Ordu 

Müfettişliği’ne getirildi. Askerlikten emekliye ayrıldı. T.B.M.M.’de 1-2 ve 4-8 dönemlerinde 

Ankara,9-11 döenmlerinde de Eskişehir milletvekilliği yaptı. 1939’da Bayındırlık, 1943’te Ulaştırma 

Bakanlığı yaptı. 1948’de T.B.M.M. Başkanlığı’na seçildi. Atatürk’ün harp okulu öğrencilik 

yıllarından beri yakın arkadaşıydı. Atattürk’e İzmir’de yapılacak suikasta adı karışmışsa da İstiklal 

Mahkemesi kararıyla aklandı. İstiklal savaşı ve Moskova Büyükelçiliği anılarıyla, Atatürk’le yakın 

arkadaşlıklarına ilişkin anıları kitap halinde yayımlandı. Düşmanla savaştığı Geyve yöresinde kendi 

adını taşıyan bir köy vardır. Bu Ali Fuat Paşa Köyü’nün tren istasyonu yanında bulunan cami 

avlusuna vasiyeti gereği gömüldü. Bkz. H. Adnan Önelçin, Nutuk’un İçinden, İstanbul, Yüce Yay., 

1981, s.15-16. 

16 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Pozitif Yay., 2008, s.130. 
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13 Kasım 1918’den 9. Ordu Müfettişi olarak atanacağı tarihe kadar olan 6 aylık 

dönemde birçok siyasi girişimlerde de bulunmuştu. Doğru olduğuna inandığı bütün 

yollara başvurarak elde ettiği sonuçlarla aklındaki bütün soruları eledi.17 Kendisinin 

Erkânı-ı Harbiye-i Umumiye İkinci Reisi Diyarbakırlı Kâzım Paşa’ya söyledikleri 

Anadolu’ya gönderiliş sebebini açıklamaktadır:  “Her ne sebep ve maksatla, beni 

İstanbul’dan uzaklaştırmak için vesile aramışlar ve bu memuriyeti bulmuşlar. Hemen kabul 

ettim. Ben zaten şu veya bu suretle Anadolu’ya geçmek fırsatı arıyordum.”18 

 Millî Mücadele Hareketi hareketinin bir felsefesi olduğu düşünüldüğünde, bu 

sürecin başrol oyuncusu olan Mustafa Kemal Paşa’nın aktardıkları, gerek bütün 

hayatı boyunca verdiği eserler ve fikirler bakımından, gerekse rol arkadaşlarının 

aktardıkları bakımından hiçbir zaman çelişkiye düşmemiş bir kişilik olarak, son 

derece önemli ve güvenilirdir. Bu bağlamda yine kendisinin şu ifadeleri bizim onun 

aktardıklarına olan itimadımızın gerekçesini açıklamaktadır: “Benim görüşlerim ve bu 

görüşlerimi belgelendirmek için size bahsettiğim vesikalar okunduktan sonra, bütün Türk 

Milletini bilhassa Türk aydınlarını vicdani ve fikri olarak iyice düşünmeye davet etmek 

isterim. Hatırat diye size naklettiğim bu hikayelerin, zamanımıza kadar bazı kişilerin hatırat 

yayınlama sevdasına benzer bir eğilimden doğmuş olduğunu zannetmezseniz… Eğer ben bu 

gerçekleri size söylüyorsam ve milletimize tebliğ ediyorsam, elbette bundan büsbütün 

maksadım vardır. Bu maksat ne olabilir? Bunu ben burada açıklayamam. Fakat benim 

tasavvurlarım şudur ki; düşüncelerimi samimi olarak nakleden bu yazılar okunduktan sonra, 

milletimin kendi kendine vaziyeti anlamak ve muhakeme etmek için lüzumlu belgelere sahip 

olacağına şüphe etmem. Eğer bahsettiğim zihniyette olanların dünyadan ne kadar 

anlamadıklarını olaylar ispat etmemiş olsaydı, benim bu sözlerimin gerçekliği zor 

anlaşılabilir diye bir zaman daha beklemeyi gerekli görürdüm. Fakat zannediyorum ki, böyle 

                                                 
17 “Daha birçok kapılar çalacaktır. Çalacak kapı ve başını vuracak duvar kalmayıncaya kadar! Ancak 

ondan sonradır ki, arkada kalan köprüleri yıkarak ve bir daha arkaya bakmayarak yola çıkmak 

mümkün olacaktır.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemâl, 

Cilt I, İstanbul, Remzi Kitabevi , 2011s.314. 
18 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s.115-116. Ayrıca bu konuda İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı Hoyland’dan 

İstanbul’da İngiliz Askeri İstihbarat Merkezine gönderilen 28 Şubat 1919 tarihli raporunda, başta 

Mustafa Kemal Paşa ve Yaveri Üsküplü Cevad Bey olmak üzere, birçok kişinin İstanbul’dan 

sürülmeleri gerektiği, içinde Fevzi Paşa, Halil Paşa, Kâzım Karabekir Paşa’nın ve İsmet Bey’in de 

bulundukları kara liste mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilâl N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde 

Atatürk, Cilt 1, Ankara, TTK Yay., 1973, s.3. 
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bir gecikmeye benim tarafımdan değil, fakat Türk Milleti tarafından da artık hiç lüzum ve 

ihtiyaç kalmamıştır.”19 

 Bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktığı gün memleketin genel 

halinden Nutuk’ta bahsetmiştir.20 Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Harp Dairesi arşivinde 

çalışmış olan Albay Şerif Güralp de kitabında vatanın genel durumunun bir 

fotoğrafını çekmiştir.  “Vatanın Genel Görünüşü: Her ev en az bir şehit vermiş olduğundan 

ağlamayan yaşlı anne, genç yaşta dul kalmamış kadın ve yetim yok gibi; güzelim kasaba ve 

köyler harabeye dönmüş, haritadan silinmiş durumda; sakatlar yığınları oluşturuyor, 

görüntüsü sağlıklı insana rastlanmıyordu. Türk olmak adeta kabahat olmuştu: Bir kurmay 

yüz başı Kafkas Çerkezleri gibi göğsü fişekli elbisesiyle Beşiktaş’ta dolaşıyor, bir aydın 

Hoybon Cemiyeti’nin müteneffiz azasından olduğunu ilan ediyor, bir Arnavut jandarma 

yüzbaşısı cinaslı hikayelerle Türk’ü aşağılıyor ve hor görüyordu. Kültürlü insanlar sürüler 

halinde İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne üye oluyorken, bir kısmı da Amerikan mandası 

peşinde koşuyorlardı. Azınlık denilen Rumlar, ideallerinin tahakkuk etmek üzere olduğu zan 

ve kuruntusu ile hepsi, Ermeniler hem muharebe cephelerinde hem de göç sebebiyle daha 

fazla mağdur olmalarına rağmen bazıları fırsattan istifade ederek günahsız Türklerden acı 

çıkarıyorlardı. Yahudilere gelince, onlar hastahanelerde, menzillerinde sair geri hizmetlerde 

kullanıldıklarından zayiat vermedikleri gibi Filistin muharebelerinde casusluk yaparak 

yenilgimizde de büyük rol almış olduklarından hülyalarının gerçekleşmek üzere olduğunu 

görerek hayatlarından memnun görünüyorlardı.”21 

  Ülke genelinde böyle bir kaos yaşanırken, ekonomik durum da son derece 

kötüydü. Bunun sonucunda halk büyük bir yoksulluk içinde perişan olmuş, açlık ve 

çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalmıştır. Ekonomik olarak 1912’den beri devam 

savaşlar sonucunda yeni Türk Devleti’ne bir enkaz miras kalmıştı.22 Buna ilişkin 3 

Aralık 1919 tarihli ‘İleri’ gazetesinin yayımladığı İzmit mektubunda, bu kentteki 

pahalılıktan şikâyet edilerek savaştan önceki ve sonraki mal fiyatları şöyle 

verilmiştir. Savaş öncesi Ekmek 1 Kuruş, et (koyun) 6 Kuruş, tereyağı 60 Kuruş, 

pirinç 3 Kuruş iken, savaş sonrası ekmek 20-30 Kuruş, Et (koyun) 80 kuruş, tereyağı 

                                                 
19 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s.87. 
20 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.3. 

21 Şerif Güralp, Kurtuluş Savaşı’nın İç Yüzü, Bir Albay’ın Anıları, Ankara, Güncel Yayıncılık, 

2002, s.17-18. 
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250 Kuruş, pirinç 50 kuruş.”23 İlerleyen zamanlarda memleket genelindeki bütün 

imkânlar ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağı için görgü tanıklarının 

ifadesine göre ilke harabe durumuna gelecektir.24 Bu denli ağır bir tablo sözkonusu 

iken, sorumluluk alarak memleketi kurtarmayı düşünmek, o dönemde bir delilik 

olarak görülmekteydi. Ancak Mustafa Kemal Paşa, üst üste yaşadığı savaşlardan 

tükenmiş olan bu halka kurtuluş umudunu verebilmiştir. Nitekim I. Dünya 

Savaş’ında yenilmiş olan devletlerden hiçbirisi böyle bir direniş gösterememişti.25  

Limni Adası’nın Mondros Limanında 20 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi 

imzalanmış ve bu Osmanlı Devleti’nin yıkılışının belgesi olmuştu. Millî 

Mücadele’nin önderi olarak Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 

çıktı.26 Samsun’da bir hafta boyunca incelemelerde bulunduktan sonra Havza’ya 

hareket eden Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a gönderdiği raporda iddia edilenin 

aksine Rum çetelerinin Müslüman halka tecavüzde bulunduğunu bildirdi.27Ayrıca 3 

Haziran 1919’da Harbiye Nezareti’ne gönderdiği telgrafta Sivas’ta Ermenileri ve 

diğer gayr-i müslim unsurları tehdit edecek hiçbir olay olmadığı ve yurdun işgal 

edilmesine karşı halkın gösterdiği tepkiyi ne kendisi ne de bir başkasının 

engelleyebileceğini belirtmiştir.28 Bu açıklamadan yalnızca 3 gün sonra 6 Haziran 

1919 tarihinde İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral A. Calthorphe İngiltere 

Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderdiği raporunda, Mustafa Kemal’in yeni bir 

örgüt yaratmakta olduğunu, birçok Türk subayının Anadolu içlerine çekildiklerini 

ifade etmiş, Padişahın yalnız kendi kişisel güvenliğini düşünmesi, hükümetin ve 

                                                                                                                                          
22 Şevket Pamuk, Dünyada ve Türkiye’de İktisadi Büyüme 1820-2005, Ankara, Yeni Reform 

Matbaacılık, 2007, s.29. 

23 Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisi’nin Tarihi, İstanbul, İmge Kitabevi, 2003, s.130. 
24 Ali Satan, İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye 1921, İstanbul, Tarihçi Kitabevi, 2011, s.25. 

25 İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, Cumhuriyetin İlk Yüzyılı, Kronik Kitap, 2017, s. 57. 
26 Zafer Toprak, Cumhuriyet’e Doğru 1919-1923 Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu, İstanbul, Türkiye 

İş Bankası Yay., 2006, s.11. Bu meseleye dair ayrıca bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt IX, 

Ankara, TTK Yay., 1996, s.561. 

27 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1991, Cilt 1, s.166. 
28Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), Ankara,T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü, Yayın No: 62, 2003, s.27.  
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Sadrazamın zayıf olması karşısında bu yeni gelişmelerin kaygı verici olduğunu ve 

İtilaf Devletleri arasında birliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.29 

Mustafa Kemal Paşa, Havza’da mülki amirlere iki genelge gönderdi, 8 

Haziran’da Harbiye Nezareti’nden kendisini geri çağıran bir telgraf aldı ve bu kararın 

İngilizlerin isteği üzerine alındığını öğrendi. 22 Haziran 1919’da Millî Mücadelenin 

gerekçe ve yönteminin belirtildiği Amasya Genelgesi’ni yaveri Cevat Abbas’a 

yazdırdı ve idari makamlara gönderdi. 23 Haziran’da emirlere uymadığı gerekçesiyle 

görevinden azledilen Mustafa Kemal Paşa, 9 Temmuz’da askerlik mesleğinden istifa 

ettiğini resmen ilan edecekti. Bundan sonraki süreç, Millî Mücadele’ye karşı gitgide 

sertleşen İstanbul hükümeti ve İtilaf ortaklığı ile bunun sonucunda ortaya çıkan bir iç 

savaş ve birçok cephede verilen bir ölüm kalım mücadelesi olarak ifade edilebilir. 

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları kongre toplamak için bile bağışlara ihtiyaç 

duydukları bir ortamda hem içte, hem de dışta savaşmak zorunda kalmış, işleri 

katbekat zorlaşmıştı. Halkın nezdinde memleketin kurtuluşunun nasıl olacağı başlı 

başına bir soru işaretiydi.  

Nitekim büyük hayallerle girilen I. Dünya Savaşı, 1918 yılının Kasım ayında 

sona erdiğinde böyle bir imparatorluktan geriye bir Türk Ulusu kaldığına inananlar 

çok azdı. 1918 ve 1919 yılları arasında kurulan partilerin ve cemiyetlerin program ve 

tüzüklerine bakıldığında siyasi eğilimi ne olursa olsun hepsine göre saltanat ve 

hilafetin varlığına doğal olarak baktıkları görülmektedir. Kurtuluş meselesi hala 

saltanat ve hilafetin kurtuluşu olarak gözüküyordu.30  

Buna ilişkin Mustafa Kemal Paşa Rus Büyükelçisi Aralov’a bu süreci şu 

şekilde ifade etmiştir;  “Ordu sadece bir isim olarak vardı. Herşeyi, korkunç bir karışıklık 

içinde yeniden yaratmak gerekiyordu. Generaller ve subaylar şaşkın bir halde idiler. Onlara 

bir çıkış yolu göstermek, morallerini yükseltmek gerekiyordu. Ne onlar, ne de halkın diğer 

grupları, milleti, padişahsız ve halifesiz kurtarmanın mümkün olacağına inanıyorlardı. Halife 

ve padişah düşüncesini itibardan düşürmek gerekiyordu. Biz bunu yavaş yavaş yapıyorduk. 

Bu yüzden bize küfürler yağdırıyor, dinsiz, vatansız, hain diyorlardı. Bunun yanında, 

birçokları İngiltere’den Fransa’dan İtalya’dan korkuyorlardı. İşte ülkemiz bu durumda idi. 

                                                 
29 Şimşir, a.g.e., s.9. 
30 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010, s.475. 
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Ama halk ayaklanıyordu, kurtuluş bunda idi. Önümüzde, milli egemenlik üzerine kurulmuş 

yeni bir Türk devleti meydana getirmek duruyordu. Silah ve cephe arkadaşlarım her zaman 

benimle aynı düşüncede değillerdi. Padişah ve İtilaf devletleri ajanları, bunlara çeşitli 

korkular aşılıyorlar, bunlar da muhalif oluyorlardı. Durum ağırdı, ama birçok dostlar ortaya 

çıkıyordu, millet de bizi destekliyordu.”31 

Böyle bir durum söz konusuyken Mustafa Kemal Paşa Erzurum 

Kongresi’nden önce 10 Temmuz 1919 tarihinde yaptığı bir konuşmasında Millî 

Mücadele’ye olan inancını iki madde halinde açıklamış, bunlardan birincisinin Türk 

Ulusu’nun bağımsız yaşamak hakkındaki azmi, ikincisinin ise galip devletlerin yeni 

bir savaşa giremeyecekleri gerçeği olduğunu belirtmişti. Böyle bir durumda yalnız 

Yunanlarla karşı karşıya gelineceği ancak millî bir birlik sağlandığı takdirde ve 

ordunun durumu iyileştirildiğinde Yunanların kısa zamanda denize döküleceğini, 

vatanın işgalden kurtarılıp tam bağımsızlığa ulaştırılacağını da eklemişti.32  Mustafa 

Kemal Paşa’nın yüksek askeri zekâsını ve öngörüsünü gösteren bu açıklama, 19 

Mayıs 1919’da Samsun’da başlayıp, 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi ile 

sonuçlanan Millî Mücadele Hareketi’nin adeta bir özeti gibidir. 

Buradan hareketle hükümetlerin politika oluştururken Milli irade olarak 

anılan kamuoyunu dikkate aldıkları sonucuna ulaşabiliriz. Yine kamuoyu takdirinin 

önemi açısından düşünüldüğünde Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’da Sivas Vali’si 

Reşit Paşa’ya yazdığı mektubu aynen yayımlamış olması önemlidir. Mektupta Sivas 

Kongresi’nin toplanmasını istemeyen ve işgal tehdidinde bulunan Fransız 

binbaşılarından Jandarma Müfettişi Bay Brunot’un söylediklerine karşılık Mustafa 

Kemal Paşa şunları söylemişti:  “Bay Brüno bilmelidir ki, Fransızların Sivas’ı işgale karar 

vermeleri, kendilerine pek pahalıya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir 

şavaşa karar vermelerine bağlıdır. Böyle bir kararı Jandarma Binbaşısı Bay Brüno ile 

arkadaşları düşünseler bile, Fransız Ulusunun böyle bir karara uyabileceği sanılamaz.”33  

                                                 
31 Erol Cihangir, Aralov’un Hatıralarında Atatürk ve Türkiye, İstanbul, Kum Saati Yay., 2005, 

s.136. 
32 Cevat Dursunoğlu, Erzurum Kongresi Sırasında Atatürk’ün Düşünceleri, Belleten, Sayı 108, Ekim 

1963, s.636. 
33 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e, s.109. 
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Millî Mücadele döneminde yabancı basındaki genel kanı hakkındaki 

edindiğimiz gözlemler ışığında, Sivas Kongresi öncesinde yazılmış bu mektup bize 

Mustafa Kemal Paşa’nın yabancı basını yakından takip ettiğini bize göstermektedir. 

Kendisinin mektupta belirttiği gibi Fransız Halkı’nın devletin alacağı kararı 

desteklemeyeceği gerçeği bize kamuoyu takdirinin parlementer rejimlerdeki önemini 

hatırlatmaktadır.  

Bu bağlamda Mustafa Kemal Paşa, ulusal direnişi dünya kamuoyuna 

duyurmak, yurt içinde halkı bilinçlendirmek için 6 Nisan 1920’de Anadolu 

Ajansı’nı kurmuş ve bir bildiri yayımlayarak Türk Ulusu’na duyurmuştur. Ajans, 

Millî Mücadele’yi gerçekleştirmesi için alınacak kararları ve eylemleri halka 

zamanında bildirmek, içerden ve dışardan millî birliği zedeleyecek kışkırtmalara 

karşı ulusu uyarmak gibi önemli görevleri yerine getiriyordu.34  

 Ayrıca, 14 Eylül 1919’da Sivas’ta İrade-i Milliye Gazetesi kurulmuş, Sivas 

Kongresi tutanakları bu gazetede yayımlanmış, Mustafa Kemal Paşa’nın görüşleri de 

yine bu gazete ile duyurulmuştur.35 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması için 

Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa 10 Ocak 1920 günü adını kendisinin koyduğu 

Hakimiyet-i Milliye36 gazetesi yayımlanmıştır.37 

Herhangi bir siyasi meselede, yapılan bir işin seyrinin ve sonucunun olumlu 

olabilmesi için kamuoyu takdirini kazanmış olması ve bunun için de kamuoyunun 

                                                 
34 İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Millî Mücadele, Ankara, TTK Basımevi, 1989, s.15. 
35 “Mustafa Kemal Paşa, 11 Eylül 1919’da Sivas Kongresi sona ererken, ulusal bağımsızlık savaşının 

önemini, yapılacak işleri, mevcut durumu önce kendi milletine anlatmak kararına vardığından, gazete 

çıkartmak gereğini duydu. Sivas Kongresi’nin üyelerinden ve Sivas’ın emektar öğretmenlerinden 

Rasim Hoca ile konuşarak bir gazete çıkaracağını, bunun sorumlu müdürlüğünü üzerine alacak, 

güvenilir bir kişinin gerektiğini söyledi. Rasim Hoca derhal araştırmaya başlayarak öğrencilerinden 

yirmi iki yaşındaki Selahattin’in bu işte güvenilir kişi olacağını söyledi. Gazeteyi çıkartmak için Sivas 

Valisi Reşit Paşa’dan izin alındı. Gazetenin adı da başlık altı da Mustafa Kemal tarafından konuldu. 

14 Eylül 1919 tarihini taşıyan gazetenin yazıları tamamen Mustafa Kemal Paşa’nın direktifleri ile 

yazılmıştır.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Yücel Özkaya, Millî Mücadelede Atatürk ve Basın II, İstanbul, 

Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.,2001, s.25. 
36 “Mustafa Kemal Paşa, İrade-i Milliye gazetesini Ankara’ya getirmek istemiş, ama Sivaslılar, bunun 

Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nı anlatan canlı bir anıt olarak kalmasını isteyince İrade-i Milliye’nin 

Sivas’ta çıkması uygun görülmüştü. Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya gelişinin ikinci günü, yine bir 

gazete çıkarmak ve böylece ulusal bağımsızlık savaşının amaçlarının ve yapılan işlerin Ankara’dan 

bütün yurda duyurulmasını istedi. 10 Ocak 1920 ‘de Hakimiyet-i Milliye Gazetesi yayınlandı. 

Gazetenin ismini bizzat kendi koydu.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Yücel Özkaya, a.e., s.29.  
37 Ali Gevgilili, “Türkiye Basını”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 1983, s.213. 
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ilgili konuda doğru bir şekilde bilgilendirilmiş olması gerekir. Bu ödevlerin 

gerçekleşmesinde en büyük role sahip olan parametre ise dönemin kamuoyu 

oluşturmadaki en üstün niceliğe sahip araç olan yazılı basındır.  

Dünya genelinde, basın tarihinin hiçbir döneminde basın ilkelerinin tam ve 

doğru olarak uygulandığını söyleyemeyiz. Bu bağlamda basının yaşanan olaylara 

olan yaklaşımının objektif olup olmadığı hususu tartışmaya açık bir alan 

yaratmaktadır. Biz çalışmamızda gördük ki demokrasinin beşiği olarak anılan 

İngitere’de hükümet bazı hassas konularda, örneğin Almanya ile yapılacak olan 

Versay (Versailles) Anlaşması hakkında basına sansür uygulayabiliyor ve basın bunu 

bir sorun olarak görmüyor. Bu sebeple basından elde ettiğimiz verileri çoğunlukla 

yorumlanmış bilgiler olarak ele alıp, tarih yazımında doğrudan kullanılmayan fakat 

tarihi doğru okumamıza yardımcı olabilecek veriler olarak değerlendirmekteyiz. Bu 

bağlamda çalışmamız, Millî Mücadele tarihi üzerine değil, Millî Mücadele’nin 

İngiliz basını ve dolayısıyla İngiliz kamuoyundaki yankıları üzerine olacaktır. Bu 

dönemde Avrupa gazetelerinin birbirlerinden alıntı yapmaları ve Anadolu’da 

muhabiri olan gazetelerin haberlerini paylaşmaları bizim İngiliz kamuoyu ile diğer 

Batı ülkelerinin kamuoyları hakkında da fikir edinmemizi sağlamıştır.  

Kamouyunu etkileyen en önemli araçlardan biri de kitaplardır. Çeşitli 

alanlarda yayımlanan kitapların analiz edilmesi, kamuoyu algısı hakkında önemli 

bilgiler verebilmektedir. Bu bağlamda Millî Mücadele Hareketi başladığı sırada 

yaklaşık üç yıl boyunca İsviçre’de tüberküloz tedavisi görmekte olan, daha sonra bu 

harekete dâhil olan yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu38, anılarını anlattığı kitabında 

Millî Mücadele’nin Avrupa’dan görünüşünü detaylı bir şekilde ele almıştır ve 

                                                 
38 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 

Manisa’ya geldi. İlköğrenimine Fevziye Mekteb-i İptidaisinde başladı. İki yıl sonra da İzmir İdadisine 

gönderildi. 1912’de tüberküloza yakalandığını öğrenir ancak 1916’da tedavi için İsviçre’ye 

gidebilecek, üç buçuk yıl orada kalacaktır. 1913’te ilk hikâye kitabını çıkartır: “Bir 

Serencam”.1921’de Ankara’nın çağrısı üzerine Anadolu’ya geçti. Görevli olarak Kütahya, Simav, 

Gediz, Eskişehir, Sakarya yörelerini dolaştı. Mardin ve Manisa milletvekili oldu. Evliliği de bu 

dönemdedir. Yayımlanan çeşitli kitaplarının yanı sıra Cumhuriyet ve Hakimiyet-i Milliye 

gazetelerinde yazmış, 1932’de Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin ve Şevket 

Süreyya Aydemir’le birlikte “Kadro” dergisini çıkarırlar. Başlangıçta ilgiyle karşılanan Kadro’da 

savunulan düşünceler zararlı bulunarak derginin imtiyaz sahibi Yakup Kadri Tiran elçiliğine atanınca 

dergi kapanır. 1955’te emekli olup yurda dönerek çeşitli dergi ve gazetelerde yazılarını sürdürdü. 13 

Aralık 1974’te Ankara’da öldü. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan 

Yolunda, İstanbul, Birikim Yay.,1980, s.9-11. 
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aktardıkları çalışmamızı yakından ilgilendirmektedir:  “Mondros Mütarekesi’ni takiben 

ilk işgal ve istila felaketleri esnasında, üç yıldan beri tedavi görmekte olduğum İsviçre’den 

memlekete henüz dönmemiş bulunuyor ve bu felaketlerimize dair kara haberleri yüzde yüz 

Türk düşmanı bir Avrupa matbuatının yayınlarından duyup öğreniyordum: İsviçre’nin olsun, 

İngiltere’nin olsun bütün gazeteleri başımıza gelenleri azımsıyor, Türk Milleti’nin 

yeryüzünden kazınmasını, Türkiye’nin dünya haritasından silinmesini istiyordu. Dünya 

âmme efkârı o derece aleyhimize kışkırtılmıştı ki, bizim için Türk sıfatıyla ne sokakta 

serbestçe dolaşmanın, ne pansiyonlarda, otellerde, kahvehanelerde rahat ve huzurla oturup 

kalkmanın imkânı kalmıştı. Kimi tahsilde, kimi bencileyin tedavide beş on yurttaşla başbaşa 

vererek bu berzahtan nasıl kurtulacağımızı düşünür olduk. İtilaf Devletleri mağlup 

düşmanlarının tab’asına bütün muhabere ve seyahat yollarını kapamışlardı. Onların haklarını 

bile almışlardı. Bu yüzden tarafsız İsviçre’lilerden gördüğümüz muamele bir vatansıza, bir 

‘Heimatloss’a karşı yapılan muameleden farksızdı. Dahası var: İsviçre’liler bu kadarla 

kalmıyorlardı. Oturduğumuz otel veya pansiyonlara borçlarımızı ödeyemeyecek hale 

düştüğümüzden, bizi arada bir hudut dışına atmağa kalkışıyorlardı. Bizim de istediğimiz 

buydu ama, İsviçre sınırları ötesinde hiçbir memleket bizi kabul etmiyordu. Tam manasıyle 

Tih sahrasında Beni İsraili andırıyorduk ve tıpkı Beni İsrail gibi yollar açılsa dahi nereye 

gideceğimizi bilmiyorduk. Vatanımızın giriş çıkış noktasında düşman askerleri nöbet 

bekliyordu.”39 

Dönemin en önemli kalemlerinden ve çalışmamızda İngiliz basınının 

“Kemal’in Amazonları”40 olarak adlandırdığını ortaya koyduğumuz, Millî 

Mücadele’nin an be an içinde olan41, “Ateşten Gömleği” korkusuzca giymiş, kadın 

kahramanlardan Halide Edip Adıvar42 ise o günlerde Anadolu’da yaşananları şöyle 

                                                 
39 Karaosmanoğlu, a.g.e., s.18-19. 
40 The Daily Express, “Turks At The Gate Of Smyrna”, 9 Eylül 1922, s.1. 
41 Mustafa Kemal Paşa, Halide Edip Hanım’a bizzat telgraf çekerek Garp Cephesi’ne atandığını 

bildirmiş ve bir an önce cephe karargâhına gitmesini istemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Atatürk’ün 

Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2006, s.426. 
42 Halide Edip Adıvar, 1882’de İstanbul’da doğdu. Üsküdar’daki Amerikan Kız Koleji’nde okudu. 

1908’de gazetelere yazmaya başladığınkadın haklarıyla ilgili yazılarından ötürü gericilerin 

düşmanlığını kazandı. 31 Mart Ayaklanması’nda bir süre için Mısır’a kaçmak zorunda kaldı. 

1909’dan sonra eğitim alanında görev alarak öğretmenlik, müfettişlik yaptı. Balkan Savaşı yıllarında 

hastanelerde çalıştı. 1919’da Sultanahmet Meydanı’nda, İzmir ‘in İşgalini protesto mitinginde etkili 

bir konuşma yaptı. 1920’de Anadolu’ya kaçarak Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Kendisine önce onbaşı, 

sonra üstçavuş rütbesi verildi. Savaşı izleyen yıllarda Cumhuriyet Halk Fırkası ile siyasal görüş 

ayrılığına düştü. 1917’de evlendiği ikinci kocası Adnan Adıvar’la birlikte Türkiye’den ayrıldı. 1939’a 

kadar dış ülkelerde yaşadı. O yıllarda konferanslar vermek üzere Amerika’ya ve Mahatma Gandi 

tarafından Hindistan’a çağrıldı. 1939’da İstanbul’a dönen Adıvar, 1940’ta İstanbul Üniversitesi’nde 

İngiliz Filolojisi Kürsüsü başkanı oldu, 1950’de Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili 
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anlatıyordu;  “Geçtiğimiz köylerde hep daha evvel geçenlerin hikayelerini dinledik, izlerine 

bastık. Bir alay isyanla, acılıkla dolu İstanbul mültecisi kadın, erkek buralardan gelip 

geçmişlerdi. Yollar çok garipti. Bazan bir palaskalı asker, fişek kemerli, başı Laz başlıklı 

insanlar birer ikişer sırtların üstünde görünüp kayboluyorlardı. Bazan bütün bir İstanbul 

kafilesi uzaktan gelip, geçiyordu. İpten dizginli tahta semerler üzerinde nefer esvaplı 

zabitler, paltolu siviller görüyorduk. Biz kimse ile konuşmuyorduk. Köylerde mütereddid bir 

sükût vardı. Anadolu’dan isyan haberleri geliyor, İngilizlerin Halifesi ile milletin asi 

çocuklarının dövüştükleri söyleniyordu. Biz ancak üçüncü gün onlara tesadüf ettik ve bu 

yeni ihtilâl örneğini görebildik. Hepsinin boğazından beline kadar fişekleri var, kuşaklarında 

tabanca ve bıçak asılı. Hepsi ayaklarının altında zemberek varmış gibi yere dokunur 

dokunmaz ayakları sıçrıyor, tüfenglerini bazan omuzlarında, bazan başlarında sallayarak 

gidiyorlar. Hepsinin gözleri ateşli, fakat geldikleri sınıflar ayrı idi. Bunlar arasında Rumeli 

dağlarında Bulgar eşkıyasıyla senelerce vuruşmuş, pişmiş, çetelerle, zabit üniformasını 

ihtilâl kisvesine çevirmiş İstanbul gençleri vardı.”43 

Bütün bu anlatılanlar Millî Mücadele Hareketi’nin anlam ve önemine ışık 

tutmaktadır. O dönemde dünyaya meydan okumak anlamına gelen bu direniş ne 

denli iyi anlaşılırsa, onun sonucunda elde edilen tüm değerlerin kıymeti de o denli 

bilinecek, sahiplenilecek ve gelecek nesillere aktarılacaktır.  

Millî Mücadele hareketini başlatan ve başarı ile sonuçlandıran Mustafa 

Kemal Paşa’nın olağanüstü karakteri, zekâsı ve başarıları üzerine elbette daha çok 

şey söylenebilir, yazılabilir. Ancak asıl mesele şudur ki; O’nun, bütün bu başarı 

hikâyesini yazmasına sebep olan şey, milletine ve vatanına duyduğu sonsuz sevgi 

olmuş, bütün mücadelesi boyunca milletine inanmasını ve hayatını bu millete 

adamasını sağlamıştır. O’nu yanıltmayan bu sevginin sonucunda, olağanüstü 

çabalarıyla, bugün bu çalışmanın konusunun oluşmasına sebep olan Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’e ve bütün Millî Mücadele Kahramanlarımıza sonsuz sevgi ve 

şükranla.  

 

                                                                                                                                          
seçildi. 1954’te istifa ederek evine çekildi ve 1964’te öldü. Bkz. Halide Edip Adıvar, Ateşten 

Gömlek, İstanbul, Can Yay., 2011, s.7. 
43 Adıvar, a.e., s.91-92. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MİLLİ MÜCADELE HAREKETİNİN BAŞLAMASI 

19 MAYIS 1919 

 

 1.1. İngiliz Basınında İzmir’in İşgali 

Osmanlı Devleti açısından I. Dünya Savaşı’nı bitiren Mondros Mütarekesi 

sonrası, paylaşım politikalarının yeniden şekillendirildiği bir dönem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dönemin İngiliz Devleti Başbakanı Lloyd George önderliğinde 

İngiltere’nin, İtilaf Devletleri arasında daha aktif bir rol üstlendiği ve bunun 

sonucunda Türkiye’ye karşı katı bir tutum sergilediği bilinmektedir. İngiltere’nin bu 

politikalarına Fransa ve İtalya karşı çıktığından, Anadolu’daki isyanı bastırmak için 

İngiltere, Yunanlarla iş birliği yapma yoluna gitmiştir.1 Bunun karşılığında İngiltere, 

I. Dünya Savaşı öncesinde yapılan gizli anlaşmalara aykırı bir şekilde Yunanistan’a 

Anadolu üzerine vaatlerde bulunmuştur. “Megali İdea”yı gerçekleştirmek isteyen 

Yunanistan bu görevi büyük bir istekle kabul etmiş ve 15 Mayıs 1919’da İzmir 

Yunan birlikleri tarafından işgal edilmiştir. 

İzmir, kozmopolit bir şehir olmasının yanı sıra önemli oranda Rum nüfusa 

sahip bir şehirdi. 18 Ocak 1919 tarihinde toplanan Paris Barış Konferansı’nda 

Yunanistan Başbakanı Venizelos, İzmir üzerinde hak iddia etmişti. Benzer şekilde 

İtalyanlar da St. Jean De Maurienne2  adlı gizli antlaşmaya istinaden İzmir üzerinde 

hak iddia ediyordu. İtalyanların Batı Anadolu’daki varlığından rahatsızlık duyan 

İngiltere, İtilaf devletlerini ikna ederek Yunanların İzmir’i işgal etmesi yönünde 

                                                 
1 Yılmaz, a.g.e., s.23. 
2 İtalya, Sykes-Picot anlaşmasını öğrenince, Londra anlaşmasıyla Anadolu’da elde ettiği hakların 

yeniden ele alınmasını istedi. 19 Nisan 1917’de İngiltere, Fransa ve İtalya arasında yapılan görüşmeler 

sonunda bir anlaşmaya varıldı. İtalya; Mersin dışında Antalya, Konya, Aydın ve İzmir bölgelerini 

alıyordu. İngiltere ve Fransa İzmir’de birer serbest liman kurabileceklerdi. Bu anlaşma Rusya’nın 

onayına bağlı tutuldu. Mart 1917’de, Sovyet Rusya’da başlayan Bolşevik hareketi nedeniyle son 

anlaşmayla İtalya’nın İtilaf Devletleri önem kazanmıştı. Çünkü Mart İhtilali Rus cephelerinden Rus 

askerlerinin savaşı bırakıp çekilmeleri dolayısıyla Rusya’nın devre dışı kalmasını ve İtilaf sisteminde 

büyük bir boşluğun ortaya çıkması sonucunu doğurmuştu. 1917 Kasım’ında, Bolşevikler bu gizli 

anlaşmaları kendilerinin tanımadıklarını belirterek açıklamışlardır. Bu haber ilk kez 29 Kasım 

1918’de İstanbul gazetelerinde yer almıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İzzet Öztoprak, a.g.e., s.2. 
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karar alınmasını sağlamıştır. 3 

Ancak Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesine itiraz eden General Metaksas4, 

Venizelos’un “Megali İdea”sının bir delilik olduğunu savunarak Yunanistan’ın 

küçük ve onurlu bir ülke olmasını istediğini belirtmesine rağmen kimse bu ileriyi 

gören generale kulak asmamıştı.5 

11 Mayıs 1919 günü İtalyanlar Fethiye, Bodrum ve Marmaris’i işgal etmiş, 

bundan 4 gün sonra Yunanlar İzmir’e çıkmışlardı.6 15 Mayıs 1919 günü saat 

02:00’da Midilli’nin Yero limanından harekete geçen çıkarma konvoyu saat 07:30’da 

İzmir önlerine gelmiş ve İhraç tümeninin birlikleri 08:40’ da karaya ayak 

basmışlardı.7 Bu sırada Kordon boyunda yürüyen bir Yunan birliğinin üzerine Hasan 

Tahsin Recep tarafından ateş edilmesinin üzerine Yunan askerleri ve yerli Rumlar 

katliam yapmaya başladılar ve 2 binden fazla Türk öldürülürken çok sayıda ev ve 

işyeri de yağmalandı. 8 

İzmir’in işgali ülke genelinde üzüntü yaratırken İstanbul ve Anadolu’da 

birçok yerde gösteri ve mitingler dehşet ve üzüntü meydana getirdi. Başta İstanbul 

olmak üzere Anadolu’nun hemen her yerinde protesto gösterileri ve mitingler 

                                                 
3 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, Arkadaş Yayınevi, 2010, s.326. 

Britanya’nın Atina Ortaelçisi Elliot, 12 Nisan 1915’te Müttefikler adına sunduğu bir notada şöyle 

diyordu: “Yunanistan’a, Türklere karşı savaşa katılma bedeli olarak Ocak’ta söz verilen Aydın 

vilayeti sınırları içindeki topraklar için güvence vermeye hazır olduklarını bildirirler.” Elliot bu 

bildirinin ancak savaşa hemen katılmak koşuluyla geçerli olduğunu da sözlü olarak ekliyordu ama bu 

güvence önerisi, 3 Ekim 1915’te Müttefiklerin Selanik’e asker çıkarmasına karşı yapılan protestodan 

sonra yinelendi, Venizelos’un 5 Ekim’de düşmesinden sonra da yeniden suya düştü. Bundan böyle, 

İzmir ve çevresini Yunanistan lehine ipotekle güçlendirilmiş sayıyorlardı. Bununla birlikte, İtalya, 26 

Nisan 1915 tarihli Londra sözleşmesinin 9. Bendi gereğince, Anadolu’da kendisine söz verilen payın 

büyük ölçüde genişletilmesiyle ilgili olmak üzere Akdeniz yöresinde “Antalya Vilayetine komşu 

adaletli bir payın verilmesi” konusundaki isteklerini, 1917 yılında kabul ettirmişti. Ayrıntlı bilgi için 

bkz. Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, İstanbul, Yenigün Haber Ajansı 

Basın ve Yayıncılık A.Ş., 2001, s.101-102. 
4  Metaksas: (İoannis, 1871-1941).1897 Türk-Yunan ve Balkan savaşlarında Türklere karşı savaşan 

Yunan General, 1915 yılında Genelkurmay Başkanı oldu. Siyasete atıldı, İçişleri ve Savaş Bakanlığı 

yaptı. 1936 yılında meclis başkanı olunca, anayasayı kaldırıp kendi diktatörlüğünü kurdu. Ekim 

1937’de Ankara’da Atatürk’ü ziyaret etti. Bkz. Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, 

Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2006, s. 725.  
5 İlber Ortaylı, Türkiye’nin Yakın Tarihi, İstanbul, Timaş Yay., 2011, s.50. 
6Salahi Sonyel, Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki 

Eylemleri, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s.13. 
7 Sabahattin Selek, Millî Mücadele, Cilt I, İstanbul, Doğan Gazetecilik A.Ş., 2011, s.66. 
8 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele I, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 

2010, s.241. 



 

18 

 

düzenlenirken telgraf yasağına rağmen birçok yere işgali protestoeden telgraflar 

çekildi.9 

İngiliz gizli belgelerinden öğrendiğimiz üzere, İzmir’in işgal ediliş 

biçiminden ve işgalden sonraki uygulamalardan İngilizler dahi rahatsız olmuşlardır. 

8 Haziran 1919 tarihinde Amiral Sir A. Calthorpe’den Lord Curzon’a gönderilen bir 

mesajda Yunanların İzmir’i bir mezbaha haline getirdiklerinden bahsedilmekte, 

başka bir belgede Avrupalıların verdikleri raporlara göre İzmir’de ilk adımda 

Yunanların 20 bin Türk’ü öldürdüğü belirtilirken 31 Ağustos 1919’da Mr. 

Russel’den Lord Curzon’a gönderilen mesajda şu ifade yer almıştır; “İzmir’de oturan 

İngilizler Yunanların İzmir’i idaresinin çok kötü ve çok haince olduğunu söylüyorlar. 

Bunun nedeninin Yunanların çok kötü yaratılışta insanlar olmasından ileri geldiğini 

ve Türklerin karakter kuvvetinin İngilizlere çektiğini söylüyorlar.”10 

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak bastığı sırada 

da İngiliz Basınının gündeminde İzmir’in işgal edilmesi hadisesi vardı. İncelediğimiz 

İngiliz gazetelerinin hemen hepsi İzmir’in işgali hadisesine büyük önem vermiş; 

zaman zaman işgale manşetten yer vermişlerdir. Yapılan haberlerde İzmir’in işgali 

olağan bir durum olarak gösterilmiştir. Nitekim The Times gazetesinde işgale 

ilişkin; Atina’da Yunan kuvvetlerinin İzmir’e çıkarma yapacağı bildirildikten sonra 

bunu kilise çanlarının, fabrika sirenlerinin, vapur düdüklerinin takip ettiği ve bütün 

meydanlarda vatanseverlik gösterileri yapıldığı dile getirilmiştir. Ayrıca The Times 

gazetesinde meseleye dair şu ifadeler yer almıştır:  “İzmir Küçük Asya’nın başlıca 

limanıdır, çok büyük bir Yunan nüfusa sahip olup; ancak bazı yerlerdeki çok sayıda 

Yunanlılar acı zulümlerden dolayı İzmir’den kaçmak zorunda kalmıştır. Bunların 

sayısı hakkında tam bir rakam vermek imkânsızdır. Bununla birlikte Türkiye’nin 

yenilgiyi kabul etmesinden sonra dahi Türkler, Yunanlar üzerindeki baskı ve 

terörizmi devam ettiriyorlar. Venizeleos Paris muhabirimize verdiği demeçte şunları 

söylüyor: ‘Küçük Asya’nın batısında, adalara yakın kısımlarda 1.400.000 Yunan 

yoğun olarak yaşamaktadır. Bu bölge ayrılmalı ve Yunanistan ile birleştirilmelidir. 

Bu bölge Bursa vilayetinin bir bölümünü ve Aydın’ın büyük bir kısmını ihtiva 

                                                 
9 Jaeschke, a.g.e., s.130. 
10 Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2009, s.185. 
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ediyor. Bu alan güçlü bir Türk azınlık içermesine rağmen Yunanistan ile coğrafi bir 

mevcudiyet oluşturuyor. Ancak bu çözüm yine de yüzbinlerce Yunanı Türk 

egemenliğine terk ediyor. Bu yüzden tek çözüm nüfusun toptan ve karşılıklı 

transferini cesaretlendirmek.11 

Aynı tarihli The Daily Mirror gazetesinde; İzmir’in işgali ile ilgili: “Türk 

Bölgesinin başladığı İzmir Konak meydanına saat 11 sularında Yunan çıkarması yapıldığı 

esnada açılan yaylım ateşi sonucu 300 Türk ve 100 Yunan öldürülmüştür.” haberi yer 

almıştır.12  

Yunanların davranışları üzerine şikayetler gelmeye başlayınca Venizelos13 

güvendiği bir arkadaşı olan Aristeidis Stergiadis’i14 İzmir’e gönderdi. İslam hukuku 

konusunda bilgi sahibi olan bu tecrübeli yönetici göreve başladığında gelen 

şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Ayrıca İtilaf Devletleri temsilcilerinin 

bulunduğu bir komisyon tarafından belirlenecek zararların telafi edileceğini 

bildirmişti.15 

Bu konuya ilişkin mesafeli bir tutum sergileyen The Guardian gazetesinde 

İzmir’in işgali ertesinde, Yunan işgali altında olan yerlerde düzenin tam olarak 

hâkim olduğu haberi göze çarpmaktadır. Ayrıca Yunan hükümeti başkan yardımcısı 

M. Repoulis’in Yunanların hâkim olduğu yerlerde; hükümetin direktiflerini yerine 

getirmek ve düzeni sağlamak üzere İzmir’e ulaştığı; Müslüman birimler tarafından 

sayılan ve İslam hukukunda bir otorite olarak kabul edilen Yunan yüksek komiseri 

Stergiadis’in ise İzmir’e beklenmekte olduğu belirtilmiştir.16   

                                                 
11 The Times, “Greek Landing At Smyrna”, 16 Mayıs 1919, s.12. 
12 The Daily Mirror, “Smyrna Battle”, 19 Mayıs 1919, s.2. Aynı bilgiler The Daily Express 

tarafından da teyid edilmiştir. Bununla ilgili bkz. The Daily Express, “Fighting At Smyrna”, 19 

Mayıs 1919, s.5. The Guardian gazetesi de aynı bilgileri içeren bir habere yer vermiştir. Bkz. The 

Guardian, “Fighting At Smyrna”, 19 Mayıs 1919, s.7. 
13 Venizelos, (Elefterios, 1864-1936). Kurtuluş Savaşı başında Yunanistan başbakanı. 1920’de seçimi 

kazanamadı. Lozan Konferansı’nda Yunan baş delegesidir. Daha sonra da başbakanlık yapmıştır. 

Girit’te isyan edip yenilerek yurtdışına kaçmıştır. Bkz. Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve 

Beyannameleri IV, s.744. 
14 Haberde adı geçen Aristeidis Stergiadis, Venizeleos’un yakın çevresinden olmakla birlikte daha 

önce Yanya (Epir) valiliği yapmış; orada azınlıklar hukukuna riayet eden bir memur olarak tanınmıştı. 

Stergiadis, İzmir’in işgalinden sonra da temel iktisadi prensipler dışında Türkler ile Yunanlar arasında 

ayrım yapmamaya çalıştı. Geniş bilgi için bkz. Ortaylı, a.g.e, s.51-52.  
15 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2017, s.226. 
16 The Guardian, “The Occupation Of Smyrna”, 22 Mayıs 1919, s.7.  
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İzmir’in işgal edilmesi ile ilgili benzer şekilde, Cenevre’de yayınlanmakta 

olan Journal De Geneve17 gazetesinde, 10 Haziran 1919 Salı günü Le Temps’in 

haberi yer almaktadır. Ayrıntılarda İzmir’in Türk gazetelerinin Müslümanlara 

işleriyle ve barışla meşgul olmalarını tavsiye ettiklerini yazmaktadır. “İzmir’in en eski 

gazetelerinden ‘Ahenk’, Yunanlar ile Türklerin ülkenin refahı için ortak bir işte dost 

olmalarını salık vermektedir. Manisa mutasarrıfı bir çağrıda bulunarak Yunan ordusunun 

Müslümanlara karşı mutlak saygısını belirtmiştir. Vali, Yunan komutanını ve ordu şeflerini 

övmektedir. Bunlar başlangıçtan beri eylemleri ile şehirdeki bütün milliyetlere karşı Yunan 

uygarlığını savunmuşlardır. Ödemiş şehri enerjik bir mukavemet göstermiş olan Türklerin 

ayrılmasından sonra işgal edilmiştir. Her yerde mükemmel nizam hüküm sürmektedir.”18 

1.1.1. Küçük Asya’da Türklerin Varlığı Meselesi 

18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barış Konferansı’nda19 İtilaf Devletleri, I. 

Dünya Savaşı öncesinde yaptıkları gizli anlaşmalarda olduğu gibi Osmanlı Devleti’ni 

parçalamak istiyorlardı. Ancak her devletin kendine göre bir isteği vardı ve bu 

diğerleriyle çatışmaktaydı. Bu da görüşmelerin uzamasına sebep oluyordu. Bu 

nedenle, İttifak Devletleri arasında sadece Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barış 

antlaşması geri bırakıldı. Bu durumu etkileyen önemli bir gelişme ise Mustafa Kemal 

Paşa liderliğinde başlayan ve giderek yayılan Millî Mücadele Hareketi olmuştur.20  

Paylaşım senaryoları bağlamında, Türkiye’nin Küçük Asya ve Avrupa’daki 

mevcudiyeti hususu İngiliz basınını da oldukça meşgul eden bir konu olmuştur. 

Türklerin, batıda Küçük Asya (Asia Minor) olarak anılan Anadolu’daki varlığı 

meselesi Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar gitmektedir. Bir cümle ile ifade 

edersek bu, “barbar Türklerin” gelmiş oldukları Orta Asya’ya geri gönderilmesi 

gerekliliğidir ve “hasta adam” olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun 

taksimi olarak bilinen şark meselesi’nin bir açılımıdır. Türklerin Avrupa’ya ait 

                                                 
17 “Ağırbaşlı, İsviçre sermayesinin sözcüsü bir gazete”, ayrıntılı bilgi için bkz. Bilal N. Şimşir, Dış 

Basında Laik Cumhuriyet’in Doğuşu, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, s.11. 
18 Yılmaz Altuğ, “Journal De Geneve’de Türk Bağımsızlık Savaşı Günlüğü”, Atatürk Araştırma 

Merkezi Dergisi, Sayı 17, s.338. 
19 I. Dünya Savaşı’nın ardından barış antlaşmalarının görüşüldüğü ve 32 devlet temsilcisinin katıldığı 

konferanstır. Konferans Osmanlı Devleti hariç diğer İttifak Devletleri ile yapılacak olan barış 

antlaşmalarının imzalanmasını kararlaştırmıştır. Ayrıca bkz. Salahi Sonyel, Kurtuluş Savaşı 

Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, s.6. 

20 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2010, İstanbul, Der Yay., 2010, s.618-619. 



 

21 

 

olmadıkları, Orta Asya’ya geri gönderilmeleri gerektiği şeklindeki haberlere 

gazetelerde sıklıkla yer verilmiştir. Nitekim İzmir’in işgali sırasında The Guardian 

gazetesi; Paris Barış Konferansındaki hükümler, Osmanlı İmparatorluğunun reel 

sınırları ve İslam unsurunun varlığı meselesine şöyle yer veriyordu:  “Barış 

konferansı, sonunda Doğudaki çözümü dikkate almaya başladı. Konferansın bunu belirsiz bir 

şekilde erteleyebilmesinden ve bir komisyonun belki doğru olmayan fakat elverişli bir 

erteleme çaresinin benimsenmesinden korkuldu. Paris’in İtalyanlara Antalya’da, Yunanların 

İzmir’de hak iddia etmelerine izin vermesinden sonra bu yol savunulabilir olmazdı. 

Ertelemeden elde edilecek bir şey olmamakla beraber kaybedecek çok şey vardır. Problemin 

bütün unsurları biliniyor ve yerleşim görevini ertelemek sadece belayı davet etmek olurdu. 

Fransız basınında aniden filizlenen Osmanlı İmparatorluğu’nun bölünme planlarının 

üzerinde durmaya ihtiyacımız yok. Onlar elbette dilek ve temennileri yansıtıyor, kararları 

değil. Tatmin edici herhangi bir düzenleme bölgesel isteklerin tatmininden çok bazı 

prensiplere dayanmalıdır. Beklendiği gibi eski Türkiye’nin bütün arkadaşları onu korumak 

için yarışıyorlar. İslam, onların altında savaşı seçtiği sadece bir kılıf. Ancak İslam iyi bir kılıf 

değildir. Türk sisteminin, bastırılmış milletlerin bir kiliseye basitçe itaat haklarının inkâr 

edilmesi gibi temel özelliklerinin devam edeceğiyle ciddi olarak yüzleşildi mi? 

Muhammed’in kurallarının şu ana kadar bir Hristiyan devlete ya da beyliğe saygı gösterdiği 

görülmedi çünkü o Müslüman. Neden böyle bir düzenleme Müslüman olmayan eyaletlere 

empoze edilmeli? Ve öyle de olsa durdurmak için böyle bir kural nerede? Mısır ya da 

Karadeniz’in etrafındaki topraklar ya da Kuzey Afrika ya da Hindistan’ın büyük parçaları? 

İslam, dünyadaki diğer dinlerle aynı haklara sahip ve muhtemelen hiçbir yerleşim bu 

hakların önünde engel olmaz. Ancak milletlerin gelişimi ve özgürlüğüne bağlı ebedi bir veto 

hakkı ile ilgili özellikle avantajlı bir konuma yetkili değildir. Eklemek gerekirse, ya baştan 

aşağı temelsiz bir iddiayı kabul etmekle dünya için kolaylık elde edecekleri boş bir hayali 

kuranlar? Eğer Türk İmparatorluğu ya da eşdeğeri ayakta kalırsa Hindistan’daki 

sıkıntılarımız buna karşın artabilir. Türk İmparatorluğu’ndan dolayı dünyanın yarısının 

sıkıntıları bir yüzyıl açıkça var oldu. Devlet adamı hoşlansa da hoşlanmasa da ilk önce 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ne olduğu hakkında bütün olarak parçaları birleştirip sonuca 

varmalı. Cesaretlerini toplamalı ve bunu umacılarla yapmalı ancak bazı sinirli Anglo-

Hintliler bu umacıları korkakça hayalinde canlandırabilir.”21 

 İlgili yazıda, Barış Konferansında şark meselesi ile ilgili ortaya atılan 

                                                 
21 The Guardian, “Turkey”, 19 Mayıs 1919, s.6. 
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çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi önemle vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra 

İngilizlerin, Osmanlı’nın birliği ve mevcut sınırlarına dair kaygıları, İslam unsuru 

kanalıyla Anglo-Sakson sömürgeleri üzerindeki hakimiyetine ilişkin tedirginlikleri 

de göze çarpmaktadır. 

İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölünmesi ve İzmir’in işgali 

meselesini masaya yatırmış; ancak Dörtler Konseyi sorunun çözümüne dair henüz 

kesin bir karar alamamıştı. Uzayan tartışmalara göre bu konuda getirilen öneriler 

şöyleydi: Yunanistan çoğunlukla Yunanların yaşadığı İzmir ve Ege kıyı şeridini 

almalı; başkenti Konya ve Antalya Limanı olan Kilikya ve Yunan bölgesi arasında 

kalan kısım başka bir devlet olmalı ve bu devletin mandası İtalya’ya verilmeliydi. 

Türk Devleti Fransa’nın koruması altında Kuzey Anadolu’da oluşturulmalı, 

Avrupa’dan da kovulmalıydı.22 Dörtler Konseyi’nden kesin bir sonuç çıkmaması 

paylaşıma ilişkin tartışmaları daha da arttırmıştı.23 The Guardian’da Küçük Asya 

sorununun uzaması üzerine oluşan gergin hava şöyle veriliyordu:  “Küçük Asya’nın 

önerilen çözümü üzerinde büyük bir gerginlik hissedildi. Dün tartıştığım gibi önerilen 

Türkiye’nin parçalanması herkesin dudaklarında. Bazı çevrelerden hiçbir çeşit niyeti 

olmayan etkili itirazlar gelmekte ancak bu itirazlara rağmen çoğu insan ve ben çok iyi bir 

sebeple Osmanlı İmparatorluğu’nun tam olarak, toptan bölünmesini düşündük. Ancak iki şey 

bu karara karşı. Birincisi Türkiye’nin tam olarak parçalanmasına karşı gelen fedakâr değilse 

de açıkgöz dürtülerinden gelen Büyük Britanya’nın tavrı. Diğeri ise Amerika’nın 

Konstantinopol için ve belki de Ermenistan için de mandayı kabul etmeyeceği ihtimalidir. 

Çok iyi bilindiği gibi çoğu Amerikalı, parmağını Türk pastasının içine sokmaya karşı ve 

bütün bir manda işinin bir aldatma sorununa dönüştüğü, Amerikalılarla sınırlı olmasa da 

daha çok bakışını açıkça yansıtıyor.”24  

Aynı makalenin devamında “Fransa ve Küçük Asya”25 başlığı altında 

                                                 
22 Haberin ayrıntılarında bütün problemin püf noktasının İstanbul olduğu ve çözüm olarak Türk 

Devletinin Avrupa’dan kovulması ve Sultan’ın hakimiyetinin Bursa, Ankara, Kastamonu ve 

Trabzon’un bir bölümüne Hindistan Devleti’nin sert hoşgörüsüzlüğüyle indirgendiği bilgisi yer 

almaktadır. Benzer bir senaryo olarak, İstanbul’da Trakya’nın bağlı veya bağlı olmadığı uluslararası 

bir devlet kurulması ile ilgili ancak Bay Montagu, Ağa Han, Bikaner Mihracesi ve Hint Konseyi’nin 

üyelerinin Sultan’ın İstanbul’dan alınmasının Hindistan’da içler acısı etkilerinin olacağı yönünde fikir 

belirtmişlerdi. Bkz. The Times, “Division Of Turkish Empire”, 19 Mayıs 1919, s.11. 
23The Guardian, “The Distribution Of Turkey”, 19 Mayıs 1919, s.7.  
24 The Guardian, “Criticism Of The Terms”, 20 Mayıs 1919, s.7.  
25 The Guardian, “France And Asia Minor”, 20 Mayıs 1919, s.7.  
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yayınlanan haberde ise Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili önemli detaylar göze 

çarpıyor:  “Küçük Asya’nın önerilen paylaşımına karşı iki ana çizgiyi herhangi bir Fransız 

algılayabilir diye düşünüyorum. Bunlar Fransa’nın payına düşenin yeterli olmayacağının 

dikkate alınması ile ilgili. Fransızlar, Britanya’nın Mezopotamya ve Filistin’de istediği her 

şeyi aldığını, Yunanistan’ın Fransa’nın büyük çıkarlarının olduğu İzmir’i, İtalya’nın 

Antalya’daki payını alacağını ve şimdi de İngilizlerin Amerika’yı İstanbul’a koymasından, 

Sultanı Fransa’nın istemediği Bursa’ya getirerek izlemesinden bahsediyorsunuz diyorlar… 

Bazıları kuşkulu görünse de küçültülmüş Türkiye’nin egemenlik anlaşmaları Fransa’nın 

buradaki ve diğer bölgelerdeki iddialarının gerçek bir tazminat olduğu Fransa tarafından 

kabul edilebilir. Elbette Anadolu’daki kabahat için Fransa sorumlu gösterilemez. Hemen 

hemen her ülke eleştirilere açık olmalı. Elbette Yunanlar herhangi birinden daha iyi bir 

pozisyona sahipler ve Venizelos İzmir kıyısındaki Yunanistan iddialarını başarıyla kurmak 

için krediyle yetkilendirildi.”  

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasından 1917 yılına kadar 

İngiltere’nin önderliğinde Osmanlı topraklarının paylaşılması için dört ayrı antlaşma 

imzalanmıştı. Paylaşım konusunda kararlı olan İngiltere, Rusya ve Fransa İtalya’ya 

kendi yanlarına almak için pay vermiş, hatta Filistin’de devlet kurmak isteyen 

İsrailoğullarına bir yurt dahi ayırmışlardı.26 

Nitekim 24 Mayıs 1919 tarihli The Daily Express gazetesi bu konuları şöyle 

ele alıyordu:  “Dört Büyüklerin aldığı karara göre; Türkiye Anadolu ve Anadolu’nun Rum 

olmayan kıyılarını elinde tutacak, İngiltere Mezopotamya ve Filistin’in mandasını 

üstlenirken Suriye’nin tüm kontrolü Fransa’ya ait olacaktı. Yunanistan İzmir’in tamamını 

istiyordu; ancak İtalya’nın iddiaları tam olarak çözülememişti. Başkan Wilson ise 

Ermenistan mandasının kabul edilmesi için kongreye tavsiyede bulunacaktı.”27 

Paylaşım iddiaları konusunda eleştirel ve çarpıcı yorumların yer aldığı The 

Observer Gazetesi ise Philippe Millet’in 22 Mayıs’ta Paris’te kaleme aldığı 

makalede; Türkiye’nin kaderinin hala askıda olduğu, bölünme ile ilgili acımasız 

                                                 
26 “Bu anlaşmalar, dünya savaşını kazanacaklarından kuşku duymayan anlaşma devletlerinin, Osmanlı 

topraklarını paylaşıp kendi güdümlerinde yeni devletçikler kurmaya ve böylece Doğu Sorunu’nu 

çözmeye kararlı olduklarını gösteriyordu. Bolşevik ihtilali nedeniyle Rusya’nın savaştan çekilmesi, 

İngiltere ile Fransa’nın daha da serbest davranmalarına olanak vermişti. Ne var ki, ABD’yi savaşa 

girmeye zorlarken sürdürülen görüşmeler sonunda Başkan Wilson’un yeni bir barış progamı ile ortaya 

çıkması, İngiliz-Fransız isteklerini biraz olsun törpülemiş ve savaşı kaybeden devletlere, bu arada 

Osmanlılara da bazı umutlar vermişti.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Turan, a.e. C1, s.59-61. 
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entrikaların bulunduğu belirtilmiş, Türklerin geleneksel kaderciliğiyle Tanrı’dan 

gelecek mükâfatını beklediğine yer verilmişti. Problemin hala çözülemediğinden ve 

zorlukların daha netleştiğinden söz eden Millet, “Anadolu” başlıklı bölümde 

Yunanistan ile İtalya’nın isteklerine yer ayırmıştır. Yunanistan’ın en başarılı 

müzakerecisi Venizeleos’un İzmir ve çevresindeki istediği her şeyi sağlama aldığını 

dile getirmiştir. İtalya’nın iddialarının ise karmaşık olduğu ve bu iddiaları 

cesaretlendirenin 1917’deki olağandışı mutabakatla İngiltere ve Fransa’nın olduğunu 

belirtmiştir. İtalya’nın Güney Anadolu’daki isteklerinden söz eden Millet bunu şöyle 

ifade etmiştir:  “Dörtlerin Anadolu’nun Türk olan kısmının bölünmesi anlayışı yanlış ve 

aptalca. Savaşın Sultan veya Türk halkı ile değil Türkiye’nin Alman efendileri ile yapılacağı 

konusunda dini söz verilen sadece Hint Müslümanları değil. Savaş boyunca Fransız 

ordusuna 262.000 savaşçı ve 80.000 işçi kurban verdiği Fransa’nın Kuzey Afrika 

Müslümanları ile ilgili çok benzer bir vaat Kasım 1914’te Fransız Devleti’ne verildi. Bu 

1915’te Gelibolu’ya çıkarma yapılırken yenilendi. Ne İngiltere ne de Fransa böyle bir vaadi 

kıramaz. Türklerin elinde tuttukları Mezopotamya, Suriye veya Ermenistan Türklerin 

çekirdek bir bölgede oldukları Anadolu’nun bölünmesi, İslam dünyasında fırtına yaratacak. 

Bu çerçevede öyle görünüyor ki Dörtler Türkiye’nin bütünlüğünün korunması, Sultan’ın 

İstanbul’da kalması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak bu bazı zorlukları 

sonlandırmaz.”28 

Aynı gazetenin 11. sayfasında “Türkiye’nin Geleceği” başlığı altında verilen 

haberde; sınırlarla ilgili gecikmenin Türklerin duygularına hâkim olmaları ve 

ülkelerinin geleceği ile ilgili bakış açılarını ifade etmeleri açısından zaman 

kazandıracağı söylemi yer almıştır. Paylaşım sürecinin uzamasının, Türklerin kendi 

gelecekleri hakkında bilinç kazanmasına neden olacağından endişe edilmiştir.29 

Avam Kamarası’nda30 yapılan görüşmelere de yer verilen haberde; Albay A. 

Herbert’in Türkiye’nin paylaşımı üzerine anlaşma olup olmadığı sorusuna Dış 

İlişkiler Sekreteri Bay Harmsworth, bu soruyu cevaplayacak pozisyonda olmadığını 

                                                                                                                                          
27 The Daily Express, “Turkey To Retain Constantinople”, 24 Mayıs 1919, s.1.  
28The Observer, “The Fate Of Turkey”, 25 Mayıs 1919, s.15. Osmanlı Devleti’nin paylaşılması 

hakkındaki istekler konusunda ayrıca bkz. Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, 

Ankara, TTK Yay., 1995, s.41. 
29The Observer, “Future of Turkey”, 25 Mayıs 1919, s.11. 
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söylemiş; Kaptan Ormsby-Gore’un: “Araplar Türklerin zalim işkencesi altında mı 

bırakılacak?” sorusuna ise yanıt vermemiştir. Harmsworth; Albay Herbert’in Ermeni 

katliamından sorumlu Alman ve Türk yetkililerinin cezai yaptırımı konusunda 

atılacak adımlar ile ilgili sorusuna, çoğu yetkilinin gözaltında olduğunu ve gerekenin 

yapılacağını söylemiştir. Ayrıca Herbert’in müttefiklerin İzmir’e yaptığı çıkarmanın 

Self-Determinasyona31 göre mi yoksa çıkarlara göre mi yapıldığı sorusuna; İzmir’e 

yapılan çıkarmanın Barış Konferansı’nın Yüksek Şurası’nın emirleri doğrultusunda 

ve Türkiye ile yapılan Ateşkesin32 7. Maddesine uygun şekilde yapıldığı cevabını 

vermiştir.33  

 Sir William Mitchell Ramsay “İtilaf Devletleri ve Anadolu” adlı makalesinde 

paylaşım senaryolarındaki etnisite unsuruna değinmiştir: Türklerin Anadolu’da 

küçük bir bölgede ve denetlenen bir güç ile kalmasını; bu gücün de muhtemelen 

Fransa olması gerektiğini savunan Ramsay, Anadolu’nun geniş bir kısmının sadece 

Müslüman olduğunu, bunların da Kürt, Afşar, Türkmen, Yörük gibi halklardan 

oluştuğunu belirtmiştir. Bu halklar arasında evliliğin az olduğunu bunun sebebinin 

ise kötü yönetim olduğunu vurgulamıştır. Ülkenin hangi bölgesinin saf Türk olduğu, 

köy nüfusunun karakteri ve ırkların karışımı hakkında bilgi veren Ramsay: “Yörük 

ve Osmanlı kadını arasında evlilikler olduğunu biliyorum, pratikte saf göçebe olan 

                                                                                                                                          
30 Avam Kamarası (House Of Commons): İngiliz Parlamentosu’nda üyeleri 5 yıllığına seçilen, 

milletvekillerinden oluşan alt meclis. Ayrıca Bkz. Önder Kocatürk, Balkanlar’dan Ortadoğu’ya 

Osmanlı İngiliz İlişkileri, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yay., 2009, s.66. 
31 “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, gelecek barışın temel ilkelerini belirtmek 

üzere bir açıklama yapmıştı. 8 Ocak 1918’de açıklanan ve tarihe ‘Wilson İlkeleri’ ya da ‘Wilson’un 

On Dört Noktası’ olarak geçen bu ilkeler özetle şöyleydi: Barış Antlaşmaları açık olarak yapılmalı ve 

açık diplomasi esas olmalı. Karasuları dışında denizlerde tam serbestlik sağlanmalı. Ekonomik 

engeller elden geldiği kadar kaldırılmalı. Silahlanmaların azaltılması için karşılıklı güvenceler alınıp 

verilmeli.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Rifat Uçarol, a.g.e., s.612.  
32 Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan Bahriye Nazırı Rauf Orbay, basına verdiği demeçte 

şöyle demişti: “İmzaladığımız mütareke sonucunda devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku 

bütünüyle korunmuştur. Bu mütareke, galip ile mağlup arasında yapılan bir mütareke değil, belki 

savaş durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşmaya son vermek 

niteliğindedir.” Bir gazetecinin kendisini bu denli sevindiren nedenleri sorması üzerine demecini şöyle 

sürdürmüştü: “Birincisi, İngilizlerin Türklüğün yok edilmesini amaç edinmediklerini anladım. 

İkincisi, memleketimizin sanıldığının aksine işgal altına alınmayacağını gördüm. Sizi temin ederim ki 

İstanbul’umuza bir tek düşman askeri çıkmayacaktır. Doğal olarak birkaç subay şurada burada 

görülebilecektir. Bundan başka tersanelerimiz de işgal olunmayacaktır. Size tekrar ediyorum ki 

İngilizler bize olağanüstü derecede iyi davranmışlardır…Evet, yaptığımız mütareke umudumuzun 

üstündedir. Yalnız şurası önemli ki memleketimizde asayişi korumalıyız. Aksi olursa her şeyi 

kaybetmek tehlikesi vardır!” Geniş bilgi için bkz. Turan, a.g.e., C1, s.69-70. 
33 The Guardian, “The Fate Of Turkey”, 27 Mayıs 1919, s.8. 
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Yörükler genel Müslüman nüfustan ayrılıyor. Yörük köylerinin kendilerini sakin bir 

nüfus olmaya adadığını biliyorum, komşularının kökenlerini unutmamaları için 

kendilerini Osmanlı Türk’ü olarak adlandırıyorlar. Bu çeşitliliğe baskı kurmak 

oldukça kolay, savaş durumunda bütün Müslüman mezhepleri Müslüman olmayan 

nüfusa karşı sempatide birlik oluyorlar, azınlıktaki Şiî nüfusu bile ezici çoğunluğa 

sahip olan Sünni nüfusa katıldı. Kısaca böyle farklılıklar ihmal edilmeli. Küçük 

farklılıklarda esasmış gibi ısrar ederek başlamak doğru fikirler kazandırmaz.”34 

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında Osmanlı 

Devleti’ne ilişkin İngiliz basınında genel olarak yer alan haberler bu şekildedir. 

Gündemin nabzı çoğunlukla Anadolu’nun paylaşımı üzerine olmuştur. İngiliz 

Basınının Anadolu’da bir ulusal direniş hareketi olabileceğini aklına getirmediği 

gözlenmektedir. 

1.1.2. Sultanın Durumu ve Hint Müslümanlarının Tepkisi 

Millî Mücadele Hareketinin başlangıçta hızla yayılmasını Müslümanların, 

bilhassa Hint Müslümanlarının ortaya çıkardıkları hilafet akımı, önemli derecede 

etkilemiştir. Bu akım, Türk tezini dünyaya duyurmasının yanı sıra Türk Milletine ve 

Millî Mücadele’ye maddi ve manevi olarak destek olmuştur.35 

Bu bağlamda, I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizlerin Hindistan’da siyasal bir 

pazarlık aracı haline getirmek istedikleri halifeliği korumak adına Hindistan Halifelik 

Kongresi (All India Khalifat Congrees) kuruldu. Bu birlik ilginç bir şekilde Hindular 

tarafından da destek görmüştü. İngilizlere direniş gösteren Hinduların lideri 

Mahatma Gandi’nin hedefleri Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü gerektiriyordu. 

Ayrıca 17 Ekim 1919 “halifelik günü” ilan edilmiş ve işyerleri kapatılarak genel 

greve gidildiğinden bahsedilmekteydi.36 1920 Şubat’ında “2” halifelik konferansı 

düzenlenmiş, 8-10 Temmuz 1921’ye gelindiğinde ise Karaçi’de “5000” kişinin 

katıldığı konferansta Türkiye’ye ve Kurtuluş Savaşına yardım etmek adına önemli 

                                                 
34 The Guardian, “Allies And Anatolia”, 29 Mayıs 1919, s.9.  
35 Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, s.183.  

36 The Observer, “Partitioning Of Turkey”, 26 Ekim 1919, s.11.  
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kararlar alınmıştı.”37 

Öte yandan, Hint Müslümanlarının Osmanlı Hilafetini savunmasının kaynağı 

da İngiltere idi. İngilizler, hilafeti bir Arap İmparatorluğuna vermek yerine, 

İstanbul’daki ruhani bir halifelik makamının kendileri için daha faydalı olacağına 

inanıyorlardı. Osmanlı halifeliği Bolşevizme, Türkiye’de bir ulusçu akıma ve Hint 

Müslümanlarının Hindu ulusçuluğuna katılmalarına karşı bir araç olabilirdi. Böyle 

bir siyasetin sorumlularının en ileri gelenleri Ağa Han ve Seyyid Emir Ali idi.38     

Bu bağlamda Hint Müslümanlarının işgale olan tepkileri İngiliz basınının 

oldukça ilgisini çeken konulardan biri olmuştur. The Times Gazetesindeki “Türk 

İmparatorluğunun Taksimi” başlıklı haberde, İngiltere’nin Hint Müslümanlarının 

tepkisinin ülke geneline yayılarak toplu bir isyana dönüşmesinden oldukça endişe 

duyduğu görülmektedir:  “İzmir’in İtilaf Devletlerince işgali Fransız Basınına Türk 

İmparatorluğu’nun taksimi ile ilgili çeşitli bildiri yayımlama imkânı sağladı. Dörtler Konseyi 

iki gündür bunu tartışıyor ancak şimdiye kadar karar alınmadı. Tartışmanın öngörüleri şöyle 

gözüküyor: Yunanistan’ın İzmir ve Yunanların çoğunlukta yaşadığı Ege kıyısını alması 

öneriliyor. Adana, Mersin ve Trabzon’un bir kısmını içeren bir Ermeni Devleti’nin mandası 

Milletler Cemiyeti tarafından Amerika’ya verilecek. Kilikya ve Yunan bölgesi arasında 

kalan, başkenti Konya olan, Antalya’ya limanı olan başka bir devletin mandası ise İtalya’ya 

verilecek. Fransa hamiliğinde bir Türk Devleti Kuzey Anadolu’da oluşturulacak. Türk 

Devleti’nin Avrupa’dan kovulmasını öngören ve Sultan’ın egemenliğini Bursa, Ankara, 

Kastamonu vilayetleri ve Trabzon’la sınırlayan teklifler Hindistan Hükümeti tarafından hoş 

görülmemişti. Hindistan’daki İngiliz kâtibi Bay Montagu, Ağa Han, Bikaner Mihracesi ve 

Hint Konseyi üyeleri Sultan’ın İstanbul’dan alınmasının Hindistan’da çok kötü etkilere 

sebep olacağını düşünüyorlardı.”39                                                                                        

Nitekim İngiliz devlet adamı Lloyd George ve Birleşmiş Kuvvetler 

Konseyinin, The Guardian Gazetesinde çıkan bir habere göre Türkiye’nin 

geleceğine ilişkin Hint delegelerinin görüşlerini dinlediği, Hint delege grubunun; 

                                                 
37Bu kararlara göre: “a) Göz kamaştırıcı zaferlerinden (İnönü Savaşları) ötürü M. Kemal ve Ankara 

Hükümeti kutlanacaktı. b) Müslümanlar bundan böyle İngiliz Ordusu’nda görev almayacaklardı. c) 

İngilizler, Ankara hükümetine karşı askeri bir harekete girişecek olursa, Hint Müslümanları onlara 

karşı direneceklerdi. d) İzmir’de felakete uğrayanlara yardım etmek için her yerde oluşturulacak 

komiteler aracılığı ile “4” milyon Rupi toplanacaktı.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Turan, a.g.e., C2, s.153. 
38 Berkes, a.g.e., s.476. 
39 The Times, “Division Of Turkish Empire”, 19 Mayıs 1919, s.11. 
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Hindistan dışişleri bakanı, Bikaner Mihracesi, Lord Sinha, Ağa Han eşliğinde 

Sahibzade Aftab Ahmet Han, Hint Konseyi üyesi Bay Yusuf Ali, C.I.E ve Eski Hint 

Sivil Servisinden oluştuğu dile getirilmekteydi.40  

The Daily Mirror Gazetesinde “Hindistan ve Türkiye’nin Kaderi” başlıklı 

haberde, İtilaf Devletleri Türkiye’nin kaderi üzerine daha ayrıntılı müzakere ettiler. 

Türkiye’nin aşırı küçülmesinin Hint Müslümanları arasında dargınlığa yol 

açmayacağını söyleyen Bay Montagu’ya itirazlar artmıştı. Lloyd George’un ricası ile 

İtilaf Devletleri Hint delegesinin Türkiye’nin geleceği ile hakkındaki görüşlerini 

dinledi. Daha önce Paris’te Türk İmparatorluğunun baştanbaşa baskı altına alındığı 

ve İtilaf Devletlerinin kontrolü altında bölüneceği bildirilmişti. Reuter’in mesajına 

göre alınan kararlar ise sadece şunlardı: Özerk bir Ermenistan’ın kurulmasının 

sağlanması ve Fransa’ya Suriye’de, İngiltere’ye Mezopotamya ve Filistin’de manda 

yetkisinin tanınması.41 

The Daily Express ise, Hint Müslümanları, Türkiye’nin parçalanmasına 

şiddetle karşı çıktığını ve bunu protesto ettiğini belirtmiştir. Ayrıca Hint 

Müslümanlarının, Abdülhamid olduğu takdirde her şeyin daha farklı olacağını, onun 

batılı güçler arasında denge politikası izleyerek Türk İmparatorluğu’nu bir arada 

tuttuğunu, şimdi ise Genç Türklerin imparatorluğu tahrip ettiğini dile getirdiklerini 

bildirmiştir.42 

İngiltere’nin Hindistan’daki egemenliğinin dayanak noktalarının en 

önemlilerinden birini oluşturan Hint Müslümanlarının talepleri43, İngiliz halkı 

tarafından da titizlikle takip ediliyordu. Çözümsüzlüğün en önemli faktörlerinden biri 

Müslümanların Türkiye’nin kaderiyle ilgili ağır endişeleri, diğeri ise savaşın hemen 

akabinde gerginliğe olan tepkiydi. Kışkırtıcıların devletin, ürünlerinin yarısını 

alacağı, evlenme ve cenaze törenlerinden de vergi alacağına yönelik sert 

dedikoduları, köylüler ve fakirler arasında üzüntüye sebep oluyordu.”44  

Bu konuya ilişkin Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’un “Journal De Geneve’de Türk 

                                                 
40 The Guardian, “Moslem Views Heard”, 19 Mayıs 1919, s.7. 
41 The Daily Mirror, “India and Turkey’s Fate”, 19 Mayıs 1919, s.2. 
42 The Daily Express, “India’s Plea For Turkey”, 19 Mayıs 1919, s.5. 
43 Sina Akşin, a.g.e., s.85. 
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Bağımsızlık Savaşı Günlüğü” başlıklı makalesinde İsviçre’de yayınlanan bu 

gezetenin İngiliz gazeteleri ile benzer haberler yaptığı görülmektedir.45 

The Guardian, Türkiye hakkında kesin bir karar alınmamakla birlikte 

Sultan’ın İstanbul’da kalmasının daha uygun olacağı düşünüldüğünü bildirirken46 

The Observer Gazetesinden Hint Müslümanları meselesine temkinli yaklaşan 

Philippe Millet, Hint Müslümanlarının Halife konusundaki hassasiyetine dikkat 

çekmiş; Türkiye’nin bütünlüğünün korunması için Sultanın İstanbul’da kalmasının 

uygun olacağı sonucuna varıldığını; ancak bunun bazı zorlukları 

sonlandırmayacağını vurgulamıştır.47 

Yine The Observer Gazetesinde, “Londra Müslümanlarının Protestosu” 

başlıklı haberde, Barış Konferansı’nın, İslam dünyasını etkileyen hayati konulardaki 

aldırmazlığını protesto için Londra’daki Müslümanların da toplandığı, tepkilerini 

ortaya koydukları dile getirilmiştir. Bu hususta Yusuf Ali’nin “geniş bir nüfusa sahip 

olan ve 80 milyondan fazlasının İngiltere tahtına bağlı olduğu Müslüman dünyasının 

duyarlılığının ve görüşlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği” şeklindeki 

açıklamasına yer verilmişitir.48    

Aynı Gazetede yer alan, Hint Müslümanları adına Ch. Ghulam Hussain Khan 

tarafından gönderilen mektupta da bu durum şöyle dile getirilmiştir:    “Efendim, 

bizler Hint Müslümanları, bu büyük savaşta babalarımızı, kardeşlerimizi ve oğullarımızı 

vererek Fransa ve Belçika’ya İmparatorluğun bütünlüğü için destek vererek Büyük 

Britanya’ya bağlılığımızı kanıtladık ve güveniyoruz ki Türkiye’ye karşı Barış Konferansı 

                                                                                                                                          
44 The Guardian, “Anxiety On The Fate Of Turkey”, 20 Mayıs 1919, s.7. 
45 “Yunanistan’ın müttefiklerin İzmir’i, oraya Yunan Albayı Zafirio’nun komutası altında 14.000 

kişiden teşekkül eden bir piyade tümeni çıkararak işgal ettiği haberi İtalyan basınında Türkiye’nin 

parçalanması işareti olarak yorumlanmıştı; fakat Paris’ten gelen son telgraflar durumu baştan aşağı 

değiştirmektedirler. ‘Türkler parçalanmayacaktır’ çünkü, İngiltere Hindistan Bakan Montegu, Bikaner 

Mihracesi ve Hindistan İslamlığı delegeleri ile Dörtler konseyi’ne müracaat etmek ve ona eğer 

Sultan’ın egemenliğinin azaltılması, Hindistan Müslümanlarının (tahminen 60 milyon kadar) çok 

gayri memnun olacaklarını ve bütün İslam’da bir isyan başlatabileceklerini beyan etmek üzere Paris’e 

gitmişlerdir. İngiltere, Fransa ve İtalya’nın tasvibini almaktadır. Bugüne kadar ‘hasta adamın’ kati 

tavsiyesini isterken bugün İstanbul’un Sultan’a bırakılmasını istemektedir. Fakat ABD Milletler 

Cemiyeti’nin mandasını alıp İstanbul’u yönetecek ve Çanakkale Boğazı’ndan serbest deniz geçişi 

sağlayacaktır. Daha şimdiden bu sözüne şiddetli itirazlar yükselmektedir.” Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Yılmaz Altuğ, a.g.m., s.337. 
46 The Guardian, “The Turkish Settlement”, 22 Mayıs 1919, s. 7.  
47 The Observer, “The Fate Of Turkey”, 25 Mayıs 1919, s.15.  
48 The Observer, “London Moslems’ Protest”, 25 Mayıs 1919, s.12.   
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hareketi bu bağlılığı incitmeyecek.  Bildiğimiz kadarıyla Türk halkı bu büyük savaşta yer 

almak istemedi, Alman sözleri ve entrikalarıyla kandırıldı. Bütün dünyanın haberdar olduğu 

gibi Türkiye dost ülke olduğunu İngiliz tutsaklara olan kibar ve insanca muamelesi ile 

kanıtladı. Bizler, Hint Müslümanları büyük Hicaz Şerif’inin Halife ya da Müslümanların başı 

olmasına tamamen karşıyız. Eğer kendisi Halife unvanını alırsa Müslüman Dünyası onu 

tanımayacak ve bizim dini bağlılığımıza sahip olmaya hakkı olmayacak. Bu hak yalnızca 

bizim tanıdığımız Türkiye’nin Sultanı’na verilmiştir.”   Mektubun devamında Ağa Han ve 

Emir Ali; Bay Montagu ve İngiliz yetkililerinden, Barış Konferansı’nda ortaya 

konulan kararların Wilson İlkelerinin 14. maddesine göre gerçekleştirilmesini 

istemişlerdir. Ayrıca İstanbul’un Türklerde kalarak Yunanlara verilmemesi 

gerektiğini vurgulamış, bunun gelecekte Balkanlarda memnuniyetsizlik ve hayal 

kırıklığı yaratabileceğini ve belki de Müslüman dünyasında isyana sebep 

olabileceğini belirtmiştir. Bay Montagu ve İngiliz yetkililerinin yetmiş milyon Hint 

Müslümanının bağlılığını incitmemek için elinden geleni yapacaklarını umut 

ettiklerini dile getirerek mektubu sonlandırmıştır.49  

Benzer şekilde, Ağa Han ve Emir Ali’nin The Times gazetesine göndermiş 

oldukları başka bir mektup “Türkiye’nin Kaderi” başlığıyla yayımlanmıştır. 

Mektupta Ağa Han ve Emir Ali Türkiye’nin Barış Konferansının yeni dizaynı ile 

yağmalandığını, limanlarının başka uluslara verilerek denize ve dünya pazarlarına 

kapatıldığını dile getirmişlerdir. 6-7 milyon Müslümanın Anadolu platosuna 

sıkıştırılmasının çözüm olmadığını, bunun bir trajedi ve en ağır hatalardan biri 

olduğunu belirtmişlerdir. İngiliz halkının bunun gerçekte ne anlama geldiğini 

anlayacağını umduklarını dile getirirken, bunun Türk Ulusunun dünyanın diğer 

bölgelerindeki Müslümanlar ve diğer uluslarla ilişkisinin kesilmesinin, birçok 

ilerleme ve gelişmeden mahrum bırakılması anlamlarına geldiğini belirterek bunun 

bütün Asya’da isyana sebep olabileceğini ifade etmişlerdir.50 

 

 

 

                                                 
49 The Observer, “The Muslims Of India”, 15 Haziran 1919, s.17. 
50 The Times, “The Fate Of Turkey”, 2 Ağustos 1919, s.8. 
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1.1.3. Türk Halkının Barış Koşullarına Bakışı 

1919 yılının Mayıs ayına gelindiğinde “Dört Büyükler”in toplantısında Lloyd 

George İzmir’in Yunanlara verilmesini, İstanbul ve Ermenistan’ın ABD’ye, Güney 

Kafkasya’nın ise İngilizlere verilmesini önermişti. Ancak ABD’nin reddi ve 

Fransa’nın itirazı üzerine Güney Kafkasya üzerindeki manda hayali yok oldu ve 

İngiliz birlikleri bu bölgelerden çekildiler.51 

Nitekim, The Daily Express “Değişmeyen Türkiye” başlığı ile verdiği 

haberinde İttihat ve Terakki’nin şimdiye kadarkinden daha güçlü olduğunun 

iddiasına yer verdikten sonra barış anlaşması koşullarının Türkler tarafından hoş 

karşılanmadığı ve durumun kritik olduğundan bahsederek Hümanite’den 

Amerika’nın İstanbul için önerilen mandayı reddettiği bilgisini alıntı yapmıştır.52 

Bununla birlikte, Barış Konferansı için Paris’te bulunan ve konferansta 

bahsettiği aşırı talepler yüzünden onur kırıcı bir cevap alan, Sadrazam Damat Ferit 

başkanlığındaki Osmanlı kurulu, 15 Temmuz’da hayal kırıklığı içinde İstanbul’a 

dönmüştü.53  

1.1.4. Amerikan Mandacılığı Meselesi 

1918 yılının Aralık ayında kurulmuş olan Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin, 

Türkiye’nin bağımsızlığını savunmasıyla beraber aslında Osmanlı Devleti’nin 

Amerika’nın himayesi altına girmesini amaçlaması Türkiye’de Amerikan mandası 

fikrine öncülük etmiştir.54 Bununla birlikte Sevr Antlaşması’nın şartlarının son 

                                                 
51 İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Kronik Yay., 2018, s.149. 
52 The Daily Express, “Unchanging Turkey” 22 Mayıs 1919, s.1. 
53 İngiliz İstihbarat raporunda ajan Carmen’in aktardığına göre “Osmanlı kurulu 12 Temmuz’da 

Paris’ten Lozan’a ulaştı. On yedi kişiden oluşan kurulun önemli üyeleri şunlardır: Sadrazam Damat 

Ferit, Tevfik Paşa, Rıza Tevfik ve Tevfik Bey. Rıza Tevfik’le görüştüm. Bana, Paris’e yapılan 

ziyaretten kurulun hiç de memnun kalmadığını söyledi; kurulun büyük ölçüde İngiliz desteğine 

güvendiğini açıkladı. Türk sorununun askıda bırakılmasını, Başkan Wilson’un, güdümler konusu 

Senato’ya getirilmeden Türk sorununda herhangi bir karar alamamasına atfetti. Yine Rıza Tevfik’e 

göre, Türkiye, varlığının en kötü döneminden birini yaşıyor.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Sonyel, a.g.e., 

s.25. 
54 Sina Akşin, a.g.e., s.475.  
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derece ağır olması, Osmanlı Devlet adamlarını Amerikan ya da İngiliz mandasından 

başka bir şey düşünemesine neden olmuştu.55 

 Buna ilişkin, Sivas Kongresi’nde Bekir Sami Bey, İsmail Hami Bey56, Refet 

Bey, Bekir Sami Bey, Rauf Bey, Kara Vasıf ve İsmail Fazıl Paşa57 tarafından manda 

fikri savunulmuş ve bu konu üzerinde etraflıca tartışılmış ancak bir sonuç 

alınamayınca Amerika Birleşik Devletleri Senato Başkanlığı’na bir yazı yazılmasına 

karar verilmiştir.58 Buna karşın, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’nin 

mandasını üstlenmek konusunda herhangi bir girişimi olmamıştı. 26 Mayıs 1919 

günü İzmir’in işgali üzerine toplanan Saltanat Şûrası manda konusunu ele almış ve 

Türkiye Havas Reuter Ajansı bunu “genel kanı, Türkiye’nin büyük devletlerden 

birinin yardımını sağlamak merkezindedir” diye aktarmıştı.59 

                                                 
55 Ernest Jackh, Yükselen Hilal Türkiye’nin Dünü, Bugünü ve Yarını, İstanbul, İkarus Yay., 2008, 

s.186. 
56 Hami Bey (İsmail Hami Danişment, Merzifon 1889-İstanbul 1967): Orta öğrenimini Beyrut’ta, 

yüksek öğrenimini Paris’te gördü. “Colege de France”ı bitirdi. 1912-1914 yılları arasında orta ve 

yüksek dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. Bağdat Hukuk Mektebine müdür oldu. Sivas 

Kongresi’ne İstanbul delegesi olarak katıldı. Gazetecilik yaptı. Yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı 

destekledi. Cumhuriyet döneminde resmî bir görev almadı. İstanbul’a yerleşerek bilimsel çalışmalar 

yaptı. Sözlük, tarih, çeviri ve şiir alanlarında 30’dan fazla eser yazdı. “Rabia Hatun” takma adıyla 

yazdığı rübailer, yazarının kimliği ve hangi çağda yazılmış olabileceği bakımından edebi tartışma 

konusu yapıldı. 1947-1955 yılları arasında yayımlanan “Osmanlı Tarihi Kronolojisi” adlı 4 ciltlik 

kitabı önemli eserlerdendir. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.82-83. 

57 İsmail Fazıl Paşa (Girit/Kandiye 1856-Ankara 18.4.1921): Tüccarlardan İbrahim Efendi’nin 

oğludur. Ali Fuat Cebesoy’un babasıdır. 1877’de kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. 

Tümen kurmay hizmetlerinde, Harp Okulu öğretmenliği görevlerinde çalıştı. Bir süre Sultan II. 

Abdülhamit’e yaverlik yaptı. Bu görevden Erzincan’a uzaklaştırıldı. 17 yıl Erzincan’da kaldıktan 

sonra albay rütbesinde İstanbul’a döndü. 1901’de tuğgeneral, 1908 Meşrutiyeti’nin ilanından sonra 

korgeneral oldu. Kısa bir süre sonra Harp Okulu Nazırlığı yaptı. Suriye Valiliği’nde ve İzmir’de 

kolordu komutanlığında bulundu. 1914’te emekliye ayrıldı. Sivas Kongresi’nin açılmasından önce 

Ankara’ya oğlu 20. Kolordu Komutanı General Ali Fuat Cebesoy’un yanına gelerek Kurtuluş 

Savaşı’na katıldı. Sivas Kongresi’nde İstanbul delegesi ve kongre ikinci başkanıydı. Son İstanbul 

Meb’uslar Meclisi’ne Yozgat’tan milletvekili seçildi. Bu meclis dağılınca, T.B.M.M.’nin 1. Dönemine 

katıldı. Bayındırlık Bakanı oldu. Ankara’da Hacıbayram Camii yanındaki türbede gömülüdür. Bkz. 

Önelçin, a.e., s.103. 

58 Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yay., 2009, s.50. 
59 Turan, a.g.e., Cilt 1, s.146. Güdümler konusunda araştırma yapmak amacıyla kurulan ve King-

Crane adıyla anılan Amerikan kurulu, 3 Haziran’da Paris’ten İstanbul’a gelerek Türk sorununa tek 

çözüm olarak Amerikan güdümünü benimseyen parti ve derneklerin temsilcilerince özel törenlerle 

karşılandı. Halide Edip bu komisyonun başlıca üyelerinden biri olan Charles R. Crane’le ilişki 

kuruyor, Amerika’nın güdümünü destekliyordu. King Crane kurulu 7 Haziran’da Suriye’ye gidecek; 

Orta Doğu’daki incelemelerini bütünledikten sonra 21 Temmuz’da İstanbul’a dönerek çeşitli parti, 
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Amerika Birleşik Devletleri’nin manda hususunda kesin bir talebi 

olmamasına rağmen, İstanbul’da ve Anadolu’da bu fikri ısrarla savunanların olduğu 

bir durum yaşanırken, İngiliz Basınında bu konuda tartışmalar yer almış, genel kanı 

ise Amerika’nın manda konusunda isteksiz olduğu yönünde olmuştur. 

Nitekim The Observer gazetesinde “Türkiye’nin Geleceği” başlıklı haberde 

Amerikan Mandacılığı ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul’dan 

sorumlu olmayı reddettiği dedikodusunun dayanaktan yoksun olduğu vurgulanmıştır. 

“Konstantinopolis’in Kaderi. Eğer Amerika mandayı reddederse.” başlıklı aynı 

sayfada yer alan Reuter Haber Ajansı’nın özel haberine göre ise Başkan Wilson’un 

Birleşik Devletler’in İstanbul ya da Türkiye’nin herhangi bir yerindeki mandayı 

reddetmeye hazırlandığı bilgisini konseye verdiğinden bahsedilmiştir. Bunun iki 

sebebi olduğu, birincisinin Büyük Güçlerin söz hakkına sahip olduğu İstanbul’daki 

Uluslararası Komisyon, diğerinin ise manda yetkisinin Büyük Güçlerin desteğiyle 

Yunanistan’a verilmesi olarak belirtilmiştir. Venizelos’un bu plan için ısrarlı 

olmadığı ancak Yunanistan’ın almayacağı manda sorumluluğunu üzerine almaya 

hazır olduğu bilgisi de verilmiştir.60 

The Daily Express gazetesinde ise “Türkiye İstanbul’u Kaybetmiyor” başlığı 

altında verilen haberde dört büyüklerin aldığı yeni karara göre Türkiye Anadolu ve 

Anadolu’nun Rum olmayan kıyılarını elinde tutacak. İngiltere Mezopotamya ve 

Filistin’in mandasını üstlenirken, Suriye’nin tüm kontrolü Fransa’ya ait olacak. 

Yunanistan İzmir’in tamamını istiyor ancak İtalya’nın iddiaları tam olarak 

çözülemedi. Başkan Wilson Ermenistan mandasının kabul edilmesi için kongreye 

tavsiyede bulunacak şeklinde açıklamalar yer almıştır.61  

11 Haziran 1919 tarihli The Times’ta Frank H. Simonds’un kaleme aldığı bir 

yazıda İngiliz Devleti’nin kaygıları açıkça dile getirilmiştir. Osmanlı Sultanı’nın 

Asya’daki Türk bölgesinden ayrılarak İstanbul mandasının Birleşik Devletler’e 

                                                                                                                                          
dernek ve yayın organlarının görüşlerini alacak, daha sonra güdümler konusunda bir rapor 

hazırlayacak ama raporuna İtilaf Devletlerilarca önem verilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Salahi 

Sonyel, a.g.e., s.17-18. Ayrıca “King-Crane” heyetinin Doğu illerine seyahati hakkında Mustafa 

Kemal Paşa Erzurum vilayetine telgrafla bilgi vermiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Atatürk’ün Tamim, 

Telgraf ve Beyannameleri, s.32. 
60 The Observer, “Future Of Turkey”, 25 Mayıs 1919, s.11. 
61 The Daily Express, “Turkey To Retain Constantinople”, 24 Mayıs 1919, s.1. 
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verilme ihtimalinin elendiği, bunun beş yüz yıllık beceriksizlik ve kötülükten sonra 

“hasta adamı” Avrupa’nın dışına atmak anlamına geldiği belirtilmiştir. Ancak 

Sultanın sadece Türkiye İmparatorluğu’nun başı değil, Müslüman dünyasının bazı 

bölümlerinden ve İngiliz Hindistanı’ndan da protestolara neden olan, İslamiyetin 

ruhani lideri olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, Avrupalı ulusların Birleşik Devletler’in 

Havana’daki uygulamasının İstanbul’da tekrar edilme görevini üstlenmesini 

istedikleri; ancak Avrupa’nın İstanbul’un tek bir güce transfer edilmesine karşı 

olduğu belirtilirken, Birleşik Devletler temsilcilerinin hevesli olmadığı dile 

getirilmiştir. Küçük Asya probleminin çözümünün hesaplanamayan iddialar ve gizli 

anlaşmalarla karıştığı, İtalyanlara İzmir’deki istekleri için cesaret verildiğinden 

bahsedilmiştir. Ancak İtilaf Devletlerinin İzmir’i çoktan Yunanlara verdiği ve 

İtalya’nın, nüfusunun bütününün Yunan olması sebebiyle On İki Ada’dan 

vazgeçmesini istedikleri dile getirilmiştir. Durumun İtalya’nın Antalya Körfezi 

hinterlandı üzerinde daha fazla ayrıcalıklar talep etmesi ile sonuçlandığı 

vurgulanmıştır. Dolayısıyla İstanbul ve Boğazlar dışında yeni bir devlet kurulmak 

istendiğinde bunun, yedi veya sekiz milyon Türk’ün Anadolu’da denize bütün 

çıkışlardan yoksun bırakılmış Asya’ya hapsedileceği yorumunda bulunulmuştur.62 

Millî Mücadele Hareketi henüz İngiliz Basınına yansımadığı bu dönemde 

manda konusu, Amasya Genelgesi sonrası İngiliz Basınında tekrar gündeme 

gelecektir. 

1.1.5. Osmanlı Devleti Hakkında Gizli Anlaşmaların Yansımaları  

Fransa ve Rusya’nın “Hasta adam” olarak adlandırması ile Osmanlı 

Devleti’nin mirasının paylaşılması ilk olarak 1804 yılında yapılan Tilsit 

Antlaşması’nda yer almış ve ilerleyen zamanlarda da yapılan antlaşmalarla 

sürmüştür. 18 Mart 1915’te İstanbul; 26 Mart 1915 tarihinde Londra; 16 Mayıs 

1916’da imzalanan Sykes-Picot63 ve 17 Nisan 1917’de ise St. Jean De Maurienne64 

                                                 
62 The Times, “The Future Of Turkey”, 11 Haziran 1919, s.10. 
63 “Buna göre Rusya’ya, Kafkas sınırına yakın yerler, yani Van ve Erzurum illeriyle Trabzon ve 

Bitlis illerinin doğu doğu bölümleri, ayrıca Sivas, Harput (Elazığ) ve Diyarbakır illerinin bir kısmı. 

Fransa’ya Adana ile Beyrut illerinin bütünüyle Halep, Harput ve Diyarbakır illerinin büyük kısmı, 

Şam ve Sivas illerinin bir kesimi ve Cebelilübnan sancağının tamamı. İngiltere’ye Bağdat ve Basra 

illerini de içeren Güney Irak. Filistin’de Avrupa devletlerinin ortak koruması altında özel bir yönetim 

oluşturulacaktı. Ayrıca eski Osmanlı ülkesinin Arapların oturdukları bölgelerinde bir Arap Hilafeti 



 

35 

 

Antlaşmaları ile devam etmiştir. Bu antlaşmalar sonucunda İstanbul, Boğazlar ve 

Kuzeydoğu Anadolu Rusların; İran ve Arap yarımadası İngilizlerin Suriye, 

İskenderun ve Toroslar’a kadar uzayan Çukurova bölgesi Fransızların; Libya, 

Antalya bölgesi ve Oniki Ada İtalyanların olacaktı. Ancak Rusya’nın devreden 

çıkmasıyla Ortaya çıkan gizli antlaşmaların bir sonraki aşaması, Yunanlara İzmir ve 

çevresinin verilmesi olmuştur.65  

Bu bağlamda Fransız Temps gazetesinde yer alan Sazonoff-Paleolog 

arasındaki gizli anlaşmaya 23 Mayıs 1919 tarihinde The Guardian gazetesi yer 

vermiştir. Rusya’daki Ekim Devrimi’nden önce yapılan bu gizli anlaşma içerik 

açısından dikkat çekici unsurlar barındırmaktadır: “Gizli Anlaşmalar. Türkiye 

Üzerindeki Mutabakatlar. Pariste Ortaya Çıkarılanlar: Paris Temps gazetesi müttefikler 

tarafından Türkiye’nin paylaşımı için yapılmış prensip olarak üç gizli anlaşmanın ilginç bir 

röportajını yayımlıyor. Devamı özet bir çeviridir: 26 Nisan 1916, Petrograd’da Fransız 

Büyükelçisi M. Paleologue ile Rus Dışişleri Bakanı M. Sazonoff tarafından Rus birliklerinin 

Doğu Anadolu’da yarattığı avantajlı durum açısından Fransız çıkarlarının korunduğu 

mektuplar değiştirildi. Rusya’nın ilhak etme hakkı olan belli bölgeler Fransa tarafından 

tanındı, karşılığında Fransa’nın Ala Dağ, Kayseri, Ak Dağ, Yıldız Dağ, Zara, Eğin ve 

Harput’u içeren bölgenin sahipliği. Ayrıca, Rus Devleti, Osmanlı bölgesi’nin Rusya’ya terk 

edilen bütün parçaları, Fransız büyükelçisinin kabul ettiği demiryolu ve diğer imtiyazların 

onaylanması gerektiği dile getirildi. İki ulus tarafından kurulmuş olan dinsel, eğitimsel ya da 

tıbbi amaçlı müesseseler, organizasyonlar ve kurumların anlaşma düzenlemesiyle ya da 

Osmanlı Devleti ile yapılan sözleşme ile yerine getirilen ayrıcalıklara dahil olabilmesi için 

devam etmesi gerektiğini kabul etti. Nisan 1916’daki bu düzenlemelerin Fransa’nın yeni Rus 

Devleti’ni tanıyana kadar pratik sonuçları olamaz. Yanı sıra, yeni Rus Devleti Anadolu’da 

ilhaklara çaba göstermeyecektir. Böylece Fransa ve Rusya arasındaki karşılıklı söz yeniden 

şekillendirilmeliydi. Ancak Sazonoff-Paleologue Anlaşması’nın prensibi, Fransa ve 

Rusya’nın Anadolu’daki çıkarlarını yasallaştıran bir prensiptir ve onların mutabakatını 

                                                                                                                                          
kurulacaktı. Bunun ayrıntıları saptanmamıştı. Ancak yeni Arap ülkesinin kuzey bölümü, Der’a-

Ebukemal çizgisine kadar Fransız koruması altında olacak, bunun güneyinde kalan Arap bölgelerinin 

tümü ise İngiliz koruma bölgesi sayılacaktı.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Turan, a.g.e., s.60-61. 
64 “Sykes-Picot Anlaşması başlangıçta gizli tutulmuştu. Ama durumu öğrenen İtalya, 1915 Londra 

Anlaşması gereğince Anadolu’da kendisine verilecek yerlerin belirlenmesini dilemişti. Onun ısrarı 

karşısında St. Jean De Maurienne’de yeni bir anlaşma imzalanmıştı. İngiltere ile Fransa ve İtalya 

arasında yapılan bu antlaşmaya göre, Antalya, Menteşe Sancağı ve Konya ilinin bir kısmı ile İzmir 

ve kuzeyi İtalya’ya bırakılacaktı.” Turan, a.g.e., s.61. 
65 Kili, a.g.e., s.89. 
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korumalı ve gelecek için (Temps Gazetesi’nin söylediğine göre) geçerli kalmalıdır. M. Picot 

ve Sir Mark Skyes tarafından hazırlanan başka bir düzenlemeyi onaylayan İngiliz Devleti’ne 

Sazonoff-Paleologue anlaşması derhal bildirildi. Bu düzenleme M. Paul Cambon ve Sir 

Edward Grey tarafından 9. ve 11. Mayıs 1916 tarihlerinde imzalanmasıyla kesin hale geldi. 

Fransa ve Büyük Britanya kendileri için iki çeşit bölge ayırdılar: “A” olarak adlandırılan 

birinci çeşit bölge Fransa’nın “B” olarak adlandırılan bölgenin İngiltere’nin olması 

durumunda, burada bağımsız bir Arap devleti veya bir Arap şef hükümdarlığında bir Arap 

Devletleri konfederasyonu kurulacak. A bölgesinde Fransa, B bölgesinde İngiltere yerel 

krediler ve yatırımlarla ilgili öncelik hakkına sahip olacak. İkinci çeşit bölge olarak Fransa 

“mavi”, İngiltere “kırmızı” ile belirtiliyor. Her iki çeşit bölgelerde, Fransa ve İngiltere 

karşılıklı olarak doğrudan veya dolaylı yönetim kurmada yetkili olacaklar. A bölgesi ve mavi 

bölgede Fransa Suriye’nin çoğunluğu, Adana vilayeti, Sivas, Anadolu’nun bir bölümü, 

Musul’un bir kesimi üzerindeki isteklerinin tanınmasını elde etti. Fransa ve İngiltere kırmızı 

veya mavi bölgelerde üçüncü bir güç ile diğerinin onayı olmadan müzakere edemez.”  

Haberin son bölümünde bir sonraki yıl üçüncü bir anlaşmanın seriyi tamamladığı 

söylenerek 21 Ağustos 1917 tarihinde St. Jean de Maurienne’de Büyük Britanya, 

Fransa ve İtalya’nın toplandığı ve İtalya’nın Grey-Cambon düzenlemelerini kabul 

ettiği belirtilmiştir. Son olarak bu üçüncü anlaşmanın Rus Devleti’ne bağlı olarak 

sonuçlanacağı maddesi yer almış ancak Rus Devleti’nin buna hiçbir zaman rıza 

göstermediği bilgisi de verilmiştir.66 

The Guardian gazetesinin “Türkiye’nin Paylaşımı. 1916’daki Gizli 

Anlaşma.” başlıklı haberinde ise “Le Temps” gazetesinin 9 Mayıs 1916’daki 

Türkiye’nin paylaşımı ile ilgili gizli anlaşmanın tam metnini yayımladığı belirtilerek 

anlaşmanın detayları 12 madde halinde açıklanmıştır. Anlaşmanın İngiliz hükümeti 

adına Sir Edward Grey tarafından kabul edildiği notu düşülmüştür. Gazetenin aynı 

sayısının 6. sayfasındaki “1916’daki Gizli Anlaşma” başlıklı haber ise anlaşma ile 

ilgili önemli noktaları barındırmaktadır. Anlaşmanın Sykes-Picot Anlaşması olarak 

anıldığını ve “Temps” gazetesinin yayımladığı metinde haritaya yer vermediğini 

belirterek harflendirilen bölgelerdeki yer isimleri verilmiştir. Buna göre: Fransa’ya 

ait olan Mavi Bölge Adana, Suriye’nin kıyı kesimi, Anadolu’nun ve Ermenistan’ın 

bir kısmı ve Mezopotamya’nın Musul bölgesi. İngiltere’ye ait olan Kırmızı Bölge ise 

                                                 
66 The Guardian, “Secret Treaties”, 23 Mayıs 1919, s.7. 
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Güney Mezopotomya, Haifa ve Acre’yi içeriyor. Mavi ve Kırmızı alanların arasında 

kalan iki Arap bölgesinin biri Fransız diğeri İngiliz koruması altında olacak ayrıca 

İngiltere ve Fransa Arap Yarımada’sının hamiliğini paylaşacak. Uluslararası bölge 

olan kahverengi bölüm ise çoğunlukla Filistin’i içeriyor. Anlaşmanın coğrafik, 

ekonomik ve stratejik açıdan Yahudi, Arap ve Ermeni halklarının ulusal hakları 

açısından ilgisiz olduğu belirtilerek Kıbrıs hakkında önemli bir detaya yer verilmiştir. 

Kıbrıs’ın Sir Edward Grey tarafından 1915’te savaşa girmesi karşılığında 

Yunanistan’a vaat edilmiş olması ve bu nedenle yalnızca Yunanistan’ın burada 

ulusal isteklere sahip olabileceği gerçeğinden bahsedilmiş ancak Fransa’nın bunu 

veto etme ihtimali olduğu da belirtilmiştir.67 

1.1.6. Türk Delegasyonunun Paris’e Daveti ve Durumu 

İzmir’in Yunanlar tarafından işgal edilmesinin Türkiye’deki yarattığı olumsuz 

etkiyi azaltmak ve Türkleri oyalamak adına 30 Mayıs 1919’da, İtilaf Devletleri 

Osmanlı Devleti’nin Paris Barış Konferansı’na davet edilmesine ilişkin karar aldı ve 

bu karar 1 Haziran 1919’da İstanbul’da bulunan Fransız Yüksek Komiseri M. 

Defrance tarafından Damat Ferid’e tebliğ edildi.68 

Bunun üzerine 2 Haziran 1919’da Paris’e gönderilecek olan heyet 

belirlenmişti. Murahhas olarak Damad Ferid ile Tevfik Paşa ve bakanlardan Ali 

Kemal, Rıza Tevfik ve Maliye Bakanı Tevfik Beyler gideceklerdi. Bu isimlere, 

bilhassa Rıza Tevfik, Ali Kemal ile Hariciye Müsteşarı İzzet Fuat Paşa’ya karşı 

büyük tepkiler oldu. Devletin kaderini değiştirecek olan böylesi bir konferansa 

donanımlı kişilerin gönderilmesi istenirken Abdülmecit ve Tevfik Paşa’nın itirazları 

üzerine Damat Ferit, Ali Kemal ve İzzet Fuat Paşa’yı çıkarmak zorunda kaldı.69  

Ülke içinde hâl böyleyken, “Türkiye ve Güçlerin Sözü” başlıklı The 

Guardian Gazetesi’nde yer alan haberde Dörtler Konseyi’nin Türklerin de 

                                                 
67 The Guardian, 26 Mayıs 1919, s.4. 
68 Sonyel, a.g.e., s.17. Ayrıca 3 Haziran 1919 tarihli istihbarat raporunda Binbaşı H.A.D. Hoyland bu 

konuda şunları yazıyordu: “Türkler, kendi delegasyonlarının Barış Konferansı’na katılmak üzere 

yakında yola çıkacağı haberine çok sevindiler. Bu en son ve beklenmedik gelişme önünde tüm öteki 

sorunlar gölgede kalıyor… Türkler, bunu Fransızların birdenbire ortaya çıkan iyi niyet ve 

sempatilerine atfediyorlar.” 
69 Sina Akşin, a.g.e., s.330-331.  
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çağrılmasına karar verdiği, Türklerin yönetilebileceği ve kendi düzenlemeleri ile 

ilgili önerilerde bulunabileceğinden bahsedilmişti.70  

Öte yandan, Türk Delegasyonu Paris’e ulaştıktan sonra Damad Ferid Paşa 

The Guardian Gazetesine bir röportaj veriyordu. “Türk Delegeleri” başlığı ile Savaş 

Basın Derneği’nin özel haber yaptığı röportajda Damad Ferid, Türk Delegasyonunun 

en iyi niyetlerle ve müttefikleri Türkiye’nin durumu ile ilgili aydınlatmak için 

geldiklerini söylemişti. Delege üyelerinin Türkiye’nin azametinden sorumlu ve 

Fransa ile dost olan partiye ait olduklarını belirtmişti. Damad Ferid, İttihat ve 

Terakki’nin yaptığı işkenceye başını kaybetmemek için sessiz kaldığından bahsetmiş 

ve partisinin güç elde edince kendisine İtilaf Devletleri ile anlaşmaları başlatmak için 

Selanik’e gitmesi emri verildiğinde, gidişine engel olmak isteyen Genç Türkler’den 

kılık değiştirerek kaçtığını söylemişti.71 

Yine aynı gazetenin üç gün sonraki sayısında yer alan, Türk Delegasyonu ve 

Türkiye hakkında cok önemli detaylar ve öngörüler içeren bir makalenin girişinde 

Edward S. Browne, 12 Haziran’daki “Türk Delegeleri” başlıklı yazısına “Savaşa 

girişinin herhangi kavgacı bir ulustan daha ahlaksız olduğunu belirttiğiniz Türklere 

bile adil davranmak istediğinize eminim” diyerek başlamıştır. Türkiye’nin II. 

Meşrutiyet’in ilanından itibaren tarihsel süreci hakkında şu yorumları yapmıştır: 

“Türk Devrimi (II. Meşrutiyet)’ den sonra ulusçu liderlerin çoğunluğu Anadolu’da ve 

özellikle Ermenistan’da jandarma organize etmesi için İngiltere’nin daveti dahil yardım ve 

dostluğu için çok istekliydi. Onların önerileri soğuk karşılandı ve sonunda reddedildi. 

İtalya’nın Trablusgarp’a yaptığı sebepsiz hareketi karşısında İtilaf Devletlerinin davranışı ve 

Balkan Savaşı Türkleri bu bölgeden yardım ve sempati beklememeleri konusunda ikna etti. 

İngiliz yanlısı parti zayıfladı ve gözden düştü. Ve güç askeri desteğinin Almanya’nın 

dostluğunu kazandıracağı konusunda kandırıcı, dalkavuk sözler veren aşırı milliyetçi ve 

askeri kanadın lideri Enver Paşa’ya geçti. Sonuç olarak Türkiye, Türk Hükümetinin bilgisi 

dışında tamamen Almanların organize ettiği ve Odessa’ya düzenlediği hareket ile savaşa 

sürüklendi. Türkiye hiç şüphe yok ki oynadığı rolden dolayı derin acı çekecek fakat bütün 

                                                 
70 The Guardian, “Turkey And The Sentence Of The Powers”,7 Haziran 1919, s.9. Aynı gazetenin 

6.sayfasında ise Reuter’in “Türk istekleri ile uyumlu olmak açısından bir Türk Barış Delegasyonu 

davet edildi. Delegelerden birinin sadrazam olma ihtimali var.” notu yer almıştır. Bkz. The 

Guardian, “Turkish Delegation Invited To Paris”, 7 Haziran 1919, s.6. 
71 The Guardian, “The Turkish Delegates”, 13 Haziran 1919, s.8. 
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adalet limitini aşan yok edilme tehditi ancak intikamcı olarak tanımlanabilir. Bütün bunların 

dışında Türkler iyi tanınmış insanlar, birbirlerine sadece aynı inançla değil, aynı dil, yaşam 

tarzı ve sosyal düzenle de bağlılar. Tarihte Orta Asya ve Yakın Doğu’daki binlerce yıl (ilk 

Türk yazıtları 8. Yüzyıla kadar gidiyor) oynadıkları rol dikkate alınırsa kendi 

memleketlerinde İtalyanlardan ve Yunanlardan yönetim konusunda yardım alması 

gerekiyormuş gibi görmek absürt. 40 yıl önce onlar hakkında yazılan ve söylenenler abartılı 

ve ölçüsüzdü. Şimdi tam tersi durumdayız. Türklerin herkesin bildiği cesaret, sabır, uysallık, 

temizlik, inanca saygı gibi iyi özelliklerini konuşuyoruz. Ulusların Self-Determinasyonu 

barışçı ve mutlu bir dünyanın temeli olduğuna inanıyorum. Yunanların bağımsızlıklarını elde 

etmelerinden, güzel şehirleri Atina’yı geri almalarından ve İtalya’nın Avusturya 

boyunduruğunu silkelemesinden memnunum ancak bu ulusların kendilerini fethedenleri 

taklit ettiklerini görmek beni çok üzüyor. İstanbul Türk şehrinden daha fazlası, İslamın 

entellektüel yaşamının merkezi. Şam ve Bağdat’ın kaybedilmesi Türkler için dayanılması zor 

ancak İstanbul’un, Bursa’nın ve Konya’nın kaybedilmesi katlanılamaz.” Dönemin siyasi 

eğiliminin aksine objektif yorumlar yapan yazar Avrupa’nın ilhakının veya işgalinin 

“Mandacı Güçler” deyimiyle olsa bile yakında veya daha sonra zarar göreceğini 

söyleyerek yazısını bitirmektedir. 72 

Öte yandan The Times Gazetesi’nin “Türk Durumu” başlıklı haberinde 

Damad Ferid Paşa’nın 10’lar Konseyi’ne yaptığı açıklama şöyle başlıyor: “Öyle 

zannediyorum ki Yüksek Meclisten önce Avrupa ve Anadolu’yu yakıp yıkan, 

kılıçtan geçiren savaşın sorumluluğu ile ilgili Osmanlı halkının herhangi bir payı 

olmadığını yeterince ifade edemedim. Gelişmelerden dolayı özür dilerim. Aslında 

bugün bütün dünya halkının fikrinden ve tarihten önce bu çok karmaşık ve yanlış 

anlaşılan durumu ifade etmem ve savunmam gerekiyor. Savaş boyunca bütün medeni 

dünya Türkler tarafından işlenen suç hikâyeleri ile şok edildi.” Bu şekilde sözlerine 

başlayan Damad Ferid Paşa konuşmasında temel olarak Türklerin yanlış 

anlaşıldığını, çaresiz olduğunu, bütün sorumluluğun İttihat ve Terakki Partisi’nde 

olduğunu dile getiriyor ve savaş öncesi sınırların korunmasını talep ediyor.73  

Türk Delegasyonu ile ilgili “Türkiye’nin Talebi” başlığıyla The Daily 

Express Gazetesinde yer verilen haber Paris’ten gönderilen bir resmi tebliğe 

                                                 
72 The Guardian, “The Turkish Delegates”, 16 Haziran 1919, s.12. 
73 The Times, “The Turk’s Case”, 27 Haziran 1919, s.10. 
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dayanıyor. Ayrıntılarda Damad Ferid Paşa’nın 17 Haziran’da Onlar Konseyi’nde 

yaptığı konuşma ve İtilaf Devletleri’nin buna cevabı yer alıyor. İtilaf Devletleri 

cevabında Türk halkının Türk Hükümeti’nin yaptıklarından sorumlu olmadığını ve 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaş öncesi sınırlarına geri dönmesi talebinin 

reddedildiği belirtilmiştir. Konseyin cevabından şu cümle alınmıştır: “Dünya 

genelindeki Müslümanların durumu düşünüldüğünde, İstanbul’da tahta çıkartılmış 

hükümet memnuniyet ve gururun kaynağı olamaz.”74 

 Türk Delegasyonu ile ilgili bir başka haber ise The Guardian Gazetesi’nde 

şu şekilde yer alıyor. “Türkiye’ye İtilaf Devletleri Notu: Aşağıdaki mektup 28 

Haziran’da M. Clemenceau tarafından Türk Delegasyonuna gönderildi. Asil İtilaf 

Devletleri ve Birleşik Kuvvetler Barış Konferansından önce açıklama ricası için Türk 

Delegasyonuna teşekkür etmek ister.” Mektubun devamında Türk Delegasyonu’nun 

Paris’te uzun süre bulunuşunun bir şey kazandırmadığı ifade edilmiştir. İstanbul 

Hükümeti ile iyi bir iletişim kurulamadığı, döndükleri zaman fikir alışverişinin çok 

daha iyi ve kazançlı olacağı belirtilmiştir.75 

19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı sırada ve 

hemen sonrasında, incelemiş olduğumuz İngiliz gazetelerinin kalbi bu şekilde 

atmaktaydı.   

 1.2. Amasya Genelgesi – 22 Haziran 1919 

 Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin kontrolündeki Samsun’da durumu 

inceledikten hemen sonra Havza’ya geçmiş, burada halkı direniş için bilinçlendirmiş 

ve 28 Mayıs 1919 tarihinde tüm makamlara iletilmek üzere Havza Genelgesini 

kaleme almıştır. Bu, Samsun’dan sonra Millî Mücadele yolundaki ilk adımdı. İkinci 

adım Millî Mücadele’nin manifestosu niteliğindeki Amasya Genelgesi olacaktı.  

Amasya’da 18 Haziran 1919’da başlayan gizli toplantı, 21 Haziran’ı 22 

Haziran’a bağlayan gece Mustafa Kemal Paşa’nın yaveri Cevat Abbas’a bizzat 

yazdırdığı Amasya Genelgesi ile son bulmuştur. O güne dair Cevat Abbas şunları 

aktarmıştır:   “Atatürk’ün kurtarıcı kudretinin büyük hamletlerinden birine şahit olan 

                                                 
74 The Daily Express, “Turkey’s Request”, 27 Haziran 1919, s.1. 
75 The Guardian, “Allied Note To Turkey”, 30 Haziran 1919, s.7. 
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Amasya’daki karanlık oda! Kışlanın sınırına bitişik bir binanın, Türkiye Kurtuluş 

nurunun doğduğu ve yer yuvarlağının dört yanına gözler kamaştıran ışıklarını saçtığı 

odasıdır. O, daima tarihimizde bütün parlaklığıyla yaşayacaktır.”76 İşte bu bir 

milletin kurtuluş mücadelesinin ve yeni bir ulus devletinin ortaya çıkışının ilk 

belgesi77 olan “Amasya Genelgesi’nin tam metni şöyledir: 

1. “Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet merkezimiz 

Anlaşık (İtilaf) Devletler’in denetimi altında kuşatılmış bulunduğundan 

üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum 

ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun 

kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. Ulusun durumunu ve davranışını göz 

önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her 

türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok 

gereklidir. Bunun için haberleşmeyle her taraftan gelen öneri ve ulusal istek 

üzerine Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta ulusal bir 

kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün Osmanlı 

illerinin her sancağından parti ayrılığı gözetmeksizin güçlü ve ulusun 

güvenini kazanmış üç kadar kişinin olabildiğince çabuk yetişmek üzere 

hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her olasılığa karşı bunun bir ulusal 

giz halinde tutularak gürültü patırtıya yer verilmemesi ve gerekli görülen 

yerlerde yolculuğun kendini tanıtmadan yapılması gerekir. 

2. Doğu illerimiz adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan 

kongre için adı geçen illerin Ulusal Hakları Savunma ve Katılmayı Kabul 

Etmeme (Reddi İlhak) derneklerinden seçilmiş üyeler zaten Erzurum’a 

doğru yola çıkarılmışlardı. O zamana kadar öbür illerimizin delegeleri de 

Sivas’a ulaşabileceklerinden, Erzurum Kongresi’nin üyeleri de uygun 

göreceği zamanda genel toplantıya katılmak üzere Sivas’a hareket edecektir. 

3. İşbu maddelere göre delegelerin Ulusal Hakları Savunma Dernekleri ve 

belediye başkanlıkları vs. ile seçilmeleri, yola çıkarılmaları hakkındaki 

yüksek yurtsever aracılığınızı ve adlarıyla yola çıkış tarihlerinin 

bildirilmesini rica ederim. 

                                                 
76 Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer-Cepheden Meclise Büyük Önder ile 24 

Yıl, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yay., 2018, s.134. 
77 Doğu Ergil, Millî Mücadele’nin Sosyal Tarihi, Ankara, Turhan Kitabevi, 1981, s.114. 
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4. Bu telgrafın ulaştığının hemen bildirilmesi rica olunur.” 78 

Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki kadro, Amasya Genelgesi ile Millî 

Mücadele’yi tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgaller sonucunda Anadolu’da bir bir 

yanmaya başlayan çoban ateşlerinin birleşerek bir Kurtuluş Savaşına dönüşmesi 

yolundaki bu ilk ve önemli belge İngiliz Basını tarafından görülmemiştir. 

1.2.1 Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele Hareketi İngiliz Basınında 

İngiliz gizli belgelerinden öğrendiğimiz üzere Mustafa Kemal Paşa ve Millî 

Mücadele Hareketi’ne ilişkin bütün gelişmeler İngiliz yetkililerince çok yakından 

takip edilmekte ve önlemler alınmaktadır. İncelediğimiz İngiliz gazetelerinin ise bu 

durumu geç verdikleri gözlenmektedir.  

Amasya Genelgesi yayımlandıktan bir süre sonra İngiliz Basınında Millî 

Mücadele ile ilgili haberler de yer almaya başlamıştır. Nitekim “Türkiye Zamana 

Oynuyor”, “Panislamizm Silah Olarak Kullanılıyor” başlıklarıyla İstanbul’dan The 

Times muhabiri Türkiye’nin barış müzakerelerinin uzamasını Panislamizmi harekete 

geçirmek için kullandığını dile getirirken, yakalanmamak için 3 ay önce ortadan 

kaybolan Cavit Bey’in hala Türkiye’de olduğunu iddia etmiştir. Bu haberin hemen 

altında ‘Yunanlar Anadolu’da Öldürülüyor’ ‘Türk Ulusal Ordusu Büyüyor’ başlıkları 

ile İstanbul’dan gönderilen haberde ise ilk defa Millî Mücadele Hareketi’nden 

bahsedildiğini görüyoruz. Batı Anadolu’da “Milli Ordu” adı altında Ulusal Ordu’nun 

bir çeşit milis olarak organize edildiği, öncülerin İzmir ve Ayvalık’taki Yunan 

işgaline karşı olmadıkları belirtilmiştir. Ayrıca Türk Birliklerinin Yunan 

Kuvvetlerine karşı bir hareketi olduğuna dair kanıt olmadığı ancak direnci 

düzenleyen Rauf Bey’in ve istifa eden birçok yetkilinin desteğine dikkat çekilirken 

Türk Birliklerinin kendi halkına karşı olmasının imkânsız olduğu dile getirilmiş, son 

olarak hükümeti destekleyen İttihat ve Terakki üyeleri tarafından Bergama’da 

Türklerin idam edildiği belirtilmiştir.79 

 1919 yılının Temmuz ayına gelindiğinde Mustafa Kemal Paşa ile ilgili de 

İngiliz Basınında ilk haberler yer almaya başlamıştır. Sina Akşin, The Times 

                                                 
78 Kili, a.g.e., s.28-29. 
79 The Times, “Turkey Playing For Time”, 4 Temmuz 1919, s.13. 
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muhabirinin ilk defa 2 Temmuz günlü haberinde Mustafa Kemal Paşa’yı andığını 

belirtmiştir.80 Bununla birlikte, 7 Temmuz’da The Times Gazetesi’nin “Türklerin 

Versay’a Reddi” başlıklı Reuter’den alınan haberinde Versay Anlaşması’nın birçok 

Türk politikacısı üzerinde hayal kırıklığı yarattığından bahsedilirken, Deniz Bakanı 

Rauf Bey’in istifa eden yetkililerle Batı Anadolu’da Ulusal Milis Kuvvetleri kurduğu 

ve bunun Yunanlara karşı olduğu bilgisi verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili bir 

gelişmeden bahseden haberin ayrıntılarında Samsun ve Trabzon’daki çeteleri 

bastırmak için yakın zamanda Türk Genelkurmayı tarafından gönderilen Mustafa 

Kemal Paşa’nın İstanbul’a dönmeyi reddettiği, kendisinin yaklaşımının Müslümanlar 

ve Hristiyanlar arasında benzer etki yaptığı vurgulanmıştır. Türklerle ilgili 

değerlendirmeleri Sultana yerel parlamento kurulması ile ilgili nezaketsiz telgraflar 

gönderme suçuna da sebep olduğu iddia edilirken, Türk Ordusu’nun silah 

bırakmasının devam ettiği ve durumun kötü olduğu, Rauf Bey tarafından kurulan 

Ulusal Milislerin ise daha kötü olduğu belirtilmiştir.81  

Mustafa Kemal Paşa’nın 8-9 Temmuz gecesi İstanbul ile yapılan telgraf 

görüşmeleri neticesinde gerçekleşen istifası, yaklaşık 10 gün sonra The Times 

Gazetesi’nde “Türk General Kanundışı” başlığıyla İstanbul muhabirinin kaleme 

aldığı haberde bildirilmiştir. Ayrıntılarda, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a geri 

dönme çağrılarını reddettiği, istifa ederek Erzurum’a gittiği ve hükümet tarafından 

yasadışı ilan edildiği bilgisi verilirken Kürdistan garnizonundan ateşkes şartlarına 

uygun olarak alınan silah ve cephanenin teslimi konusunda vazgeçip Erzurum’da 

yerel bir meclis kurup kurmayacağının merak edildiği bilgisi de paylaşılmıştır.82 

The Daily Mirror 19 Temmuz 1919 tarihli sayısında “Türklerin Gizli 

Hareketi” başlığı altındaki haberin ayrıntılarında, İzmir’deki güvenilir otoritelerin 

verdikleri bilgilere göre Tayyare kışlasının kurulmuş olduğu ve ayrıca uçaksavar 

bataryalarının bulunduğu Mihalıçcık ilçesinde Türklerin kuvvetlendiği bildirilmiştir. 

Küçük Asya’daki Türk Ordusunun 14. Kolordu’nun bölümlerinden oluştuğu, 

                                                 
80 “Samsun ve Trabzon’da eşkıyalığı kaldırmak için giden Paşa, İstanbul’a dönmüyor ve Padişah’a 

saygısızca bir telgraf çektiği gibi, yerel bir parlamento toplamak amacını güdüyordu.” Ayrıntılı bilgi 

için bkz. Sina Akşin, a.g.e, s.323. 
81 The Times, “Turks’ Rebuff At Versailles”, 7 Temmuz 1919, s.11.  
82 The Times, “Turk General Outlawed”, 19 Temmuz 1919, s.13.   
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Ateşkeste belirtilen tedbir yasağına rağmen bir tanesinin Bandırma’ya transfer 

edildiği bilgisi ile, bu transfer hakkında Küçük Asya’daki hareketin kendiliğinden 

değil, Türk Devleti tarafından yönetildiğinin kanıtladığı yorumu yapılmıştır.83 

The Guardian Gazetesi’nde ise “Türk Politik Gelişmeleri” başlığıyla yer 

alan haberde ikinci başlık olarak “Ulusçuların nazır arkadaşları” dikkat çekmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa ve Ulusçulardan bahseden haberde, yeni Bakanlar Kurulunu Ali 

Rıza Paşa’nın kuracak olmasının huzursuzluk yarattığı belirtilmiştir. Harbiye 

Nezareti için Cemal Paşa’nın isminin geçmesine dikkat edildiği ve bunların 

Ulusçuların Lideri Mustafa Kemal’in arkadaşı ve Türkiye’yi bağımsız bir ulus 

yapmaya çalışan Ulusçuların uzantıları oldukları dile getirilmiştir. Ali Rıza Paşa’nın 

Tevfik Paşa’nın arkadaşı olduğu, kurmuş olduğu yeni kabinede Şeyhülislam’ın 

Haydarizade İbrahim Efendi olduğu, Abdurrahman Şeref’in ise Danıştay başkanı 

olduğu belirtilmiştir.84 

The Times Gazetesi’nde yer alan ve İstanbul’dan gönderilen haberde 

Anadolu’da durumun daha da kötü olduğu, Ateşkese uygun olarak İngiliz Askeri 

yetkililerine teslim edilmek üzere silah ve cephane dolu bir trenin Erzurum Sarıkamış 

arasında durdurulduğu ve içindekilerin çeteler tarafından taşındığı belirtilmiştir. 

Ayrıca Erzurum’daki komutan Kazım Bey (Karabekir)’in85 Ateşkes şartlarını çok 

                                                 
83 The Daily Mirror, “Turks’ Secret Move”, 19 Temmuz 1919, s.3. 
84 The Guardian, “Turkish Political Developments”, 8 Ekim 1919, s.8.  
85 Kâzım Karabekir Paşa (Orgeneral Kâzım Karabekir, İstanbul 1882- Ankara 26.1.1948): Mehmet 

Emin Paşa’nın oğludur. Askeri okullarda eğitim gördü. Harp Okulu’nu 1905’ te kurmay yüzbaşı 

olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. Manastr’da komitecilerle yapılan müsademelere katıldı. Kolağası 

(önyüzbaşı, kıdemli yüzbaşı) rütbesine yükseltildi. 1907’de Harp okulu öğretmen yardımcılığına 

atandı. 1908 Meşrutiyet Devrimi’nden sonra Edirne’de tümen kurmaylığına getirildi. Balkan Svaşı’na 

katıldı. Bir süre için Avrupa’ya gönderildi. 1. Dünya Savaşı’nda yarbay rütbesindeyken İran Seferi 

Kuvvetleri Komutanlığına, daha sonra Irak ve Havalisi Komutanlığı’na atandı. Çanakkale 

Muharebeleri’nde tümen komutanı olarak hizmet gördü. Rütbesi albaylığa yükseltildi. Von Der Goltz 

Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak Bağdat’a gitti. Kafkas Cephesi’nde 1. Ve 2. Kolordu Komutanlığı 

yaptı. Erzurum ve Erzincan ‘ın kurtuluşunu sağladı.  Ermenistan Ordusu’nu yenilgiye uğratarak, Kars 

Kars ve Gümrü’yü işgal etti. Rütbesi tuğgeneralliğe yükseltildi. 1918 Bırakışması’nda İstanbul’a 

çağrıldı. Tekirdağ’da bulunan 14. Kolordu Komutanlığına atandı. Buradan Erzurum’da bulunan 15. 

Kolordu Komutanlığı’na gönderildi. Kurtuluş Savaşı’nda millî hükümet kendisine Doğu Cephesi 

Komutanlığı görevini verdi. Rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi. Ermeni saldırılarını kırdı. Ordu 

Müfettişliği’ne atandı. T.B.M.M.’nin 1. Döneminde Edirne’den, 2., 5., 6., 7. ve 8. dönemlerinde 

İstanbul’dan milletvekili seçildi. 1927’de askerlikten emekliye ayıldı. Kurucularından olduğu 

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin Genel Başkanlığı’nı yaptı. İzmir suikastına adı karıştıysa da 
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ağır bulduğu konusundaki şüpheden bahsedilirken Mustafa Kemal’in büyük ihtimalle 

Kazım Bey ile bazı farklı alanlarda çalıştığı dile getirilmiştir. Devamında 29 

Temmuz tarihinin yanına çizgi çekilerek “Ulusal Kongre Hareketi’nin” Doğu 

Anadolu’ya yayıldığı Sivas’taki delegelerin Ankara’ya gönderildiği, 18 ve 19 

Temmuz’da Erzurum’da Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki toplantının İttihat ve 

Terakki’nin yıkımını takip ettiği bilgisine yer verilmiştir.86 

İngiliz gazeteleri bu haberleri girdiği günlerden çok önce Anadolu’da 

Erzurum ve Sivas Kongreleri toplanmış ve bunun sonucunda Damat Ferit istifa 

etmişti. 

The Times Gazetesi’nin “Bir Anadolu Cumhuriyeti”, “Mustafa Kemal 

Tehdidi” başlıklarıyla İstanbul’dan gönderilen haberinde, Sivas’ta Mustafa Kemal 

liderliğinde toplanan ‘Ulusal Kongre’nin Ferid Paşa Kabinesi’nin beceriksiz ve 

İzmir’deki Yunan işgalinden sorumlu olduğuna dair açıklaması paylaşılmıştır. Ayrıca 

İzmir’in işgalinin Türk bakış açısına göre Ateşkes şartlarının ihlali olduğu, 

Yunanistan ve Türkiye arasında bir savaş ilanı olmadığı belirtilmiştir. Kongrenin, 

kabinenin Ulusçuların lehine olacak şekilde istifa etmesini talep ettiği, aksi takdirde 

Mustafa Kemal’in başkanı olduğu bağımsız bir Anadolu Cumhuriyeti’nin ilan 

edileceği tehlikesinden bahsedilmiştir.87 

The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan “Türklerin Gizli Hareketi” başlıklı 

haberi ise Millî Mücadele Hareketi’nden şu şekilde bahsetmiştir: “İzmir’deki güvenilir 

otoritelerin verdiği bilgiye göre Tayyare kışlasının kurulmuş olduğu ve ayrıca uçaksavar 

bataryalarının bulunduğu Eskişehir’in Mihalıçcık ilçesinde Türkler kendilerini 

kuvvetlendiriyor. Küçük Asya’daki Türk ordusu 14. Kolordu’nun bölümlerinden oluşuyor; 

Ateşkeste belirtilen tedbir yasağına rağmen bir tanesi Bandırma’ya transfer edildi. Bu 

                                                                                                                                          
İstiklal Mahkemesi kararıyla aklandı. Mustafa Kemal Atatürk ile arasında düşünce ayrılığı vardı. 

1938’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne girdi. T.B.M.M. Başkanlığı’na seçildi. Almanca ve Rusça 

öğrendi. Askerlik ve eğitimle ilgili basılmış ve basılmamış eserleri vardır. Ölümünden sonra Kurtuluş 

Savaşı’na ait anıları Türkiye Yayınevi’nce “İstiklâl Harbimiz”adı altında yayımlandı. Bkz. Önelçin, 

a.g.e., s.110-112. 

86 The Times, “New Menace To Armenia”, 5 Ağustos 1919, s.10. 
87 The Times, “An Anatolian Republic”, 22 Eylül 1919, s.9. Ayrıca bkz. Turan, a.g.e., s.294. 
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transfer Küçük Asya’daki hareketin kendiliğinden değil Türk Devleti tarafından yönetildiğini 

kanıtlıyor.”88 

Ayrıntılı bir habere imza atan The Guardian gazetesinin 8 Ekim’de 

yayımlanan “Ulusçuların Bakan Arkadaşları” başlıklı haberinde, ilk defa Mustafa 

Kemal Paşa ve Ulusçulardan bahsedilmektedir. Ayrıntılarda bahsedilen kişilerin 

hepsinin birden Ulusçuların lideri olan Mustafa Kemal Paşa’nın arkadaşı olduğu 

belirtilirken, Türkiye’yi bağımsız bir ulus yapmaya çalışan Ulusçuların uzantıları 

oldukları dile getirilmiştir. Ayrıca Ali Rıza’nın Tevfik’in arkadaşı olduğu, kurmuş 

olduğu yeni kabinede Şeyhülislam’ın Haydarzade İbrahim Efendi olduğu, 

Abdurrahman Şeref’in ise Danıştay başkanı olduğu bilgisi paylaşılmıştır.89 

Bu arada 23 Temmuz’da Erzurum kongresi toplanmış ve son derece önemli 

kararlar almıştı:  “1-Milli sınırlar içinde vatan bölünmez, parçalanmaz bir bütündür. 2-

Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde ve her türlü yabancı işgal ve müdahalelere karşı, 

millet, kendini birlik halinde savunacaktır. 3-Merkezi hükümet vatanın, istiklalin 

muhafazasını sağlayamadığı takdirde, bu maksadı sağlamak için, geçici bir hükümet 

kurulacaktır. Bu hükümet, milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmış değilse, bu seçimi 

“Temsil Heyeti” yapar. 4-Milli Kuvvetleri âmil ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır. 5-

Hıristiyan unsurlara, siyasi hakimiyetimizi ve içtimai muvazenetimizi bozacak imtiyazlar 

verilemez. 6-Manda ve himaye kabul olunmaz.7-Milli Meclisin derhal toplanması ve 

hükümet icraatının murakabesinin sağlanmasına çalışılacaktır.” 90  

Bu kararlar ile egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yeni bir yönetim 

ve müstakil bir devlet kurma isteği bütün dünyaya ilan edilirken İngiliz Basını bunu 

görmemiştir.  

Türkiye’de olup biten her gelişme İngiliz yetkililerce çok yakından takip 

edilmektedir. Nitekim Erzurum Kongresi’nin son günü Mustafa Kemal Paşa ile 

görüşen İngiliz kontrol subayı Yarbay A. Rawlinson, Millî Mücadele Hareketi’ni 

analiz ettiği 11 Ağustos’taki raporunda şöyle demektedir:  “Konferansın son günü 

Erzurum’dan ayrılmadan önce Mustafa Kemal’le iki saati geçen bir görüşme yaptım. Bana, 

konferansın İstanbul yönetimini tanımadığını ve Ulusal Akım’ın gerçekte ihtilalci olduğunu 

                                                 
88 The Daily Mirror, “Turks’ Secret Move”, 19 Temmuz 1919, s.3.  
89 The Guardian, “Turkish Political Developments”, 8 Ekim 1919, s.8 
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açıkça itiraf etti. Öteki illerin çoğunluğunca da desteklenmeyi umduğunu, Paris Konferansı, 

Ermeni yönetimine eski Türk-Rus hududunun ötesinde herhangi bir ülkeyi vermek kararını 

alırsa, buna ihtilalci bir ordunun karşı koyacağını, düzenli Türk askerlerinin de, gerekirse 

kimi subaylar etkisiz bırakılarak, bu akıma katılmasını ümit ettiğini belirtti. O (Mustafa 

Kemal) tüm Bolşevik propagandası ve meylini yadsıdı (inkâr etti), ama yalnız ad bakımından 

arada bir fark vardır. Tüm akımı Lenin’in başlattığı kanısındayım, bol olan ve her gün 

Müslüman kaynaklarından sağlanan yardımlarla desteklenen ilk mali yardımı da Lenin yaptı. 

(Akım’ın) önderleri Enver’le iş birliğinde bulunmaya kesinlikle karşı çıktılar… Kemal 

yıllardan beri Enver’e karşı olmayı sürdürüyor. Şu sonuca varıyorum: bu denli bir ihtilâlin 

başarı şansı büyüktür. Şimdiki ülkeyi bölerek, bir bölüğünü Ermenilere vermek için çok 

sayıda İtilaf askeri kullanılmasını gerektirecek bu denli bir üstlenme, uzun sürecek ve çetin 

olacaktır. Esasen Ermeniler ‘çiğneyemeyecek kadar iri bir parçayı ısırmışlardır’, sonra 

yönetim yeteneklerinden de yoksundurlar ve daha geniş ülkelere sahip olmayı 

dilemiyorlar.”91  

Erzurum’dan ayrılmadan önce Mustafa Kemal Paşa ise Cevat Dursunoğlu ve 

bazı arkadaşlarına şöyle demişti: “Ben milletle kumar oynamam. Muvaffak olacağımızı 

biliyorum, artık milletlerin kendilerini kurtarmaları devri gelmiştir. Müstemleke devri sona 

ermiştir.”92 

Sivas Kongresi yapıldıktan bir süre sonra, İngiliz basını dikkat çekmeyecek 

şekilde haberler vermeye başlamıştır. Nitekim, The Daily Express Gazetesi Sivas 

Kongresi’ni “Pan Türklerin İsyanı” başlığı ile şöyle vermiştir:  “Mustafa Kemal 

Paşa’nın Liderliği’nde Pan-Türkist Ulusçu Kongre Sivas’ta toplandı ve 13 Eylül’de 

Ulusçuların, Yunanistan’a savaş ilan edilmediği için ateşkesin ihlali olarak gördükleri 

İzmir’in Rumlar tarafından işgaline izin verdiği için Merkezi Hükümeti tanımama kararı 

aldı. Geçici hükümet yönetimi elinde tutuyor ve Anadolu’nun paylaşılmasını içeren her barış 

koşuluna karşı etkili direnç uyarısında bulunuyor.”93  

Sivas Kongresi ise binbir zorlukla 4 Eylül’de başlayıp, 11 Eylül’de sona 

ermişti. İstanbul ile iletişim kopma noktasına geldi. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa, 

Dahiliye nazırı Adil Bey’e sert bir telgraf çekerek Padişah ile görüştürülmemesinden 

                                                                                                                                          
90 Aydemir, a.g.e., s. 111. 
91 Sonyel, a.g.e., s.30-31. 
92 Atay, Çankaya, s.220.  
93 The Daily Express, “Pan-Turks Revolt”, 23 Eylül 1919, s.1.   
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şikâyet etmiştir.94 Sivas’ta bunlar yaşanırken İstanbul’da, bundan bir gün sonra 

Padişah Vahideddin’in temsilcisi Damat Ferid, Osmanlı-İngiliz gizli anlaşmasını 

imzalayacaktı.95 Yine aynı tarihte İstanbul ile bütün haberleşmenin kesilmesi kararı 

kongre tarafından alınacak,96 bunun üzerine Damat Ferid 30 Eylül gecesi istifa etmek 

zorunda kalacaktı. 

1.2.2. Ermeni Meselesi 

Türkler ve Ermeniler yüzyıllar boyunca bir arada uyum içinde yaşamışlardır. 

Tarihte Ermeniler, dağınık halde yaşadıklarından ve yeterli nüfusa sahip 

olmadıklarından dolayı bağımsız devlet kurmaları ve bunu devam ettirmeleri pek 

mümkün olmamış, Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi Bizans yönetimi altındayken de 

yine dağınık olarak yaşamışlardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederek 

İstanbul’un kapılarını Ermenilere de açmış, Piskopos Ovagim’i Patrik atayarak 

günümüzdeki Ermeni Patrikhanesi’ne, Avrupa’da henüz bilinmeyen vicdan 

özgürlüğüne ve azınlık haklarına kavuşturmuştu. Farklı dinlere mensup olmalarına 

karşın, birlikte yaşam ortak bir kültürü meydana getirmiş, Türk müziğine, mimarisine 

ve sahne sanatlarına Ermenilerin önemli katkıları olmuştu. Ermenilerin, “Millet-i 

Sâdıka” yani sadık millet olarak anılması karşılıklı güvenin ve onlara verilen değerin 

göstergesiydi. Nitekim hükümetlerde bakan olarak görev almalarının yanı sıra 

bürokraside ve diplomaside en önemli görevlere getirilmişlerdi.97 

                                                 
94 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.177. 
95 “Vahdettin İngiliz mandasını, İstanbul ve Boğazlar’da İngiliz denetimini, İngiltere’nin Müslüman 

sömürgeleriyle birlikte Suriye ve Mezopotamya’da İngiliz üstünlüğünü sağlamaya yardımcı olmayı, 

bağımsız bir Kürdistan’ı kabul etmektedir. Buna karşılık, İngiltere, İstanbul’u Osmanlılara bırakmayı, 

yarı meşruti Osmanlı yönetimini ulusçulara ve başka tepkilere karşı etkin olarak bir polis-zabıta 

gücüyle korumayı, Konferans’ta anlaşma esasları dairesinde Osmanlı taleplerini desteklemeyi 

üstlenmektedir.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Sina Akşin, a.g.e., s.514. 
96 “1-Hükümet, ulusun sevgili Padişahına dileklerini ulaştırmasını engelleyip onunla bağlantısını 

kesmekte ve gerçekleşen haince davranışını sürdürmekte direndiğinden, ulus da, yasal bir hükümet 

başa geçinceye değin İstanbul hükümeti ile yönetim yönünden ilişkisini ve İstanbul ile her türlü 

telgraf ve posta haberleşme ve ulaştırmasını büsbütün kesmeye karar vermiştir. Her yerdeki sivil 

memurlar, askeri komutanlarla birlikte bu kararı yerine getirecek ve sonucu Sivas’ta Kongre Genel 

Kurulu’na bildirecektir.2- İşbu bildirim bütün komutanlara, sivil yönetim başkanlarına gönderilmiştir. 

12.9.1919” Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.191. 
97 Gencer, Özel, a.g.e., s.143-144. Ayrıca bkz. Sabahattin Özel, Millet-i Sadıka Ermeniler, Tasam 

Yay.,2005, İstanbul. 
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Fransız İhtilâli sonrasında tüm dünyada yayılmaya başlayan milliyetçilik 

akımı Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermenileri’de etkiledi ve emperyal 

güçlerin de desteğiyle ayrı devlet kurabilmek için eylemlerine başladılar.  

Bu eylemler, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na dahil olması ve 

Doğu’da Rusya ile savaş halinde olması sebebiyle daha ciddi bir hâl aldı. Osmanlı 

ordusuna mesup bir kısım Ermeniler silahlarıyla birlikte Rusya’ya sığınıyor, Türk 

Ordusu geri çekildiği zaman da çeteler oluşturarak saldırıya geçiyorlardı. Bunun 

üzerine Osmanlı Hükümeti de bu eylemlerin önüne geçmek adına bazı kararlar alma 

gereğini hissetmişti. Bu dönemde, Türk Ordusu’nda önemli yerler işgal eden Alman 

askerlerinin olması, alınan kararlarda da Almanların etkileri olması ihtimali elbette 

mümkündür. Nitekim bu konuya ilişkin bir dönüm noktası olabilecek bir haber 

dikkat çekmektedir. The Times Gazetesi’nde yer alan “Ermenistan İçin Suçluluk”, 

“Alman Sorumluluğu Kanıtlandı” başlıklı makalede, Alman Belgelerinde 1915 

olaylarından Almanların sorumlu olduğunun kanıtlandığı belirtilmiştir.98  

Sözkonusu sorumluluk ile kastedilen, trajik sonuçları olan tehcir99 yani 

zorunlu göç ettirme kararıdır ve 24 Nisan 1915’te yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 16-

65 yaş arası Ermenilerin giriş ve çıkışlarını durdurulacak, haberleşmeleri Türkçe 

yapılacak ve yeni okul açamayacaklardı. Daha sonra sadece Ermenilerin değil savaş 

alanına yakın yerlerdeki tüm Osmanlı yurttaşlarının, gerektiğinde iç bölgelere 

taşınmalarına izin veren yasa 27 Mayıs 1915’te yürürlüğe girmişti.100 

Tehcirin trajik sonuçlarının olmasına sebep olan yolda yaşanan olaylardı. 

Taşıt yokluğu, hastalıklar, yağmacılık ve intikam nedeniyle bir kısım Ermeni 

hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı üzerine çok sayıda iddia bulunmaktadır ve 

bunların çoğu tutarsızdır. Ermenilerin bir milyondan fazla olarak ileri sürdüğü bu 

                                                 
98 The Times, “Guilt for Armenia”, 27 Ağustos 1919, s.9. 
99 Tehcir uygulaması gerek Türkiye Ermenileri, gerekse anılan suçu işleyen diğer unsurlar için cezai 

bir yaptırım olmaktan çok, koruyucu bir önlem anlamına geliyordu. Ayrıca tehcir sadece Ermenilere 

karşı değil, diğer gayrimüslimlere ve Türklere karşı da uygulanmıştı. I. Dünya Savaşı’nda düşman 

devletlerin uyruğunda olduklarından tehcir edilen Türkler olduğu gibi, Milli Kurtuluş Savaşı’nda 

Anzavur’a yardım ettikleri için bir köy halkından 14 hane tehcir edilmişlerdi. Diğer taraftan tehcir 

kararı vermek, çok büyük güçlükleri göze almak demekti. Bunun için kuvvetler ayırmak, harcamalar 

yapmak gerekiyordu. Yine üretimin düşmesi hizmetlerin aksaması kaçınılmazdı. Bir bakıma toplumun 

adeta felce uğratılması sözkonusuydu. Bu nedenle kararı verenler başka bir seçenekleri olmadığından 

bu yönteme başvurmuşlardı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gencer, Özel, a.g.e., s.151. 
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sayı, savaş sonrası toprağına geri dönenlerin sayıları göz önüne alındığında doğru 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, I. Dünya Savaşı sırasında Ermenilerle 

yaşanan olaylar sırasında sadece Doğu illerinde bir milyon Türk’ün hayatını 

kaybettiği, herhangi bir düşman askerinin girmediği Sivas ilinde 180 bin Türk’ün 

ölmüş olması Ermenilerin yaptıkları katliamların boyutunu göstermektedir.101 

Bütün bu ölümlere sebep olan Ermenilerin Bağımsız bir devlet kurmak 

isteğine ilişkin İngiliz Basını ilgili olmuş ve bu bağlamda yayınlar sık sık yer 

almıştır. Nitekim, The Times gazetesinde, “Türk Sorunu”, “Ermenistan için 

özgürlük” başlıklarının yer aldığı bölümde Ermeni delegasyon başkanı sıfatıyla 

Bogos Nubar’ın The Times gazetesi editörüne gönderdiği mektup yer almıştır. 

Bogos Nubar mektubunda Ermenistan’ın bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini 

belirtmiş, birçok Müslüman Arap ülkesinin çoktan özgürlüklerini elde ettiklerini, 

buna karşın Hristiyan Ermenistan’ın neden Türk boyunduruğunda bulunduğunu 

sorarak Lloyd George’un konuşmasından alıntı yapmıştır:  “Öyle düşünüyorum ki 

Türkiye hakkındaki bir çözümün temel prensipleri üzerinde İtilaf Devletleri arasında tam bir 

anlaşmaya varıldığı söylenebilir. Hepimiz Rumlar, Araplar ve Ermeniler, maruz kaldığımız 

kötü Türk yönetiminin sonuna geldiğini düşünüyoruz.” Son olarak Bogos Nubar 

Ermenilerin bu konuşmadan sonra rahatlıkla barış konferansını bekleyebileceklerini 

dile getirmiştir.102  

Bu haberlerden de anlaşıldığı üzere, İngiliz Basını Ermenileri haklı görmekte 

ve savunmaktadır. Bu durum zaman zaman ulusal çapta bir propagandaya da 

dönüşmüştür.103 Bu bağlamda, Mustafa Kemal Paşa’nın veliaht şehzade Vahdettin ile 

gittiği Almanya seyahatinde Alman valisinin Türklerin Ermenilere çok kötü 

saldırılarda bulunduğunu ve bunu hak etmediklerini söylemesi üzerine Mustafa 

Kemal Paşa’nın “Müttefikiniz olan ve bu ittifak uğrunda maddi ve manevi bütün 

varlığını veren Türkiye’ye karşı, tarihin bilmem hangi devrinde var olduğunu iddia 

eden ve bu varlığını yeniden göstermek için dünyayı kandırmaya çalışan Ermeniler 

                                                                                                                                          
100 Turan, a.g.e., Cilt 1, s.97. 
101 Gencer, Özel, a.g.e., s.152. Bu meseleye dair ayrıca bkz. Yusuf Halaçoğlu, Tarih Gelecektir, 

İstanbul, Babıali Kültür Yay., 2007, s.127. 
102 The Times, “The Turkish Question”, 14 Kasım 1919, s.8. 
103 Ermeni Propagandası, bkz. Ek 4,5,7,8.  
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lehine konuşmak fikri size nereden geliyor?” sözlerini kullanması önemlidir.104 

Tehcir uygulaması ile ilgili dönemde yaşamış askeri bir kişilik olarak Mustafa Kemal 

Paşa’nın bu sözleri, ortada gerçek dışı bir durum olduğunu göstermektedir. 

1.2.3. Manda Tartışmaları ve Türkiye’nin Durumu 

Türkiye’de Sivas Kongresi hazırlıkları yapıldığı sırada İngiltere’de ise 

Amerika’nın Türkiye için mandater olup olmayacağı üzerine tartışmalar 

yapılmaktaydı. Türkiye’de bulunan ve Amerikan Başkanı tarafından güdüm 

meselesini araştırmak için görevlendirilen King Crane Komisyonu, Sivas 

Kongresi’nden Amerikan güdümü talebi çıkacağını ileri sürmüştür.105 

Sivas Kongresi’nde Erzurum Kongresi’nin kararları aynen kabul edildi. 

Kongrede edilen yemin ise oldukça önemliydi.106 Böyle bir yemin metni 

oluşturulmasının sebebi ise İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin Millî Mücadele 

Hareketi’ni İttihatçı bir hareket olarak adlandırmalarından dolayı idi.107 

Bu bağlamda, The Times gazetesinin “Türkiye İçin Manda. Amerikan 

Komisyonunun Görüşleri” başlıklı haberi “Türkiye’deki Amerikan manda komisyonu 

Suriye ile ilgili raporunu tamamlayarak Paris’e hareket etti. Komisyon Çanakkale sorunu 

gibi Türk uzlaşması ile ilgili temel problemlerle ilgileniyor ancak bunlar Suriye’den daha 

fazla Uluslararası meseleler ve ilgili ulusların ortak fikri ile çözülebilir. Bu nedenle bunlara 

daha az zaman ayrıldı. Ermeni sorunu ve Türkiye’nin mandası ile ilgili gerçekte 

Ermenistan’ı ilgilendiren imtiyazlar konusunda isteksiz. Türkler manda ile ilgili Türkiye’nin 

mandater kuvvete fiilen katılacağı korkusuna eğilimliler. Amerikan Komisyonu fikri, 

ağırlıklı olarak kuvvetlerin son noktayı koymadan önce arkasında tolere edilemeyecek bir 

sıkıntı hissi yaratan bir çözümden kaçınmaları yönünde.” Şeklinde Türkiye’deki manda 

meselesini özetlemektedir.108 

                                                 
104 Ahmet Almaz, Atatürk’ün Anıları, İstanbul, Dinozor Yay., 2008, s.73. 

105 Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Cilt I, s.125.  
106 “Vatanın bu hale gelmesindeki rolleri nedeniyle İttihat ve Terakki ricalini tedib edeceğim. Ben 

İttihatçılığın ihyasına çalışmayacağıma, İttihatçı yollarla ve siyasetle ilişki kurulamayacağı ve vallahi 

ve billiahi…” Ayrıntılı bilgi için bkz. Ortaylı, a.g.e., s.171-172. 

107 Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesi’ni Kaybımız Rumeli’nin Elden Çıkışı, İstanbul, Babıali 

Kültür Yay., 2006, s.207. 

108 The Times, “The Mandate for Turkey”, 25 Ağustos 1919, s.9. 
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Bu sırada, Amiral Bristol Amerika’nın Doğu Akdeniz Filosu 

Komutanlığı’ndan İstanbul Yüksek Komiserliğine atanmıştı.  Amiral Bristol’ün 

mandayı savunması ve Arap ülkelerini de kapsayacak kadar büyük bir alanda tek bir 

mandaya taraftar olması, İstanbul’daki Amerikan yanlılarına ümit vermişti.109 

Nitekim, The Times gazetesinin “Türkiye’ye Birleşik Devletler Yüksek 

Komisyoneri Türkiye’ye” başlığı ile 28 Ağustos’ta Washington’dan bildirilen 

haberinde Amiral Bristol’ün Birleşik Devletlerin Yüksek Komisyoneri olarak 

İstanbul’da dışişleri bakanlığında politik meselelerde görev almak üzere atandığı 

bilgisi paylaşılmıştır.110  

Öte yandan aynı gazetenin 5 Eylül tarihli sayısındaki “Bay Wilson’un 

Türkiye’ye ihtarı” başlıklı haber Türkiye’deki Amerikan Mandası taraftarlarını hayal 

kırıklığına uğratacak detaylar içermekteydi. Bu hususta Amerikan Yüksek 

Komisyonerinin İzmir’den ayrılmadan önce Sadrazama, Başkanın Türk Hükümetini 

ihtar eden gayrı resmi bildirisinden bahsettiği belirtilirken, Türk bölgesi ve 

Transkafkasya’nın yanındaki bölgelerde katliamlar olduğu takdirde Başkanın self-

determinasyon ile ilgili olan 10. Madde’den Türkiye’nin faydalanmaması konusunda 

Barış Konferansını etkileyeceği belirtilmiştir. Kanun dışı olduğundan beri Mustafa 

Kemal’in ve takipçilerinin Sivas’ın doğusunda Sadrazamdan daha kuvvetli olduğu, 

hükümetin onları engellemelerine rağmen kazaların olabileceği ve Ateşkes sonrası 

hükümetlerin Transkafkasya’daki olaylardan sorumlu olduğu dile getirilmiştir.111   

“Egemenlik Hakları”, “Mandaya Karşı Türk Mücadelesi” başlıklarıyla The 

Times muhabiri tarafından İstanbul’dan gönderilen haberde ise eski sadrazam Tevfik 

Paşa’nın ulusçu gazete “Tarik”e verdiği demeçte dış güçlerin Türkiye’nin iç işlerine 

karışmasına izin vermeyeceğini, sadece kontrolü içermeyen teknik ve ekonomik 

yardımı kabul edebileceğini dile getirirken İtilaf Güçlerinin Suriye ve 

Mezopotamya’nın geleceği için düşündüklerini, Bab-ı Ali’ye uygulanacağını 

belirtmediklerini dile getirmiştir. Ayrıca Tevfik Paşa’nın Ulusçu tarafa oynadığı 

yorumu yapılırken Damad Ferid Paşa’nın ‘Temps’ muhabirine dış kontrolün 

                                                 
109 Sina Akşin, a.g.e., s.476. 
110 The Times, “U.S. High Commisioner to Turkey”, 29 Ağustos 1919, s.9. 
111 The Times, “Mr. Wilson’s Warning To Turkey”, 5 Eylül 1919, s.9. 
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istenmediğine dair imalarda bulunduğu bilgisine de yer verilmiştir. Son olarak halkın 

durumdan habersiz olduğu, bazı marjinal kişiler tarafından kışkırtılabileceğinin altı 

çizilmiştir.112 

Öte yandan Türkiye’de Amerikan mandası taraftarlarının sayısı ve etkisi 

gitgide artmaktaydı. Bunda ilk olarak Wilson Prensipleri Derneği’ni kuran aydınların 

rolü büyüktü. Bu aydın grubunun gerekçeleri ise I. Dünya Savaşı’na girdiğinde 

Türkiye’ye savaş ilan etmemiş olan ABD’nin Türkiye’ye sömürgeci bir yaklaşımda 

bulunmamış olması ve Anadolu’daki işgallere katılmaması olmuştu. Ayrıca 

Yunanların İzmir’de yaptıkları mezalimleri araştırmak için bir komisyon kurulmasını 

destekleyen Yüksek Komiser Amiral Bristol’ün rolü önemliydi. Millici olarak 

adlandırılan Millî Mücadele taraftarları arasında dahi manda fikri yaygındı.113 

Nitekim, Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya adlı eserinde Amerikan Mandası 

taraftarı olanlar ile ilgili söyledikleri, ülkenin içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin 

Millî Mücadele taraftarı olanlar üzerinde dahi, yarattığı travma gözler önüne 

serilmektedir: “İsmet Bey (İnönü), Halide Edip (Adıvar) ve Refet Bey (Bele) de 

içinde olmak üzere birçok yurtsever kimseler Anadolu’da kurtuluş savaşı 

verilebileceğine inanmıyorlar, Amerikan mandası altına girmekten daha iyi bir çare 

görmüyorlardı. Halide Edip’in 10 Ağustos 1919 tarihi ile yazdığı mektup Nutuk’da 

vardır. “Biz İstanbul’da kendimiz için bütün eski yeni Türkiye sınırlarını içine almak 

üzere geçici bir Amerikan mandasını ehven-i şer olarak görüyoruz.” dedikten sonra 

mektubunu; sergüzeşt ve cidal devri geçmiştir. Hudutlarında bu kadar çok evladı 

ölen zavallı milletimizin fikir ve temeddün (medenileşmek) muharebesinde kaç tane 

şehidi var? diye bitiriyordu. İsmet Bey’in Kâzım Karabekir Paşa’ya gönderdiği 

mektupta ise Amerikan mandasını savunduğu açıkça görülmektedir.114 16 Mart’tan 

sonra Ankara’ya gelmekten başka çare kalmadığını gören ve Saffet Arıkan’la 

arkadaşlarına katılarak Ankara’ya gelen İsmet Bey, 19 Mayıs’tan önce yeni 

                                                 
112 The Times, “Sovereign Rights”, 9 Eylül 1919, s.9. 
113 Turan, a.g.e., C1, s.228. 
114 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s.222-223. Olduğu gibi aktarılan mektupta İsmet Bey Kâzım 

Karabekir Paşa’ya şöyle demiştir: “Eğer Anadolu’da halkın Amerikalıları herkese tercih ettikleri 

zemininde, Amerika milletine müracaat edilse pek ziyade faydası olacaktır, deniyor ki ben de bu 

kanaatteyim. Bütün memleketi parçalamadan Amerika’nın murakabesine tevdi etmek yaşayabilmek 

için yegâne ehven çare gibidir.” Bkz. Atay, a.e., s.223-224.  
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evlendiğini ileri sürerek, Anadolu’ya gelmek teklifini reddetmişti. 1920’de 

Ankara’ya gelmiş, fakat Ali Fuat Paşa’nın aktardığına göre Mustafa Kemal Paşa 

kendisine soğuk davranmıştır. Ancak bir süre sonra, Mustafa Kemal Paşa’ya, Kuva-i 

Milliye’ye katılıp katılmamanın, erken veya geç katılmanın Ankara’da bir zamanlar 

başlıca tartışma konusu olduğu belirtilerek “-Bu meselede yalnız siz hoşgörür 

davranıyorsunuz. Hatta size karşı İstanbul’da cephe alanları bile affetmiştiniz.” diye 

sorulduğunda, bakışları hatıralara doğru uzaklaşarak ve sislenerek: “-İnanmayanlar da 

inananlar kadar haklı idiler. Ben Erzurum’dan İzmir’e sağ elimde tabanca, sol elimde sehpa, 

öyle geldim.” demiştir.115 

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun farklı bir boyutuna ilişkin The Times 

gazetesinin “Çöken Türkiye” başlığı ile verdiği ve ilginç detaylar içeren haberde 

İstanbul Basınında Türkiye’deki zührevi hastalıkların son birkaç yıl içinde korkutucu 

şekilde arttığına yönelik haberlerin yer aldığı belirtilmiştir. Ağa Han gibi Hint 

Müslümanlarının, Müslüman İstanbul’da zührevi hastalıkların bu kadar artmış 

olmasının ahlaki olarak çöküşü gösterdiği için öfkeli olmaları gerektiği yorumu 

yapılmıştır. Son olarak tecrübeli bir İngiliz doktorun şu cümlesi yer almıştır: “Birkaç 

yıl içerisinde Türk problemi politik olmaktan çok medikal olacak.”116  

Millî Mücadele Hareketi’nin karşılaştığı sorunların başında direniş için 

gerekli olan paranın temini geliyordu. Uzun yıllar süren savaşlar, ekonomik 

dengeleri yerle bir etmiş, üretim düşmüştü. Savaş dönemlerinde yaşanan karaborsa, 

savaş zenginlerini yaratırken, halk açlıkla karşı karşıya kalmıştı. Buna rağmen 

Kurtuluş Savaşı’nın mali kaynağı büyük oranda yine Anadolu halkı olmuştu. 

Bağımsızlık ilkesi gereği T.B.M.M. borç alınmasına kesin olarak karşı çıkmış, 

yardım ve bağış elde etmek üzerine bir dış politika yürütüyordu. Buna rağmen Millî 

Mücadele Hareketinin finansman kaynağının yalnızca yüzde 10’u dış kaynaklardan 

(Sovyet yardımı ve bağışlar) elde edilebilmişti.117 Yaşanan büyük sıkıntıya rağmen 

                                                 
115 Atay, a.e., s.243-244. 
116 The Times, “Decadent Turkey”, 11 Eylül 1919, s.9. 
117 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi-1908-2007, Ankara, İmge Kitabevi, 2008, s.32. 
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Mustafa Kemal Paşa, Kırım’da yaşanan kıtlık üzerine buraya erzak göndermiş olması 

ise oldukça anlamlıdır.118 

Buna ilişkin The Times Gazetesi’nin Türkiye’nin içinde bulunduğu 

ekonomik durumdan bahsettiği “Türkiye İtilaf Devletlerine Başvuruyor” başlıklı 

haber Maliye Bakanı Tevfik Bey’in gelecekte yapılması gerekenlerle birlikte Türk 

Maliyesi hakkında yaptığı açıklamadan oluşmaktaydı: “İmparatorluğun yıllık genel 

masrafları miktarı ortalama 72 milyon sterlin. Gelirler 42 milyon sterlini geçmiyor. 

Bu yüzden açık 30 milyon sterlin. Gelirler sivil, askeri maaşlar ve bağışları 

karşılamaya yetmiyor. 30 milyon sterlin açığı kapatmak için hızlı bir barışa ve 

yabancı desteğine güveniyorum. Devlet için acil giderleri ödeyememek çok utanç 

verici bir durum. Umuyorum ki mali zorluklarımızı bilen İtilaf Devletleri 

İmparatorlukta tüm Avrupa’yı da etkileyecek ciddi bir durum oluşmasını önlemek 

için önlem alacaklardır.”119 

Yine Türkiye’nin durumundan bahseden “Türkiye’deki Gizli Güç” başlıklı 

Edward Atkin’in The Times Gazetesinin editörüne gönderdiği yazısında Osmanlı 

sömürgeleriyle ilgili bir girişim için Türkiye’deki durumun her zamankinden daha 

uygun olduğunu ve 1881’de Lord Granville’in politik hatalarının onarılabileceğini 

savunmuştur. Türklerin bugün İngiltere’ye diğer devletlerden daha fazla güvendiği 

ve politikadaki bir kaymanın Doğudaki prestijlerini mahvedeceği şeklindeki 

yorumları ise dikkat çekicidir.120 

An be an Türkiye’yi takip eden The Times gazetesinde “Türk Harbiye Nazırı 

İstifa etti” başlıklı haber son derece önemli detaylar içermektedir:  “Halil Paşa ve Talat 

Bey’in kaçışı Harbiye Nazırı Nizam Paşa’nın istifasına sebep oldu. Nizam Paşa 

Anadolu’daki soruşturma turundan yeni dönen Şefik Paşa ile değiştirildi. Yeni bakan zeki ve 

enerjik biri olarak tanınmış. Bakan olarak ilk işi yüksek memurların bir kısmını, müsteşar 

dahil ayıklamak ve İstanbul Askeri valisini görevden almak oldu. Firarilerin aranması 

                                                 
118 Ercan Karakoç, Atatürk’ün Dış Türkler Politikası, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yay., 2004, s.209. 

119 The Times, “Turkey Looks To Allies”, 19 Eylül 1919, s.9. 
120 The Times, “The Occult Power In Turkey”, 12 Ağustos 1919, s.6. 
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şimdiye kadar başarısız. Dün The Times gazetesinde yer aldığı gibi Enver’in kardeşi Nuri 

Paşa nezarethaneden kaçtı. Bütün sanıklar İttihat ve Terakki’nin üyeleri.”121 

Bu dönemde, Türkiye’yi yakından takip eden İngiliz Gazetelerindeki hava bu 

şekildedir. Manda konusu, gündemi oldukça işgal eden bir konu olmuştur. 

1.2.4. İstanbul’da Hükümet Değişikliği 

Damat Ferit, 15 Temmuz günü büyük bir moral bozukluğu içinde İstanbul’a 

dönmüştü ve karşısına çıkan tablo da iyimser değildi. Anadolu ile bağlantı kesilmişti. 

Damat Ferit, başarısızlığın sebeplerini kendinde arayacak karakterde birisi olmadığı 

ve Vahideddin’in akrabası olmasının etkisi ile kendisi yokken işleri karıştırdılar diye 

kabineyi tasviye etti ve ardından yeni bir hükümet kurdu. Kabine arkadaşlarını, 

hükümetin homojen bir yapıda olmadığına inandırmıştı.122 

 Nitekim, “Sadrazam devrildi”, “Yeni Kabinede Ulusçu Artış”123 başlıklarıyla 

The Times muhabirinin İstanbul’dan gönderdiği haberin ayrıntılarında Ulusçu karşıtı 

Damad Ferid Paşa’nın istifa ettiği belirtilmiştir. Mustafa Kemal’in Ulusçularının 

başka bakanlık değişikliği isteyip istemeyeceğinin bundan sonra görüleceği ancak 

yeni hükümetin bakanlarının çoğunluğunun büyük ihtimalle Ulusçu olacağı ve başına 

Tevfik Paşa veya İzzet Paşa’nın geçeceği iddia edilmiş ve İzzet Paşa’nın Anadolu 

Ulusçuları için daha makbul olduğu ileri sürülmüştür.124 

The Guardian Gazetesi’nin “Türkiye’de Ulusçu Tehlike” başlığı ile Millî 

Mücadele Hareketi’nden tehlike olarak bahsedilen haberinde ise Temps Gazetesi, 

yeni kabinenin şu anda isyan halinde olan Mustafa Kemal’in Ulusçuları ya da Genç 

Türklerin iktidara dönüşünü sağlayacak olan bir geçiş olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

Cemal Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’nın samimi bir arkadaşı olmasından başka bir 

şeyi ifade etmediği, Damad Ferid Kabinesi’nin Barış Konferansı’nı ertelemesinden 

ötürü düştüğü ve Temps Gazetesi’nin bu yeni gelişmeyi kabul etmeye gönüllü 

                                                 
121 The Times, “Turkish War Minister Resigns”, 19 Ağustos 1919, s.9.  
122 Sina Akşin, a.g.e., s.393. 
123 “Kurulan yeni kabinede hiçbir fırkadan olmayanların olduğu doğruydu. Ali Kemal gibi bir aşırıya 

ya da Vasfi Efendi’ye yer verilmemişti. Ayrıca, ulusçulara açık ya da açık olduğu sanılan İzzet, 

Ahmet Rıza, Salih Paşalar kabul edilmişti. Fakat buna karşılık, Harbiye’ye eski ordunun bir adamı, 

Nazım Paşa getiriliyordu.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Sina Akşin, a.e., s.395. 
124 The Times, “Grand Vizier Ousted”, 9 Ekim 1919, s.9. 
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olduğuna dair haberinden bahsedilmiştir. Avrupa’nın Türk Ulusçulara karşı 

mücadele edeceğine şüphe olmadığı ancak Rumların ve Ermenilerin Mustafa Kemal 

Paşa tarafından katliama maruz kalacağı şeklindeki kışkırtmaya gerek olmadığı 

belirtilmiştir. Barışın bir an önce yapılması ve bunun Fransız bakış açısına göre 

olması gerektiği, İstanbul’un Türk olarak kalması, Boğazların serbestliğini Milletler 

Cemiyeti’nin belirlemesi, Halife’nin Sultan olarak kalması gerektiğinin altı 

çizilmiştir. Son bölümde bu fikirlere yönelik eleştirilere yer verilmiş ve Fransız 

Basınının Ulusçuların lehinde olduğu dile getirilmiştir.125  

Yine The Guardian Gazetesi’nde ‘Türkiye’de Bölünme’ ‘Ulusçular ve 

Bizim İngiliz Düşmanlarımız’ başlıkları ile Reuter’in İstanbul ve İzmir’den bildirdiği 

iki haber yer almaktadır. İçerik olarak, Türk Hükümeti ile Ulusçu liderler arasındaki 

müzakerelerin sonuçlandığı, Ulusçuların kendi bakış açılarını kabul ettiği için 

mevcut kabineyi destekleyecekleri, yani politik krizin Ulusçuların zaferiyle 

sonuçlandığı belirtilmiştir. Ayrıca Sivas Valisi Haneddin Paşa’nın bildirisine yer 

verilmiştir:  “İstanbul Hükümeti anlamsız politikalarıyla ülkeyi parçalanmaya götürüyor. 

Bizim Ulusal ve ekonomik bağımsızlığımızın dayanağı olan Bağdat Demiryolu İngiliz 

düşmanlarımıza verilmiştir. Feragat eden hükümet sadece Halifeliğin başı olan Sultanın 

düşmesini önlüyor.”126  

Türkiye’deki gelişmelere olan ilgisi gitgide artan The Guardian 

Gazetesi’nde “Türk Tehlikesi” başlığı ile yer alan haberin ayrıntılarında Türkiye’deki 

olayların daha endişe verici hale geldiği, iki ay önce Türkiye’nin İtilaf Devletleri 

kontrolüne tabi olduğu farz edilen ve kendi halkı için kabul edilebilir olan bir kabine 

tarafından yönetildiği ancak şu anda İttihat ve Terakki’nin desteklediği mutlak güce 

sahip Ulusçu lider Mustafa Kemal’in aracı olmaya gönüllü olan bir kabine olduğu 

belirtilmiştir. Ulusçuların ülkede baskın olmasının meclisin Ulusçuların istediği 

şekilde karar almasını gerektireceği ve bu durumda İtilaf Devletleri ile Ulusçuların 

isteklerinin uyuşmayacağı, Yakın Doğu barışının erteleneceği belirtilmiştir.127  

                                                 
125 The Guardian, “Nationalist Danger In Turkey”, 9 Ekim 1919, s.6.  
126 The Guardian, “The Split In Turkey”, 15 Ekim 1919, s.8. 
127 The Guardian, “The Turkish Danger”, 23 Ekim 1919, s.6. 
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Yine The Guardian Gazetesi’nin “Anadolu’daki Türk Ulusçular” “Ciddi Bir 

Gelişme” başlıklı haberinde 11 Ekim’de yazılmış İzmir’den gelen bir mektuba yer 

verilmiştir. Millî Mücadele Hareketi hakkında bilgi veren haberde, Anadolu’daki 

Ulusçu Hareketin zemin kazandığı, lideri Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Merkez 

Hükümetle olan bağlarını attığına dikkat çekilmiştir. 100.000 kişilik gönüllü bir ordu 

kurulduğu, Ulusçuların bazı illeri işgal ederek Yunan Birliklerine büyük bir saldırı 

hareketi planladıkları ve bu hareketin başarılı olduğu takdirde Türklerin Yunanları 

İzmir çevresine sıkıştıracağı belirtilmiş ve bu duruma sebep olan gelişmenin Ulusçu 

programdaki Anadolu ile tüm bağlantıların kesilmesi olduğu iddia edilmiştir.128 

1.2.5. Türkiye’nin Taksimi ve Hint Müslümanlarının Tepkisi 

İngiltere’nin Türkiye’ye karşı olan tutumunu bir miktar olsa da frenleyen 

konulardan birisi de Hint Müslümanlarının baskısı olmuştur. Bu, kimilerine göre din 

adı altında yapıldığından, Ağa Han gibi İngiltere ile iş birliği yapan önderler bile 

Müslüman halkın desteğini kaybetme korkusuyla bu akıma katılma gereğini 

hissetmişlerdi. Bununla birlikte, bağımsızlık mücadelesi içindeki Hint Ulusçuları da, 

Hint Müslümanlarının sömürgeci devlet İngiltere’nin etkisini zedelemesi nedeniyle 

bu akıma destek veriyorlardı. Çünkü Müslümanlar, Hindistan’daki İngiliz egemenliği 

için temel dayanak noktalarından biriydi. 1918 yılına gelindiğinde, Hint 

Müslümanları, İstanbul’un bir Müslüman şehri olduğunu ve Türklerde kalması 

gerektiğini ileri sürmeye başlamışlardı. Ocak 1919’da ise Ağa Han ve Emir Ali’nin 

imzalarının yer aldığı bir muhtıra İngiliz Dışişleri bakanlığına verildi. Dahası 

Londra’da bulunan Hindistan Bakanlığı zaman zaman Müslümanların İngiliz 

Devlet’i içerisindeki bir sözcüsü durumuna düşüyordu.129 

Nitekim The Observer Gazetesi’nin “Türkiye’nin Paylaşımı”, “Hindistan’da 

Çok Sayıda Müslüman Protestosu” başlıklarıyla Reuter’in Bombay’dan verdiği 

haberde Hindistan’da Türkiye’nin parçalanmasına yönelik protesto olduğu, 

Gandhi’nin Hinduları protestoya katılmaya çağırdığı, birçok iş yerinin, giyim, gıda 

                                                 
128 The Guardian, “Turkish Nationalists In Asia Minor”, 6 Kasım 1919, s.9. 
129 Sina Akşin, a.e., s.85. 
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vb. yerlerin kapalı olduğu, Müslümanların Cuma namazı sonrası büyük gerginlik 

olduğu belirtilmiştir.130 

Buna karşın The Times Gazetesinde “Türk Sorunu” başlıklı haberde ise 

Hindistan’daki Müslümanların hissettiklerinin yanılgı olduğu vurgulanmıştır. Emir 

Ali’nin mevcut durumun zorluklarını ve gerçeklerini görmezlikten geldiği, 

Türkiye’nin bütün sıkıntılarının şimdiye kadar Türklerin tolere ettiği en bedhah 

devlet olan Almanya’nın kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmesinden 

kaynaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca Sultanın selefinin tahttan indirilmesinin ardından 

bağımsızlığını yitirdiği, devletin bütün fonksiyonlarının savaş öncesi bazı üyelerinin 

Türk bile olmadığı İttihat ve Terakki tarafından gasp edildiği iddialarının yanı sıra, 

bu sorumsuz maceracıların, Almanlardan ilham alarak medeni dünyanın tekrarının 

olmaması talebinde birleştiği bir konu olan; Ermeni halkına katliamlar yaptığı 

yorumu yapılmıştır. Emir Ali’nin, İngilizlerin Suriye ve Mezopotamya’nın 

bağımsızlığını istediğini ancak Türkiye’nin, Trakya ve İstanbul’un bağımsızlığını 

istemeyeceğini “kime karşı bağımsızlık?” sorusu ile ifade etmiştir. Çözüm bekleyen 

sorunların ise Türklerin nasıl dürüst ve devamlı bir hükümete sahip olacağı ve 

Ermenilerin toplu cinayetlere karşı nasıl korunacağı sorusu sorulurken, Müslüman 

kutsal yerlerin gözetiminin İngiliz koruması altında daha güvenli olduğu, Mekke ve 

Medine’nin Hicaz kralının elindeyken hacıların şartlarının Türk yönetimi zamanında 

olduğundan daha iyi olduğu belirtilmiştir. Emir Ali’nin durumu daha da karmaşık 

hale getirdiği ve Müslümanlar arasında heyecan yarattığı eleştirisi yapılırken Türk 

yönetiminin bağımsızlığının, Sultanın tekrar yerine dönmesi ve ülkesini 

kurtarabileceği anlamına geldiğinin altı çizilmiş ve Self determinasyonun Türk 

halkına uygulanmasının Sultana gerekli yetkiyi verdiği yorumu ile bitirilmiştir.131   

Hint Müslümanları konusunda dikkat çekici ayrıntılar içeren The Daily 

Mirror Gazetesi’nde “Türk İmparatorluğu’nda Yeni Bir Sorun Hikayesi. Türkiye 

Bir Devrim Sancısında mı? Dün gece alınan haberler Almanya’daki kargaşanın 

Sultan’ın memleketini de etkileyebileceğini destekliyor ve bu durum yüksek tehlike 

arz ediyor.” Şeklindeki başlıklarla verilen haberde, önceki akşam Hint Halife 

                                                 
130 The Observer, “Partitioning Of Turkey”, 26 Ekim 1919, s.11. 
131 The Times, “The Turkish Question”, 30 Ekim 1919, s.8. 
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delegasyonu ve başbakan arasındaki tutanakların resmi rapor olarak verildiği 

bildirilirken, başbakanın delegasyona cevap olarak uzlaşmanın büyük oranda 

Hindistan’ın özellikle Hint Müslümanlarının görüşünden etkilendiğini söylediği 

belirtilmiştir. Ayrıca başbakanın Türkiye için hoşgörü isteyen Bay Muhammed 

Ali’yi anladığını söylediği dile getirilirken Muhammed Ali’nin ise önceki gece 

Woking camisinde, İngiltere’nin Türklerle savaşması durumunda kendisinin de bütün 

dünyadan bulacağı Müslümanlarla Türklerin tarafında savaşacağını söylediği 

belirtilmiştir.132 

1.2.6. Kürt Meselesi 

Türklerin Anadolu’ya gelişi ile yüzyıllarca bir arada yaşayan Kürtlerin etnik 

kökenleri hakkında çeşitli iddialar bulunmaktadır. İslamiyetin Ortadoğu’ya 

yayılmaya başladığı VII. Yüzyılda Kürtlerin mevcudiyeti duyulmaya başlanmıştı. 

Mervanoğulları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı yerlerde siyasal egemenlik 

sağlamışlardı.133 

İngiltere için askeri ve siyasi bakımdan önemli olan Kürt Meselesi tüm 

Mezopotamya’yı ilgilendirmekteydi.134 Irak’ta petrol kaynaklarını elde etmek için 

egemenlik kuran İngilizler bir Kürt sorunu ile karşılaşmış, hem Türkiye’yi 

sıkıştırmak hem de Irak’ın sınırında kendi etkisi altında bir devlet yaratmak için Kürt 

ayrılıkçı hareketinin gerçekleşmesi için çaba gösteriyorlardı. Ancak, Kürtlerin 

Ermenilerle çatışma halinde olması ve İtilaf Devletlerinin de Ermeni yanlısı bir 

politika izlemesi nedeniyle İngiltere’nin buradaki izlediği yol engelle karşılaşıyordu. 

İstanbul’da İngiliz taraftarı bir Padişah ve hükümetinin yönetimde olması da herşeyi 

daha da karmaşık bir hale getirmekteydi.135 

 Bu bağlamda “Kürdistan Ayaklanmaları” başlıklı The Times Gazetesinin 

haberi İmadiye136 de bazı yerlilerin İngiliz yetkilileri öldürdüğünü bildirmiştir. 

Düzenin yeniden sağlandığı ancak Türk entrikasının halâ aktif olduğu, Güney 

                                                 
132 The Daily Mirror, “Tale Of New Trouble In Turkish Empire”, 22 Mart 1920, s.3. 
133 Turan, a.g.e., Cilt 1, s.102. 
134 Ali Satan, İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye 1920, İstanbul, Tarihçi Kitabevi, 2010, s.140. 
135 Sina Akşin, a.g.e., s.487-488. 
136 Irak’ın kuzeyinde Duhok ilindeki bir kasaba. 
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Kürdistanda İngiliz müfrezesine saldırı olduğu, saldırganların ağır kayıplar verdiği 

ve şehrin hala karışık olduğu da belirtilmiştir.137  

Konuyu yakından takip eden The Times Gazetesi’nin “Kürdistan Sorunu” 

başlıklı bölümünde Mezopotamya’nın kuzeyinin İngiliz birliklerinin işgali ve 

kontrolü altında olduğu, birliklerin doğu ve güneydoğu Musul’a yayılan Güney 

Kürdistan, Van Gölü ile Musul’a yayılan Kuzey Kürdistan’da düzen kurmaya 

çalıştıkları belirtilmiştir. Burada İngiliz devlet yetkililerinin öldürüldüğü, Dicle 

Vadisinin ötesine kadar dağlık bir bölge ile karşı karşıya kaldıkları, Hindistan’ın batı 

sınırındaki tehlikenin büyüklüğünün çok daha ötesinde yeni bir problemle karşı 

karşıya oldukları dile getirilmiştir. Bay J. H. H. Bill, Kaptan K.R. Scott ve asistanının 

Kürtler tarafından bir hafta önce Büyük Zap Nehrinin yanında, Akra’da öldürüldüğü 

bilgisinin yanı sıra daha önce öldürülen İngiliz yetkililerinin isimleri de belirtilmiştir. 

Ayrıca Mezopotamya’da öngörülen manda devletinin sınırları belirlenirken risklerin 

göz önüne alınması gerektiği vurgusu yapılırken, kuzeyde kontrol altında tutulan 

sınırın biraz ötesinde Genç Türklerin etkisinin tekrar önem kazandığı söylemine yer 

verilmiştir. Anadolu’nun büyük bir kısmının Lenin’e birlik mesajı gönderen asi Türk 

General Mustafa Kemal’in kontrolü altında olduğu belirtilmiştir. Bu arada 

Afganların Orta Asya’ya bir birlik gönderip Merv’i işgal ettiği belirtilirken, 

gazetenin Orta Doğu muhabiri bu gelişmeyi “yeni ve önemli Bolşevik misyonu 

Afgan sınırına ulaştı” şeklinde yorumlamıştır. İngiliz başbakanının Lenin’e zeytin 

dalı uzatırken Lenin’in Hindistan sınırında kışkırtıcılık yapma girişimlerinde 

bulunduğu şeklindeki yorum ile haber sonlandırılmıştır.138 

Aynı gazetenin “Kürdistan’ın Durumu” başlıklı haberi ise Kürt meselesi 

hakkında oldukça ilginç yorumlar barındırmaktadır. Büyük sıradağlarda vahşi ve 

hukuksuz aşiretler olarak yaşayan Kürtlerle ilgili, Kürdistan’ın kalbini bilen az 

sayıda İngilizlerden birinin Kürt devleti kurulmasının bir çözüm olabileceğini; ancak 

bunun imkânsız olduğunu belirtmiştir. Kürtlerin tarihlerinin başlangıcından beri 

profesyonel çapulcu olduklarını, soygun yapma ve yağmalamanın bir Kürdün doğal 

uğraşı olduğunu, Kürdistan’ın dağlarında bir Kürt devleti kurmanın sadece uçaklarla 

                                                 
137 The Times, “Kurdistan Risings”, 15 Ağustos 1919, s.10. 
138 The Times, “The Question Of Kurdistan”, 11 Kasım 1919, s.15. 
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ve zorluklarla girilebilen bir haydut ağı kurmak olacağını vurgularken, çözümün ise 

İngiltere’nin Dicle’den Musul’a kadar olan alanda pozisyonunu koruması olacağı 

dile getirilmiştir.139 

1.2.7. İstanbul’un Geleceği ve Millî Mücadele Hareketine Tepkiler 

 1919 Kasım’ının ortalarına gelindiğinde, Amasya Genelgesi yayınlanmış, 

Erzurum ve Sivas Kongreleri toplanmıştı. Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki 

Heyet-i Temsiliye Ali Fuad Paşa’yı Batı Cephesi Kuvayı Milliye Kumandanlığına 

atayarak ilk yürütme görevini de yerine getirmişti. Sivas kongresi öncesi Başbakan 

Damat Ferid, Elazığ valisi Ali Galip’i devreye sokarak Mustafa Kemal Paşa’yı 

öldürtmek istemiş ancak bu girişim Mustafa Kemal Paşa’nın öngörüleri ve aldığı 

önlemler sayesinde sonuçsuz kalmıştır. İstanbul hükümetinin Anadolu’dan gelen, 

Padişah ile doğrudan iletişim talebini reddetmesi üzerine İstanbul ve Anadolu 

arasındaki bütün iletişim kesilmiştir. Bunun sonucunda Damad Ferid Hükümeti 

düşmüş, yeni bir hükümet kurulmuş ve şimdi sıra bu hükümet ile Amasya 

görüşmelerine gelmiştir. Bundan sonra ise Mustafa Kemal Paşa’nın çabaları ile Son 

Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Millî kabul edilecek, ardından İstanbul 

resmen işgal edilecektir. 

İngiliz Basınında İstanbul’un geleceği hakkında yapılan haberlerde 

mevzubahis, barış koşulları tartışılırken İstanbul’un Türklerde kalıp kalmayacağı 

meselesidir. İstanbul ile ilgili haberler yer aldığı sırada Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 

engellenmesi adına alınmış bir kararın ilan edildiği “Türkiye ve Bulgaristan’a 

Yapılan İhracat” başlıklı haber yer almıştır. 14 Kasım’da düzenlenen konseyde 

Türkiye, Bulgaristan ve Karadeniz kıyılarına yapılan birçok savaş malzemesinin 

ihracatının yasaklandığı ve London Gazette’de140 önceki gece yayımlandığı bilgisi 

verilirken yasaklananların ise zırhlı motor arabalar, cephane ve silah üretiminde özel 

olarak kullanılan araç ve gereçler, basınçlı veya sıvılaştırılmış gaz depolama 

cihazları, asitler ve operasyonlarda kullanılabilen diğer zarar verici maddeler olduğu 

                                                 
139 The Times, “The Case Of Kurdistan”, 20 Kasım 1919, s.8. 
140 İngiltere’nin resmî gazetesi. Dünyanın en eski gazetesi olarak kabul edilen gazete, İngiltere Kralı 

II. Charles döneminde veba salgını yüzünden hükümet Oxford’a taşındığında The Oxford Gazette 

olarak yayımlanmıştır. 
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bilgisi verilmiştir.141 Aslında alınan bu karar ile Bulgaristan’ın Türkiye’ye Millî 

Mücadele hareketi için yardım yapma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda tutarlı 

bir karardır. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, yaveri Cevat Abbas Bey’i 1920 Aralık 

ayında “özel görev” ile Bulgaristan’a gönderecek142, Millî Mücadele süresince 

Bulgaristan’dan Anadolu’ya çok sayıda silah ve cephane sevkiyatı yapılacaktı. 

Ancak Cevat Abbas Bey, İtilaf Devletleri’nin Bulgaristan’a yaptığı baskılar 

yüzünden 1921’de Bulgaristan’ı terk etmek zorunda kaldı. 

İstanbul’daki duruma bakıldığında “Türkiye Erken Barış İstiyor” başlıklı The 

Times gazetesinin haberi önemlidir: “Bab-ı Ali, barışın hızlı sonuçlarının ciddi 

sebeplerine işaret ederek Barış konferansına Türk sorununun çözümünde acele 

etmesi için doğrudan başvuruda bulundu.”143 Burada ciddi sebeplerden biri olarak 

Millî Mücadele Hareketi’nin kastedilmiş olması ihtimali bulunmaktadır.  

Öte yandan, The Daily Mirror Gazetesi’nde İstanbul’a ait bir resmin altında 

“Lloyd George ve Türkiye” başlığıyla verilen haberde Lloyd George’un Türklerin 

İstanbul’u kaybedebileceği anlamına gelen sözleri yer almıştır.144 

Aynı gazetenin 2 Ocak 1920 tarihli sayısındaki “Türk Dertleri” başlıklı 

haberde ise, “İstanbul’un geleceği ile ilgili değerlendirmelerde empati yapılmakta ancak 

son karar tam olarak alınmadı. Türk başkentinin kaderinin belirsiz kalacağı hakkında iyi bir 

sebebim var.” şeklinde yorum yapılmıştır.145 

The Guardian Gazetesi’nde “Gelecek Türk Gücü”, “Mr. Lloyd George Neyi 

İma Etti” başlıklarıyla Reuter’in verdiği haberde Fransız Gazetelerinin Mr. Lloyd 

George tarafından kullanılan ‘gate-keeper’ ‘kapıcı’ kelimesinin Türklerin 

Türkiye’den temizlenmesini ifade etmediği, Türkiye’nin himayesini ve kapılarının 

kontrolü anlamına geldiğini belirtilirken bundan sonra sorulacak sorunun Türklerle 

ne yapılacağı ve hangi kuvvetin mandayı isteyeceği yorumu yer almıştır.146 

                                                 
141 The Times, “Exports To Turkey And Bulgaria”, 15 Kasım 1919, s.7. 
142 Gürer, a.g.e., s.264. 
143 The Times, “Turkey Asks For Early Peace”, 22 Kasım 1919, s.12. 
144 The Daily Mirror, “L.G. And Turkey”, 20 Aralık 1919, s.7.  
145 The Daily Mirror, “Turks’ Troubles”, 2 Ocak 1920, s.5. 
146 The Guardian, “Future Turkish Power”, 10 Ocak 1920, s.11. 
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Bu sırada tüm bu gelişmeler yaşanırken “Ermenistan Tanındı” başlıklı The 

Daily Express Gazetesi’nin haberinde İtilaf Devletlerinin Ermenistan’ı, başkenti 

Erivan olan bağımsız bir devlet olarak fiilen tanıdığı belirtilmiştir. Sınırların tam 

olarak düzenlenmediği, Türk Ermenistanını içermediği ve Barış Konferansı 

temsilcileri ile Türkler arasındaki müzakerelerde önyargı yaratmayacağının da altı 

çizilmiştir.147 

  Aynı gazetenin “Türkler Savaşmaya Hazır” başlıklı haberi ise Türklerin 

İstanbul’u kaybetmesi durumuna karşı savaşmak için hazırlandığını bildirmiştir. 

Bununla birlikte, Enver Paşa’nın Bolşeviklerle iş birliği yaparak Kafkasya, İran, 

TransKafkasya ve Afganistan’da Türklerin barış koşullarına karşı direncine yardım 

için bir Müslüman ayaklanması başlatacağına inanıldığı bilgisi paylaşılmıştır.148 

  Anadolu’daki durum hakkında, “Türkler Şaşırdı” başlıklı The Daily Express 

Gazetesi’nin haberinde Kilikya’daki Fransız Birliklerinin Toros Dağının yanındaki 

Ulukışla istasyonunda Kilikya’daki Türklere gönderilen cephane ve tüfek dolu 72 

vagona el koyduğundan bahsedilmiş, İstanbul’da bazı Türk Bölgelerinde direnç 

ihtimaline yönelik şüpheli hareketlerin görüldüğü, birçok tarihi eserin zarar gördüğü 

de belirtilmiştir.149 

Yine İstanbul’un geleceği hakkındaki haberlerden, The Times Gazetesi’nde 

“Dünya Barışına Tehdit”, başlığıyla sayfanın yarısını kaplayan ilanın hemen altında 

“Gelibolu Kahramanlarına İhanet” başlıklı haber ile İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u 

Türklere bırakma kararı eleştirilmiştir. İstanbul’un Türklere bırakılması konusunda 

halk oylaması yapılması gerektiği ve bunun için basılan formun doldurulup gazeteye 

yollanması istenmiştir. Ayrıca Lloyd George’un Kasım 1914’te Türkler hakkında 

söylediği sözlere yer verilmiştir. Lloyd George konuşmasında Türklerin insan etinde 

acı ile büyüyen bir kansere benzediğini, insanların yüzyıllarca Türklerin uyuşukluk, 

yeteneksizlik ve ihtiraslarına kurban gittiğini ve artık insanlığa karşı uzun zamandır 

yaptığı alçaklıkların hesabının sonunda olduklarını ifade etmiştir.150  

                                                 
147 The Daily Express, “Armenia Recognized”, 23 Ocak 1920, s.1   
148 The Daily Express, “Turks Ready To Fight”, 29 Ocak 1920, s.1.  
149 The Daily Express, “Turks Surprised”, 30 Ocak 1920, s.1.   
150 The Times, “A Menace To The Peace Of The World”, 23 Şubat 1920, s.10. 
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Millî Mücadeleye ilişkin The Daily Mirror Gazetesi’nde sol üst köşede ve 

büyük harflerle yer alan “Türk Krizi: Yunanistan Trakya’yı Kontrol Ediyor.”, 

başlığının atıldığı haber şu şekilde devam etmiştir:  “Türkiye’deki durumda ciddi 

gelişmeler var. Osmanlı kabinesi istifa etti. Barış antlaşmasını engelleyen Türk Ulusçuları 

Büyük Britanya ve İtilaf Devletlerine meydan okuyor. Yüce İtilaf Devletleri konseyine bir 

karar ulaştı ancak Bay Lloyd George İstanbul’daki İtilaf Devletleri Temsilcilerinden gelecek 

tavsiyelere kadar meramını tutuyor.”151  

The Times Gazetesi’nde “Bolşevik Yanlısı Türkler” başlıklı haberde Lord 

Bryce’ın Ermeni komitesindeki yaptığı konuşmada Mustafa Kemal’in Anadolu’da 

bir ordu kurduğunu, Ermenistan’ın Türk Birlikleri ve haydutlarının elinde olduğunu 

bildirmiştir. Ayrıca, Ulusçuların partisinin Bolşeviklerle iş birliği yaptığı ve Hint 

Müslümanlarını İngilizlere karşı kışkırttığı belirtilmiştir. Ulusçuların, Anadolu’daki 

Abdülhamit’in 1895-1896’da başlattığı ve Genç Türklerin 1915’te yeniden gündeme 

getirdiği, bütün Hristiyan nüfusu yok etme politikasını devam ettirdiği de iddia 

edilmiştir.152 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye hakkındaki iradesini yansıtan, “Yeni 

Wilson Krizi” başlıklı The Daily Mirror Gazetesi’nin haberi ise şu şekildedir:                                                                     

“Başkan Wilson’un İtilaf Devletlerine, Türklerin İstanbul’da kalmalarına izin verdikleri 

takdirde Versay Antlaşması’nın geri çekilmesi gerektiği ile ilgili ikazda bulunabileceği 

öğrenildi.”153 

 1.2.8. Misak-ı Milli ve İstanbul’un İşgali 

İstanbul’da açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920’de Misak-ı 

Milli154 kararlarını görüşmek üzere toplanmıştı. 72 aday ile çoğunluğun 

sağlanamadığı Mebuslar Meclisi’nde 25 adayın daha katılmasıyla çalışmalara 

başlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa Ankara’da seçilmiş mebuslarla yaptığı görüşmede, 

kendisinin Mebuslar Meclisi başkanı seçilmesini, Müdafa-i Hukuk grubu 

kurulmasını ve bizzat kaleme aldığı Misak-ı Milli’nin kabul edilmesini istemişti. 

                                                 
151 The Daily Mirror, 5 Mart 1920, s.3. 
152 The Times, “Pro-Bolshevist Turks”,5 Mart 1920, s.11. 
153 The Daily Mirror, “New Wilson Crisis”, 6 Mart 1920, s. 2.  
154 Misak-ı Millî’nin tam metni için bkz. Soysal, a.g.e., s.15-16. 
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Mebuslar Meclisi’nde Müdafa-i Hukuk grubu yerine “Felah-ı Vatan” grubu 

kurulmuş ve Misak-ı Milli kabul edilmişti.155 Bu gelişmeler üzerine 16 Mart 1920’de 

İstanbul resmen işgal edildi. Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta bu hususa ilişkin verdiği 

önemi teşekkür ederek gösterdiği, Manastırlı Hamdi Efendi’nin çektiği telgraflar 

yardımıyla işgali yakından takip edebilmişti, ta ki telgrafhane işgal edilinceye 

kadar.156 Mustafa Kemal Paşa aynı gün İstanbul’daki İngiliz, Fransız, İtalyan Siyasal 

Temsilcilerine, Amerikan Temsilcisine, bütün tarafsız Devletler Dışişleri 

Bakanlıklarına ve Fransa, İngiltere, İtalya Millet Meclislerine verilmek üzere 

Antalya’daki İtalyan Temsilciliğine çektiği telgraf ile Millî Mücadele Hareketini tüm 

dünyaya duyurmak istemiştir:  “Ulusal Bağımsızlığımızı temsil eden Meclis-i Mebusan 

ile birlikte İstanbul’da bütün resmi daireler İtilaf Devletlerinin askeri güçlerince resmen ve 

zorla işgal edilmiş; bu arada, ulusal amaçlara uygun iş gören birçok yurtsever kimselerin 

tutuklanmasına da girişilmiştir. Osmanlı ulusunun siyasal egemenliğine ve özgürlüğüne 

indirilen bu son yumruk; hayatımızı ve varlığımızı, ne pahasına olursa olsun, savunmaya 

kararlı olan biz Osmanlılardan çok, yirminci yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı 

bütün ilkelere ve bu ilkeleri ortaya koyan insanlığın genel vicdanına indirilmiş demektir. Biz, 

haklarımızı ve bağımsızlığımızı savunmak için giriştiğimiz savaşımın kutsallığına ve hiçbir 

gücün bir ulusu yaşamak hakkından yoksun bırakamayacağına inanıyoruz. Tarihin bugüne 

dek yazmadığı nitelikte bir yağınma olan ve Wilson ilkelerine göre düzenlenmiş bir Ateşkes 

Anlaşması ile ulusumuzu savunma araçlarından yoksun etmek gibi bir düzene dayanılarak 

yapıldığı için, ilgili ulusların şeref ve onurlarıyla bağdaşmayan bu davranış üzerine yargıya 

varmayı, resmi Avrupa ve Amerika’nın değil, bilim, kültür, ve uygarlık Avrupa ve 

Amerika’sının vicdanına bırakmakla yetinir ve bu olaydan doğacak büyük tarihsel 

sorumluluğa son olarak bir daha dünyanın dikkatini çekeriz. Davamızın yasallığı ve 

kutsallığı bu güç zamanlarda, Tanrı’dan sonra en büyük desteğimizdir.”157 

                                                 
155 Nil Türker Tekin, Ana Hatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, İstanbul, Çantay Kitabevi, 2001 

s.86. 

156 Bu bağlamda Enver Behnan Şapolyo kitabında, Cumhuriyet’in ilan edildiği yıl, Mustafa Kemal 

Paşa’nın İstanbul Gazetelerinin sahiplerine ve başyazarlarına verdiği yemekte bir gazetecinin -Paşam, 

Millî Mücadeleyi ne ile kazandınız? sorusuna -Telgraf telleri ile! cevabını verdiğini anlatmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazeteciliği Tarihi, Güven Matbaası, Ankara, 

1971, s.233. “Armstrong’a göre ise, eğer telgraf icat edilmeyip de eski devirlerde olduğu gibi, mahalli 

İngiliz görevlileri içlerinde bulundukları şartlara göre karar vermek ve kararları uygulamak yetkisinde 

olsalardı, Anadolu işini halletmek o kadar güç olmayacaktı.” Bkz Atay, a.g.e., s.251. 
157 Gazi Mustafa Kemal, a.g e., s.555-559. 
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Buna karşın, İstanbul Hükümeti tek cümlelik bir beyanname yayınlayarak 

herkesin “kemal-i sükûn” ile iş ve güçleri ile meşgul olmasını önermişti.158 

İşgalden 9 gün sonra İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck, 

Lord Curzon’a gönderdiği telgrafta, İstanbul’un işgal edilmesinin zannedilenden 

büyük bir başarı olduğunu, Millî Mücadele Hareketini ortadan kaldırmamakla 

birlikte bu harekete büyük bir darbe indirdiğini ileri sürmüştü.159 Ancak, bu işgal, 

iddia edilenin aksine Millî Mücadele’ye katılımı daha da arttıracak, İstanbul’daki 

Mebusan Meclisi’nin dağıtılması ile de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

kurulmasını hızlandıracaktır. 

İstanbul’un İşgali öncesi İngiliz basınında işgale ilişkin tartışmaların olduğu 

görülmektedir. Nitekim The Guardian Gazetesi’nde “Türkiye’ye Karşı İtilaf 

Hareketi”, “Bir Ultimatom Gönderildi”, “Başkenti İşgal Planları” şeklinde büyük 

puntolarla atılan bu başlıkların devamında İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgale karar 

verdikleri ve İstanbul’a ultimatom gönderildiği bilgisi paylaşılırken, her şeyin Türk 

Hükümeti’nin vereceği cevaba bağlı olduğu, ayrıca Fransa’nın Kilikya’da 600 kaybı 

olduğu, Maraş’ın tekrardan işgal edildiği belirtilmiştir. “Yeni Türk Kabinesi” başlıklı 

bölümde ise Salih Paşa Kabinesi’nden ve tarafsız olacağından bahsedilmiş, ayrıca 

İstanbul’u işgal etmek için yakın doğuda etkili birlikler olması ve beklenmedik bir 

olay olmaması gerektiği belirtilirken Türk Hükümetinin Maraş’ın yeniden işgali 

konusunda Fransız yetkililer ile aynı fikirde olduğu ifade edilmiştir. Le Matin 

gazetesinin, İstanbul’un işgali için Fransa’nın Trakya’da bulunan birliklerini 

İstanbul’a gönderebileceğini ve İtalyanların da dahil olabileciğini bildirdiği, öte 

yandan Maraş katliamları ile ilgili Fransa’nın Mustafa Kemal ve takipçilerinin 

gözünü korkutmak için Sudan birliklerini gönderme hesabı yaptığı belirtilmiştir. 

“Türk Meclisi Amerika’ya Başvuruyor.” başlıklı bölümde Associated Press haber 

ajansının önceki gün İstanbul’dan bir mesaj aldığı, meclisin oy birliği ile Birleşik 

Devletler’den Kilikya’daki Maraş Katliamları ve Anadolu’daki genel durum ile ilgili 

araştırma yapmak üzere bir komisyon göndermesini istediği dile getirilirken, İtilaf 

                                                 
158 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele- II, s.355. Ayrıca 15-21 Mart tarihli İngiliz 

gizli istihbarat raporu, bu işgalden ve başkentteki Ulusçuların ezilmesinden padişahın çok memnun 

kaldığını kaydediyordu. Bkz. Sonyel, a.g.e., s.68. 
159 Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika Cilt I, Ankara, TTK Yay.,1995, s.209. 
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Devletleri’nin Türk gazeteleri üzerindeki sansürünün protesto edildiği bilgisi yer 

almaktadır. Mesaj ayrıca Salih Paşa’nın ulusalcıların seçtiği ve İtilaf Devletleri için 

önemli bir kişilik olmayan İzzet Paşa yerine Sadrazam olarak geçtiği bilgisini 

içermektedir. 160 

 9 Mart 1920 tarihli The Daily Mirror Gazetesi’nin sol üst köşesinde ve 

büyük harflerle verilen haberde ise işgal ile ilgili şu bilgiler paylaşılmıştır:  “Türkiye 

ile ilgili ciddi bir kriz ortaya çıktı. Bir Paris raporuna göre 50.000 kişilik Fransız-İngiliz 

kuvveti Antlaşma taleplerini zorla kabul ettirmek için İstanbul’u işgal etmek üzere yola çıktı. 

Aynı zamanda İngiltere ve Fransa’nın bakış açısını değiştirdikleri ve anlaşma maddeleri 

üzerindeki bir revizyona hazır oldukları söylendi.”161 

İşgalden 6 gün önce 10 Mart 1920 tarihli The Times Gazetesi’nde ise “Kürt 

Bağımsızlığı” başlıklı bir makalede Kürt meselesine ilişkin ilginç detaylar göze 

çarpmaktadır. Makalede, Kürt delegasyon başkanı General Şerif Paşa’ nn (Kürt Şerif 

Paşa) Bogos Nubar Paşaya yazdığı mektuba yer verilmiştir. Mektupta Şerif Paşa’nın 

Nubar Paşa ile 1919’da bir anlaşma yaptığı, bu anlaşmaya göre Kürtlerin de 

Ermeniler gibi bağımsız bir devlet kurmaları gerektiği, İtilaf Devletlerinin isteğinin 

de bu yönde olduğu belirtilmiştir. Ancak makalenin sonunda şu cümleye yer 

verilmiştir: “Öte yandan su götürmez bir gerçeklik var ki o da spekülasyonlar ve yapay 

sınırlarla bir Kürdistan yapmak bir yana, hiçbir Kürt ortak dine sahip olduğu Türkiye çatısı 

dışında atanan bir devlet yönetiminde yaşamayı tercih etmiyor.”162 

The Daily Mirror Gazetesi’nin 5. sayfasının sağ üst köşesinde yer alan haber 

İstanbul’un işgalinin ilanı niteliğindedir: “Türk Politikası Değişiyor Mu? 

Devletimizin Türkiye ile ilgili baştan aşağı farklı bir politika izlediğine inanmak için 

bazı sebepler var” başlıklarının devamında Hint temsilin gücünün azaldığı ve Türk 

Devleti’nin bir an önce İstanbul’u terk edebileceği belirtiliyor.163 

                                                 
160 The Guardian, “Allied Action Against Turkey”, 8 Mart 1920, s.7. 
161 The Daily Mirror, “50.000 Franco-British for Constantinople”, 9 Mart 1920 s.3.   
162 The Times, “Kurdish Independence”,10 Mart 1920, s.12. Gazetenin 8. sayfasında yer alan Ermeni 

propagandası 11 Mart 1920 tarihli The Daily Express gazetesinin 8.sayfasında yer alan 

propagandanın aynısıdır. The Daily Express gazetesi ayrıca resim kullanmıştır. Bkz. Ek 4, Ek 5. 
163 The Daily Mirror, “Turkish Policy Changing?”, 11 Mart 1920, s.5. 
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Bu arada Anadolu’daki durum ile ilgili The Times Gazetesi’nde “Türk 

Baskısı”, “Mustafa’nın Birlikleri” başlıkları büyük puntolarla verilen haberde 

Anadolu’daki Yunan Birliklerinin, Mustafa Kemal’in liderliğindeki Ulusçuları 

dağıtmak için hazırlandığı, birliklerin 15.000 kişilik altı bölükten oluştuğu, toplamda 

90.000 kişi olduğu, 55.000 süngü ve silah gücü olduğu belirtilmiştir. Mustafa 

Kemal’in birliklerinin ise 40.000 kişi kadar olduğu, eski Türk Ordusu’ndan sadece 

küçük bir bölümün katıldığı bilgisinin yanı sıra, disiplinin bozuk olduğu, ekipman 

kalitesinin çeşitlilik gösterdiği ve Mustafa Kemal’in adamlarının dikkate değer 

şekilde dağılmış olduğu yorumu yapılmıştır. Ayrıca Yunanistan’ın, 6 bölüğün 

kuvvetine eşdeğer 7. Bölüğü göndermeye hazırlandığı da dile getirilmiştir.164  

İstanbul’un işgali arifesinde İngiliz Basınında gündeme gelen konular 

böyleyken, işgal gerçekleştikten bir gün sonra 17 Mart 1920 ‘de, The Times 

Gazetesi bu hadiseyi aşağıdaki şekilde vermiştir: “İtilaf Devletleri İstanbul’u İşgal Etti”, 

“Türkler Etkilendi”, “İstanbul şehri bu sabah İtilaf Birlikleri tarafından General Milne’nin talimatıyla 

işgal edildi. Herhangi bir karşı hadise olmadı. Şehir normal bir şekilde sessiz.-Reuter.” Haberin 

ayrıntılarında Lord Curzon’un Lordlar kamarasında Türkiye’ye yönelik politika 

üzerine yaptığı konuşmanın Türkler üzerinde etki yaptığı ve geniş kitlelere yayıldığı 

ancak Türk gazatelerinin henüz yorum yapmadığı bilgisinin yanı sıra General 

Milne’nin kontrolünde İngiltere’den gelen birliklerin Taksim’de geçit töreni 

yaptıkları bilgisi verilmiştir. Kalabalık bir kitlenin izlediği ve etkilendiği belirtilirken 

Ankara’dan gelen haberlere göre Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhı ve Türk 20. 

Ordu kıtasının güzergahında ilerlediği ifade edilmiştir.165 

Aynı gazetenin “İstanbul Mücadelesi”, “İki İngiliz Askeri Öldürüldü” 

başlıklarıyla girilen haberinde iki İngiliz askerinin öldüğü, 4’ünün yaralandığı, 9 

Türk’ün de öldürüldüğü bilgisi verilirken, Türk Hükümeti’nin işgalin barış şartlarını 

daha da ağırlaştırılacağı söylemine yer verilmiştir. Bu haberin ‘Başka bir Türk fişeği’ 

başlıklı bölümünde komutan Cafer Tayyar’ın Edirne’nin kontrolünü ele geçirdiği, 

Ateşkes şartlarını uygulamayacağı, İstanbul ile iletişimi kestiği ve Edirne’de 

bağımsız bir devlet kuracağı belirtilirken Cafer Tayyar’ın bu hareketinin Mustafa 

                                                 
164 The Times, “Coercion Of The Turk”, 12 Mart 1920, s.16. 
165 The Times, “Allies Occupy Constantinople”, 17 Mart 1920, s.16.  
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Kemal’in bilgisi ve onayı dahilinde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca gazetede İstanbul’un 

işgali ile ilgili hiçbir direnç olmadığı, her şeyin yolunda gittiği yönünde haberler 

dikkat çekicidir.166 

İşgal ve sonrasında herşeyin normal olduğunu ileri süren The Times 

Gazetesi’ne karşın The Guardian Gazetesi’nin konuya daha objektif olarak 

yaklaştığı göze çarpmaktadır. “İtilaf Devletlerinin İstanbul’u İşgali” başlıklı haberde 

işgal esnasında iki İngiliz askerin öldüğü, bir yetkilinin ve 3 kişinin yaralandığı, bir 

Türk yetkili ve 8 Türk askerinin öldüğü belirtilmiştir. Ayrıca işgalin Türk 

Hükümeti’nin barış şartlarını imzalayana kadar devam edeceği, aksi halde şartların 

daha da sert olacağı bilgisine yer verilirken “Türk Komutan Yakalandı” başlıklı 

bölümde ise işgalin en ince detayları paylaşılmıştır. Ayrıca 10. Ordu Komutanı Çolak 

Kemal’in yakalandığı belirtilmiştir.167 

Oldukça önemli gelişmelerden bahseden “Türkiye’de Sorun” başlıklı The 

Daily Express Gazetesi’nin haberinde, Türkiye’de İtilaf Devletlerinin barış şartlarına 

karşı direnmek için güçlü bir ulusal hareketin oluştuğu, sorunun başkentinin Edirne 

vilayeti olduğu bildirilmektedir. Albay Cafer Tayyar’ın168 bazı önemli Türk 

yetkililerin ve Ermeni katliamında rol aldığı aşikâr olan Mustafa Kemal Paşa’nın 

destekleriyle çok ayrıntılı hazırlıklar yaptığı iddia edilmiştir. Ayrıca Ulusal hareketin 

Anadolu’ya yayılacağı belirtilerinden bahsedilirken Londra’dan gelen bilgilere göre 

Türklerin ateşkesten çoktan feragat ettikleri, Genç Türklerin Edirne’de bağımsız bir 

devlet kurdukları bilgisi verilmektedir. Yapılan uyarıların iyi organize olmuş 

                                                 
166 The Times, “Constantinople Fighting”, 18 Mart 1920, s.16. 
167 The Guardian, “Allied Occupation Of Constantinople”, 18 Mart 1920, s.9. 
168 Cafer Tayyar Bey (Cafer Tayyar Paşa, Tümgeneral Cafer Tayyar Eğilmez, Priştine 1877- İstanbul 

3.1.1958): 1901’de Harp Okulu’nu, 1904’te Harp Akademisi’ni bitirdi. Süvari sınıfından olup, 

1915’te albay rütbesindeydi. 1923’te general oldu. 1. Kolordu Komutanı olarak Trakya’da Kurtuluş 

Savaşı hareketini yönetti. Başak yere atanmasına rağmen kolordusunun başında kaldı. Nisan 1920’de 

Trakya Milli Kuvvetler Komutanı’ydı. Aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Döneminde 

Edirne milletvekilliğine seçildi. 28.7.1920’de Havsa civarında Yunanlara tutsak oldu. Tutsaklıktan 

dönüşte T.B.M.M.’nin 2. Dönemine Edirne Milletvekili olarak katıldı. 12.8.1923’te kendisine ek 

olarak 7. Kolordu Komutanlığı verildi. 31.10.1923’te milletvekilliğini yeğledi. Ordudan açığa alındı. 

Ocak 1928’de askerlikten emekliye ayrıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’ne girdi. İzmir 

Suikastı’na adı karışmışsa da İstiklal Mahkemesi kararıyla aklandı. Balkan ve Birinci Dünya 

Savaşları’na da katıldı. İstiklal Savaşı’ndaki hizmetlerinden ötürü İstiklâl Madalyası verildi. 

İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığı’nda gömülüdür. Bkz. Önelçin, a.g.e., s. 31.   
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Ulusçular tarafından ciddiye alınmayacağını ve birkaç gün içinde ciddi gelişmelerin 

olacağı dile getirilmiştir.169 

Yine The Guardian Gazetesi’nde “Eski Bakan İstanbul’da Yakalandı” 

başlığıyla yer alan haberde cok önemli ayrıntılar yer almaktadır. Üç İtilaf Devletleri 

Yüksek Komisyonerinin Sadrazama bir nota verdiği, Yüce Konseyin İstanbul’u 

geçici olarak işgal etme kararı aldığı ve bunun sabah saat 10:00’dan itibaren geçerli 

olacağı dile getirilmiştir. Sadrazam Salih Paşanın Sultana rapor verdikten sonra 

kabineyi toplayacağı bilgisine yer verilmiş, kabinenin birkaç saat içinde düşmesinin 

kaçınılmaz olduğu yorumu yapılmıştır. Eski Savaş Bakanı Cemal Paşa, eski Kuvvet 

Komutanı Cevad Paşa, senatör Mahmud Paşa, kriz ile ilgili bir şehzadenin 

yakalananlar arasında olduğu bilgisinin yanı sıra, çatışma sırasında Çolak Kemal ile 

altı yaralı ve bir ölü Türk’ün ele geçirildiği bilgisi verilmiş, son olarak şehrin çok 

sessiz olduğu, caddelerin gezinti yapan kalabalıklarla dolu olduğu ifade edilmiştir. 

“Başkan Wilson’un Bakışı” başlığı ile İtilaf Devletlerinin İstanbul ve Çanakkale ile 

ilgili görüşlerini sorduğu Başkan Wilson’un Türk durumu hakkındaki yarumunun 

Türklerin İstanbul dışına atılması esasına dayandığı bilgisi yer almaktadır.170 

The Guardian Gazetesi’nin 18. sayfasında “Edirne’de Ulusçu Ayaklanma” 

şeklindeki haber başlığının devamında Edirne’deki Türk Birliklerini komuta eden 

Albay Cafer Tayyar’ın İstanbul’dan gelen emirleri kabul etmeyi reddettiği, Ulusçu 

Parti ile benzer hareket ettiği ve İstanbul ile iletişimi kestiğini ilan ettiği belirtilmiştir. 

Kendisine karşı en ufak bir girişime karşı direnç göstereceğini, aslolan Türk 

Hükümeti tarafından kabul edilmedikçe barış şartlarına uymayacağını ilan ettiği 

bilgisine yer verilmiştir. İttihat ve Terakki Komitesi’nin bir üyesi olan Cafer 

Tayyar’ın Edirne’de bağımsız bir devlet kurmayı planladığı ve şüphesiz bu hareketin 

ulusçu lider Mustafa Kemal’in bilgisi ve onayı dahilinde olduğu belirtilmiştir.171 

  İstanbul’un işgalinden yaklaşık bir hafta sonra “Türk Başkenti Sessiz” başlıklı 

The Daily Express Gazetesi’nin haberinde ikinci başlık olarak “Ulusçu Liderler 

Sürgün Ediliyor” cümlesi yer almıştır. Şehrin (İstanbul) huzurlu olduğu, işgale karşı 

                                                 
169 The Daily Express, “Trouble In Turkey”, 19 Mart 1920, s.1.  
170 The Guardian, “Ex-Minister Arrested In Constantinople”, 19 Mart 1920, s.10. 
171 The Guardian, “Nationalist Revolt In Adrianople”, 19 Mart 1920, s.18. 
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herhangi bir protesto olmadığı, bütün tiyatro ve kafelerin dolu olduğu, her şeyin 

yolunda olduğu söylenmiştir. Öte yandan, taşra ile iletişimin kesik olduğu, geçici bir 

hükümet kuracağına dair bir genel yargı olmasına rağmen Mustafa Kemal’in 

herhangi bir harekette bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, Anadolu Kabinesi’nin 

henüz istifa etmediği ancak bunun beklendiği dile getirilirken Ulusçu Liderlerden 

Prens Ethem Efendi, Rauf Bey (Ülkenin Kurtarıcıları Partisi’nin lideri)172, Şeref Bey, 

Faik Bey, Esad Paşa; (Kızılay Başkanı)’nın yakalandıktan sonra Hibiscus Yelkenli’si 

ile Malta’ya sürgüne gönderildiği haberi verilmiştir.173 

 Genel olarak incelemiş olduğumuz İngiliz gazeteleri, İstanbul’da herşeyin 

yolunda olduğunu savunarak işgali normal ve meşru bir durum olarak ele almış, 

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’un işgal edilmesine karşı gönderdiği protesto 

metnine yer vermemişlerdir. 

                                                 
172 Burada kastedilen “Felah-ı Vatan” grubunun lideri Rauf Bey (Hüseyin Rauf Orbay, İstanbul 1881-

İstanbul 1964): Trablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi üyeliği yapan Mehmet Muzaffer Paşa’nın 

oğludur. Deniz Harp Okulu’nu ve Mühendishane’yi bitirdi. 1905’te denizaltılar üzerinde inceleme 

yapmak üzere Amerika’ya gönderildi. Trablusgarp ve Balkan Savaşları’na katıldı. Balkan 

Savaşları’nda “Hamidiye” savaş gemisi komutanı olarak Akdeniz ve Karadeniz’de yaptığı korsanlık 

faaliyeti, ün kazanmasını sağladı. “Hamidiye Kahramanı” diye anıldı. I. Dünya Savaşı’nda bazı askeri 

görevlerden sonra yabaylığa yükselerek Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na atandı. 

14.10.1918’de kurulan Ahmet İzzet Paşa (Furgaç) kabinesinde Bahriye Nazırı oldu. Mondros 

Bırakışması Belgesi’ni imzaladığı sırada, Bahriye Nazırı ve başdelegeydi. Bırakışma hükümlerinin 

uygulanması sonucu hayal kırıklığına uğradı. 1919’da albay rütbesindeyken istifa etti. Millî Mücadele 

öncülerinden biri oldu. Amasya Tamimi hazırlanırken, Amasya’da Mustafa Kemal Paşa’nın 

yanındaydı. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde delegeliğinin yanı sıra Hey’eti Temsiliye üyeliğine 

seçildi. Mecliste Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen Felahı Vatan (Yurdun Kurtuluşu) Grubunu kurdu. 

Misak-ı Milli’nin kabulünde önemli rol oynadı. 20.3.1920’de İngilizler tarafından bazı arkadaşlarıyla 

birlikte Meb’usan Meclisi’nden alınarak Malta Adası’na sürüldü. Buna karşılık, Anadolu’da bulunan 

İngiliz Subayları da Millî Mücadele’ciler tarafından tutuklandı. Tutsaklıktan kurtulunca, Sivas 

Milletvekili olarak T.B.M.M.’nin 1. Dönemine girdi. Bayındırlık Bakanlığı, T.B.M.M. Başkan 

Vekilliği, Başbakanlık yaptı. 2. dönemde İstanbul’dan, 6. dönemde Kastamonu’dan milletvekili 

seçildi. İsmet Paşa ile arası açıldı. Lozan’dan dönüşünde onu karşılamadı. Başbakanlık’tan ayrılmak 

zorunda kaldı. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurucularından biri oldu. Meclis’te hilafet ve 

saltanat taraftarlığıyla suçlandı. Yeni kurulan parti, irtica isnadı yüzünden çalışmalarına devam 

edemedi. Rauf Bey ile bazı arkadaşlarının adları haksız yere İzmir Suikastı’na karıştırıldı. Avrupa’da 

tedavide bulunduğu bir sırada, İzmir İstiklâl Mahkemesi’nce 10 yıl kürek cezasına mahkûm oldu. Af 

yasalarından faydalanarak ve ailesinin ısrarıyla 1935’te yurda döndü. Atatürk’le barışma olanağı 

bulamadı. Sonradan İzmir Suikastı’yla ilişiği olmadığı Askeri Yargıtay kararıyla saptandı. 1942’de 

büyük önem taşıyan Londra Büyükelçiliği’ne atandı. 1944’te bu görevden ayrıldı. Bir daha devlet 

hizmeti kabul etmedi. İsmet İnönü’nün yeni bir parti kurma teklifini de kabul etmedi. Anıları “Yakın 

Tarihimiz” adlı dergide yayımlandı. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.150-152. 

173 The Daily Express, “Turkish Capital Quiet”, 22 Mart 1920, s.1. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN KURULMASI VE İÇ 

AYAKLANMALAR 

 

 Yıkıcı ve ölümcül olan savaş, bazen istemeden olsa bile insanlığın olumlu 

yönde değişmesine ve gelişmesine katkıda bulunabilir.1Ardarda yaşanan savaşlar ve 

yenilgiler sonunda kurulan yeni Türk Devleti ise varoluş mücadelesini başarıyla 

vererek Anadolu halkına nefes olacaktı.  

İstanbul’un işgal edilmesinden2 üç gün sonra, 19 Mart 1920’de Mustafa 

Kemal Paşa olağanüstü yetkili bir meclisin Ankara’da toplanması hakkında aldığı 

kararda devletin yönetim şeklini değiştirme yetkisi verilmesini ilk anda sağlamak 

maksadıyla “Kurucu Meclis” deyimini kullanmıştı. Ancak bu terimi kullanma 

amacını açıklamak istemediği için “halkın alışkın olmadığı bir terimdir” diye 

Erzurum ve Sivas’tan uyarılması sonucu “Olağanüstü Yetkili Bir Meclis” demekle 

yetinmişti.3 

27 Aralık 1919 Cumartesi günü Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye 

üyeleri Ankara Seymenleri’nin görkemli karşılamasıyla Ankara’ya geldi.4 Tüm 

toplumu ilgilendiren bir mesele olarak Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması, buna 

inanmanın yanında bu sürece katılımı da gerektiren bir durumdur. Bu bağlamda 

Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler T.B.M.M.’yi kurarak siyasal katılıma 

inandıklarını gösterdiler.5 Nitekim meclisin toplanması için çalışmaların yapıldığı 

sırada Yunus Nadi Bey6, Mustafa Kemal Paşa’ya meclis toplamakla zaman 

                                                 
1 Bülent Tanör, Kuruluş Kurtuluş, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2006, s.177.  
2 Ayrıca bkz. Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika Cilt I, s.205.  
3 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.563. 
4 Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yay., 1998, s.46. 

5 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, s.157. 

6 Yunus Nadi Bey (Yunus Nadi Abalıoğlu, Fethiye 1879-İsviçre 1945): Babası Hacı Halil’dir. 

Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Kısmen İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. 1900’de 

“Malumat Gazetesi”nde gazeteciliğe başladı. Sultan II. Abdülhamit döneminde, monarşiye karşı 

olduğundan hapsedildi. İstanbul Meb’uslar Meclisi’nin 2. Ve 3. Dönemlerinde İzmir’den T.B.M.M. 1. 

Döneminde Menteşe (Muğla)’den, 2. Ve 6. Dönemlerinde Muğla’dan milletvekili seçildi. 1918’de 

“Yeni Gün” gazetesini kurdu. 1920’de bu gazeteyi kapamak zorunda kalarak Ankara’ya kaçtı. “Yeni 

Gün” gazetesini Ankara’da çıkarmaya başladı. 1924’te İstanbul’da “Cumhuriyet” gazetesini kurdu. 
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kaybedilmeden güçlü bir ordu kurulması gerektiğini belirtmiş, Mustafa Kemal Paşa 

ise şöyle cevap vermiştir: “Bir devre yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. Millet işlerinde 

meşruiyet, ancak millî kararlara isnat etmekle, milletin temayülat-ı umumiyesine tercüman olmakla 

hasıldır. Evvela Meclis, sonra ordu, orduyu yapacak millet ve ona niyabeten meclistir. Çünkü ordu 

demek yüzbinlerce insan ve milyonlarca servet ve sâman demektir. Buna iki üç şahıs karar veremez. 

Bunu ancak milletin karar ve kabulü meydana çıkarabilir.” Böyle bir bahsin geçmesine sebep 

olansa o günlerde Türkiye topraklarında 38.000 İngiliz, 59.000 Fransız, 17.000 

İtalyan askeri ve 90.000 kişilik Yunan Ordusunun bulunmasıydı. Ayrıca T.B.M.M. 

Doğu’da Ermenistan Devleti kurmak isteyen Ermeniler’e ve Karadeniz Bölgesi’nde 

Pontus Devleti kurmak isteyen 20-25.000 Rum ile mücadele etmek zorundaydı.7 

Ankara’daki meclis, 15 Mayıs 1919’da Yunanların İzmir ile başlayan işgallerine ve 

İtilaf Devletleri’nin baskısına karşı direnişin mekezî organı olacaktı.8 

23 Nisan 1920 tarihinde en yaşlı üye olması sebebiyle emekli milli eğitim 

müdürü Sinop Milletvekili Şeref Avkan’ın konuşması ile çalışmalarına başladı.9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, olağanüstü yetkilere sahip kurucu bir meclisti. 

Bununla birlikte, tarihte 1400 yıl aradan sonra devlet hayatında ilk defa Türk ismi 

kullanılmıştır. Üç yıl sürecek olan “Meclis Hükûmeti” dönemi, işgalcilere direniş 

gösterilerek bağımsızlık savaşının kazanıldığı, zaferin yapıtaşı olacaktır.10 

T.B.M.M.’nin 24 Nisan 1920 tarihli oturumunda Mustafa Kemal Paşa’nın 

açıkladığı şu kararlar kabul edilmiştir:  

1) T.B.M.M.’nin üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. 

2) T.B.M.M. yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. 

3) Hükümet kurulması gereklidir. 

4) Milletvekilleri kendi aralarından seçtikleri üyelerle bir Yürütme Kurulu 

kuracaklardır. 

                                                                                                                                          
Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılarıyla kurtuluşu destekleyenlerden biri oldu. Tedavi için gittiği 

İsviçre’de öldü. Nadir Nadi ve Doğan Nadi bu zatın oğullarıdır. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.197. 

7 Ergün Aybars, İstiklâl Mahkemeleri, Bilgi Yayınevi, Eylül 1975, s.25-26. Ayrıca bkz. Selek, a.g.e., 

Cilt 2, s.221.  
8 Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite, Massachusetts, The M.I.T. Press, 1965, s.7. 

9 Kili, a.g.e., s.69. 
10 İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, s.179-181. 



 

75 

 

5) T.B.M.M.’nin Başkanı, Yürütme Kurulu’nun da başkanı olacaktır. 

6) Padişah vekili tanımak doğru değildir. 

7) Padişah’ın durumu T.B.M.M.’nin kararına göre belirlenecektir.11 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı sırada İngiliz Basınının 

gündeminde farklı konular yer almaktaydı. T.B.M.M. ile ilgili haberler bir müddet 

sonra girilmeye başlandı. Bu yayınlar kronolojiye göre ileride ele alınacaktır. 

 2.1. Millî Mücadele Hareketi’nin İstanbul Hükümeti Tarafından 

Kınanması 

11 Nisan 1920’de İstanbul Hükümeti’nden Şehyülislam Dürrizade Abdullah, 

fetvasında Millî Mücadele Hareketini örgütleyenlerin öldürülmelerinin meşru ve farz 

olduğunu ilan etmiştir.12 Bu fetva işgal kuvvetlerinin uçaklarıyla Anadolu’ya 

dağıtılmıştır. Bunun öncesinde ise İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri’nin talebi 

üzerine Millî Mücadele Hareketi’ni kınamıştır. 

Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketi’ne olan ilgisi gitgide artan İngiliz 

basını bu konudaki gelişmeleri de an be an takip etmiştir. Nitekim, The Observer 

Gazetesi’nde yer alan haber, İstanbul Hükümeti’nin Ulusçu Hareketi ayıplamasının 

altında yatan sebebi açıklamaktadır: “İtilaf Devletleri Türk Hükümeti’ne Ulusçu Hareketi 

tanımadığını resmi olarak bildirmesine yönelik toplu olarak bir nota sundu.”13 

Bu hususta, “Türk İsyancıların Başkaldırısı. Hükümet Ulusçuları Ayıpladı.” 

başlıklı The Daily Express Gazetesi’nin haberinde ise Mustafa Kemal Paşa’nın 

Anadolu’da geniş bir izolasyon yapmayı öngördüğü vilayetlerin savunması için 

seferberlik ilan ederek 12-50 yaş arası erkekleri aldığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca 

İngilizlerin önceki gece bilinen yerel Ulusçuları yakaladığı ve bugün de Maliye 

Bakanı Raşid Saffet Bey’in yakalandığı bilgisi yer almıştır. “Kuryeler Yakalandı” 

başlıklı bölümde ise İzmit sahilinde Ankara’dan gelen 3 kuryenin yakalandığı, 

içlerinden birinin hacı olduğu ve çoraplarında doküman sakladığı bilgisi verilirken, 

Ahmet Anzavur’un Ulusçu karşıtı harekete mensup Türkleri Bursa ve Biga 

                                                 
11 Tekin, a.g.e., s.89-90. 

12 Turan, a.g.e., Cilt 2, s.116-117. 
13 The Observer, “Allies And Turkey”, 4 Nisan 1920, s.11. 
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arasındaki bölgede bozguna uğrattığı, hükümetin, İtilaf Devletlerinin Ordunun etkili 

bir şekilde azaltılması talebinden yan çizdiği ve çok sayıda düzenli tugaylar kurmaya 

hazırlandığı belirtilmiştir. 31 Mart’ta İstanbul’dan alınan bir habere göre ise 

hükümetin Ulusçulara karşı harekete geçmek için Kabine’yi acil olarak topladığı ve 

Ulusçu Hareketi ayıpladığını belirten bir bildiri yayımladığı vurgulanmıştır.14 

 2.2. İç Ayaklanmalar 

 Millî Mücadele Hareketi’nin en sıkıntılı aşaması, ulusun çıkarlarıyla 

uyuşmayan art niyetli kimselerin başlatmış oldukları iç ayaklanmaların ortaya 

çıkması ve bunlarla savaşmak zorunluluğunun doğması olmuştur. Millî Mücadele 

Hareketi bu aşamadan da geçecektir.15     

 Bütün  ihtilallerde olduğu gibi, Anadolu İhtilali’nde de “isyan” olarak 

açıklanan bazı hareketler Millî Mücadele’nin başlangıcından 1920 yılının sonlarına 

kadar sürmüştür. Bunlardan bazıları Millî Mücadele’yi ciddi anlamda tehlikeye 

atacak bir özellik gösterirken Anzavur olayı bunlardan biri ve belki de en 

önemlisidir.16 

 Anzavur ve Bozkır gibi ayaklanmalar, Millî Mücadele Hareketi’nin kurumsal 

nitelik kazanmaya başladığı dönemde artış göstermiştir. İngilizlerin ve İstanbul 

Hükümeti’nin bu ayaklanmaları desteklemesi nedeniyle güçlük yaşanmasına rağmen 

Millî Mücadele Hareketi başarılı olabilecektir.17 

 2.2.1. Anzavur Ayaklanması 

Üst üste gelen savaşlar sonunda bitkin düşen Anadolu halkının gözünde Millî 

Mücadele Hareketi’ni değersizleştirmek ve yok etmek için İstanbul Hükümeti ve 

İngiltere, askerliğin kalktığına ve bütün vergilerin affedildiğine dair propaganda 

yapmaktaydılar. Bunun sonucunda ortaya çıkan en önemli ayaklanma Anzavur 

Ayaklanması oldu.18  

                                                 
14 The Daily Express, “Turkish Rebels Defiance”, 3 Nisan 1920, s.5. 
15 Kili, a.g.e., s.98. 
16 Selek, a.g.e., s.34. 
17 Mustafa Budak, Millî Mücadele’de İç Ayaklanmalar, İstanbul, Yeni Şafak Kitaplığı, 1995, s.94. 
18 Ergün Aybars, a.g.e., s.30-31. 
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Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’da bahsetmiş olduğu bu ayaklanma19 The 

Daily Express gazetesinde de yer almıştır: “Türk-Yunan Savaşı” başlıklı haber Türk 

Düzenli Ordusu’nun bir taburunun Ödemiş yakınındaki Bozdağ’da Yunanlara 

saldırdığını, uzun bir mücadeleden sonra Türklerin çok sayıda ölü ve yaralı ile 

Salihli’ye doğru geri çekildiğini, Rumların ise bir subayının ve 10 askerinin öldüğü 

bilgisine yer verilmiştir. “Kemal’in Tüfekleri Havaya Uçuruldu” başlıklı haberde ise 

Anadolu’daki devrim karşıtı hareketin lideri Anzavur Ahmet’in20 Yenice Köyü’nde, 

Gelibolu’dan Mustafa Kemal’in kullanması için getirilen binlerce tüfeğin saklandığı 

camiyi havaya uçurduğu ve Mustafa Kemal’in birliklerinin Aksaray tren 

istasyonundaki Fransız Bayrağı’nı kaldırdıklarını bildirmiştir.21 

The Times Gazetesi’nin “Ulusçu Zorbalıkları” başlıklı haberinde ise 

Ulusçuların Sakarya Nehri üzerindeki Lefke Köprüsü’nü İngiliz Birliği’nin 

geçişinden hemen sonra yıktıkları, Mustafa Kemal Paşa’nın çevre komitelere 

merkezden yetki almadan bir şey yapmamaları yönünde talimat verdiği bilgisine yer 

verilmiştir. Çanakkale’nin Anadolu kıyısında Ahmet Anzavur’un bir hareket 

başlattığı ve köylülerin onu desteklediği, Ulusçuların kontrolüne rağmen telgrafların 

Bab-ı Ali’ye ulaştığı belirtilmiştir.22 ABD Başkan Wilson’un Türkiye hakkındaki 

iradesini yansıtması bakımından, “Wilson ve Türkler” başlıklı The Daily Mirror 

                                                 
19 “21 Eylül 1919’da Balıkesir’in kuzey bölgesinde birinci Anzavur ayaklanması başladı; 16 Şubat 

1920’de yine bu bölgede ikinci Anzavur ayaklanması oldu. Bu iki ayaklanma, askeri birliklerimiz ve 

ulusal birliklerimizle bastırıldı. 13 Nisan 1920’de Bolu, Düzce dolaylarında ayaklanma oldu. Bu 

ayaklanma 19 Nisan 1920’de Beypazarına dek yayıldı. Bu sırada Anzavur, 11 Mayıs 1920’de top ve 

ağır makineli tüfeklerle donanmış beş yüz kişilik bir kuvvetle, üçüncü kez, Adapazarı ve Geyve 

dolaylarındaki güçsüz bir ulusal birliğimize saldırarak yine ortaya çıktı. Anzavur, gönderdiğimiz 

ulusal birliklerimize, ordu birliklerimize durmadan saldırdı. 20 Mayıs 1920’de Geyve boğazı 

yakınlarında yenildi ve kaçmak zorunda kaldı.” Bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., Cilt 2, s.597. 

20 Anzavur (Ahmet Anzavur Paşa, D. ?- Biga 1921): Alaydan yetişme jandarma subayıydı. Rütbesi 

binbaşıyken emekli oldu. Kurtuluş Savaşı sıralarında İstanbul Hükümeti’ne hizmet etti. O zamanın 

sivil rütbelerinden olan “Mihmiranlık” rütbesi verilerek “Paşa” sanını aldı. İstanbul Hükümeti’nce 

İzmit Mutasarrıflığı’na atandı. Bolu, Düzce, Bandırma ve Gönen yörelerinde Millî Mücadele’ye karşı 

olumsuz davranışlarda bulundu. İstanbul hükümetleri emrinde ayaklanmaları yönetti. Sonuçta 

ayaklanmalar bastırıldı ve kendisi yok edildi. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.21. 

21 The Daily Express, “Greeks’ Battle With Turks”, 22 Mart 1920, s.1.  
22 The Times, “Nationalist Outrages”, 25 Mart 1920, s.15. Ayrıca bu haberin üstünde “Türkler 

Gitmek Zorunda – Başkan Wilson’ın Cevabı” başlıklı haber yer almıştır.   
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Gazetesi’ndeki haber aynen şu şekildedir: “Başkan Wilson diyor ki Türkler gitmek 

zorunda ama onlar itilmeden İstanbul’u terk etmeyecekler ve onları kim itecek?”23  

Bu olaylar cereyan ettiği sırada “Türkiye’nin Efendisi”, “Kabine Kemal’in 

Onayını Bekliyor” başlıklarıyla The Times Gazetesi’nde yer alan haberde 

Türkiye’deki kabine krizinin devam ettiği bilgisinin yanı sıra, Damad Ferid Paşa’nın 

Sultan tarafından yeni kabinenin kurulumu için yetkilendirildiği ancak asi lider 

Mustafa Kemal Paşa ve takipçileri tarafından uygun bulunmayacağı ifade edilmiştir. 

Mustafa Kemal’in bu konudaki fikrini öğrenmek için bir casus gönderildiği ve 

sadece Mustafa Kemal Paşa’nın yeni kabineyi onaylaması halinde Damad Ferid’in 

yetkiyi alacağı belirtilirken Mustafa Kemal Paşa ve takipçilerinin Dette Publique’e 

ait olan bütün Ziraat Bankası kaynaklarına el koyduğu bilgisi de yer almıştır. Bu 

haberin hemen altında Amasya kontrol yetkilisi İngiliz Kaptan Forbes’un Mustafa 

Kemal Paşa’nın partizanları tarafından yakalandığı, silah ve cephanesinin ateşkese 

aykırı olarak Samsun ve Trabzon’a gönderildiği belirtilmiştir.24 

Yine ABD başkanı ile ilgili bir haber olarak The Times Gazetesi’ndeki 

“Türkleri Defetmek”, “Bay Wilson’un Anlaşmaya Bakış Açısı” başlıklı haberde 

Başkan Wilson’un Avrupa’daki Türk anomalisinin durdurulması, Türklerin gitmesi 

gerektiği yönündeki fikrinden bahsedilmiştir.25 

The Guardian Gazetesi’nde yer alan “Anadolu’da Devrim” başlığıyla 

verilen Reuter’in haberine göre parlementer heyetin Ankara’ya ulaştığının tahmin 

edildiği, Edirne ile iletişimin tekrar sağlandığı dile getirilmiştir. Ancak Bandırma ve 

Marmara’nın Doğu kıyısı ile iletişimin Biga ve Bandırma’daki Ulusçu eğilimi olan 

mevcut hükümetin telgraflarını almayı reddeden, Ulusçuları temizleyen Anzavur 

liderliğindeki Ulusçu karşıtları tarafından kesildiğinin bilgisi verilmiştir.26   

6 Nisan 1920 tarihli The Guardian Gazetesi’ndeki “Türkiye’de Dönüm 

Noktası” başlıklı haberde ise Damat Ferid Paşa tarafından kurulan yeni kabineden 

bahsedilmiş olması önemlidir. Salih Paşa Kabinesi’nin düşüşünün, Mustafa Kemal 

                                                 
23 The Daily Mirror, “Wilson and The Turks”, 26 Mart 1920 s.5. 
24 The Times, “The Master Of Turkey”, 30 Mart 1920, s.14. 
25 The Times, “To Oust The Turk”, 1 Nisan 1920, s.15. 
26 The Guardian, “Situation In Asia Minor”, 5 Nisan 1920, s.4. 
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Paşa’nın Anadolu’daki “Ulusçu” hareketini tanımamayı ilan etmek istememesinden 

kaynaklandığı, Damad Ferid Paşa Kabinesi’nin bu dönüm noktasında en zor görevi 

üstlendiği ve Mustafa Kemal’e karşı sağlam bir hat oluşturacağı belirtilmiştir.27  

12 Nisan 1920 tarihli The Daily Express Gazetesi’nin “Rumlar Tehlikede” 

başlıklı haberinde Rum Patriği’nin İtilaf Devletleri Komisyonu’na Toros Dağları’nın 

arkasındaki Kayseri’de Rum-Hristiyanların kuşatıldığı ve Kemal’in çeteleri 

tarafından katledilme tehlikesi altında oldukları ile ilgili başvuruda bulunduğu bilgisi 

verilmiştir. Valinin 400 kişiyi kurtardığını ancak 1500 kişinin halâ Müslümanlar 

tarafından kuşatma altında oldukları belirtilmiştir. Haberde değinilen diğer bir 

önemli nokta ise devletin, Ahmet Anzavur’u General olarak atamasının, düzenli ordu 

birliklerinin de gönderilebileceği Bursa’nın doğusunda Ulusçu karşıtı yükselişin 

güçlenmesini sağlayacağı bilgisidir. Ve bu durumun Mustafa Kemal Paşa’nın 

birliklerine karşı baskıyı arttıracağı şeklinde yorum yapılmıştır.28  

“Türkiye Ulusçuları Tanımıyor” başlıklı The Times Gazetesi’nin haberinde 

Damad Ferid Paşa’nın Kabinesi’nin Ulusçu hareketi tanımadığını ifade eden bir 

bildiri yayımladığı bilgisi paylaşılmıştır. İçeriğinde, vatanın tehlikede olduğu, sözde 

Ulusçu hareketin kınandığı, bu hareketi organize edenlerin ve asilerin 

cezalandırılacağı belirtilmiştir. Şeyhülislamın hükümetin yayımladığı bildiriyi 

destekleyen bir fetva çıkardığı dile getirilmiş, ayrıca Anzavur’un Balıkesir’e 

yürümeye hazırlandığı, Ulusçuların ise Yunan hattından çekilerek Anzavur’a karşı 

yoğunlaşmaya başladığı belirtilmiştir.29 

Benzer şekilde The Guardian Gazetesi’ndeki “Türk Ulusçular Kınandı”, 

“Bab-ı Ali Beyannamesi” başlıklarıyla verilen haberde İstanbul Hükümeti’nin 

yayımladığı beyannameden bahsedildiği görülmektedir. İçeriğinde Anavatanın 

tehlikede olduğu, ulusun cahilce ve isteksizce korkunç bir savaşa sürüklendiği iddia 

edilmiştir. “Ulusçu” olarak adlandırılan hareketin Anadolu’nun işgalini teşvik ettiği, 

Hükümetin kan dökülmeden bir çözümü tercih etmesine rağmen Ulusçuların şeriat 

kanunlarına ve padişah emirlerine uymadıkları, yakalandıklarında şeriat kanunlarına 

                                                 
27 The Guardian, “Turning-Point In Turkey”, 6 Nisan 1920, s.7. 
28 The Daily Express, “Greeks In Danger”, 12 Nisan 1920, s.1.   
29 The Times, “Turkey Disavows The Nationalists”, 13 Nisan 1920, s.13. 
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göre cezalandırılacakları belirtilmiştir. Gazetenin bu beyanname ile ilgili yorumunda 

ise önceki kabinenin çekindiği kınamayı Damad Ferid Hükümeti’nin cesaretle 

yaptığı vurgulanmış, Anzavur’un Ulusçulara karşı başarı sağladığı ve Balıkesir’e 

yürümeye hazırlandığı bildirilmiştir.30 

The Daily Express Gazetesi’ne baktığımızda ise “Asi Türklere Ultimatom. 

Ulusçulara Karşı Sert Adımlar” başlıklarıyla verilen, Sir Percival Phillips tarafından 

kaleme alınmış olan yazı önemlidir. Yazının ayrıntılarında kabinenin altı saat süren 

toplantısından sonra Ulusçuları kınayan bir bildiri yayımladığı ve teslim olmaları için 

7 gün süre tanındığı belirtilmiştir. Şeyhülislamın, Sultanın sadık kullarına asilere 

karşı savaşması için yaptığı çağrıya uymaları için fetva verdiği bilgisi yer almaktadır. 

Öte yandan Mustafa Kemal’in de, dervişlerin lideri olan Konya müftüsüne31 

İstanbul’un İşgali’nin Sultanı İngiliz Diplomasisi’nin bir aracı haline getirdiğine dair 

bir fetva vermesini sağladığı ve kendi kuracağı kabinede Çelebi’ye Şeyhülislam 

olarak yer vereceği bilgisi yer almıştır. Ayrıca İtilaf Devletleri’nin desteği ile Ulusçu 

hareketin kökünün kazınmaması durumunda Anadolu’da geniş çaplı bir iç savaşın 

yaşanacağı uyarısında bulunulmuştur. Mustafa Kemal’in Tütün Rejisi’ne, bütün 

bankalar ve tüccarlara ambargo koyduğu ve İstanbul ile Anadolu arasındaki mali ve 

ticari bütün işlemlerin illegal olduğunu ilan ettiği belirtilmiş ve Mustafa Kemal’in 

Ulusçu birliklere ilk olarak büyük gerginlik yaratan Bursa’nın batısında Anzavur’un 

yönetimindeki Sultan yanlısı birliklerin yok edilmesi talimatını verdiğinin altı 

çizilmiştir.32 

Türkiye’deki endişe verici durum hakkında The Guardian Gazetesi’nde 

“Türkiye’de İç Savaş” başlığı atılan haberde Türk Parlamentosu’ nun çözülümünün 

Türkiye’de bir iç savaşa sebep olmasının kaçınılmaz olduğu, Mustafa Kemal’in 

İstanbul’daki Hükümete kendi isteklerine itaat etmesi için baskı kurduğu ancak 

                                                 
30 The Guardian, “Turkish ‘Nationalists’ Denounced”, 13 Nisan 1920, s.11. 
31 Vehbi Efendi (Mehmet Vehbi Çelik, Hadım 1862-Konya 9.12.1949): Ulemadan Hasan Efendi’nin 

oğludur. Hadım ve Konya’da medrese öğrenimi gördü. Ali Gav Medresesi’nde müderrislik, Konya 

Hukuk Mektebi’nde öğretmenlik yaptı. İstanbul Meb’uslar Meclisi’nin 1. Ve 4., T.B.M.M.’nin 1. 

dönemlerinde Konya’dan milletvekili seçildi. Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı yaptı. Kurtuluş Savaşı 

yıllarında Konya halkının oylarıyla Konya Vali Vekilliği’ne getirildi. T.B.M.M.’de Başkan Vekilliği 

de yaptı. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.190.  

32 The Daily Express, “Ultimatum To Rebel Turks”, 13 Nisan 1920, s.9.  
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Hükümetin istifası sonucunda Meclise bir mesaj gönderdiği dile getirilirken mesaj 

ise şu şekilde verilmiştir: “Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin İhtilaf Devletleri tarafından empoze 

edilen istifası üzerimizde elim bir etki bırakmıştı. Halkın dargınlığı ancak onun güvenini 

kazanmış bir Kabinenin gelişi ile sükûn bulabilir. Ulus gerginlik içinde temsilcilerinin 

kararını beklemektedir.”33 

 Milli Mücadele hareketinin seyri açısından son derece önemli olan “Ayrı 

Anadolu Devleti” başlığıyla The Times Gazetesi’nin İstanbul Muhabiri tarafından 

gönderilen haberinde Mustafa Kemal’in bir kabine toplayarak kurucu bir meclis ile 

yeni bir devlet kuracağı, bir Şeyhülislam bularak Sultan’ın baskı altında olduğunu 

ilan ettireceği, Mevlevi Derviş Cemiyeti’nin başındaki Konya Çelebisi’nin 

Ulusçuların Şeyhülislam’ı olması için davet edildiği belirtilirken bazı önemli 

Ulusçuların Hanedan ailesinden bir prensi Sultan’ın temsilcisi olarak Anadolu’ya 

gelmeye ikna ettiği bilgisi yer almıştır.34 

Osmanlı Hanedanı mensubu Cemaleddin Paşa ile ilgili “Türk İç Savaşı, 

İmparatorluk Prensi Asi Bir Vali.” başlığıyla The Daily Express Gazetesi’ndeki 

haber ise şu şekilde verilmiştir: “Türk Devleti Mustafa Kemal’in İmparator ailesinden 

Prens Cemaleddin Paşa’nın Anadolu Valisi ve askerliğe alım ile ilgili genel müfettişi olarak 

ilan ettiğini öğrendi. Mudanya’daki Devlet birliklerini korkutan Ulusçular alelacele bu 

limanı tahliye ediyor ve hücuma hazırlandıkları Bursa’ya geri çekiliyor. Anzavur Bursa’ya 

saldırma niyetinde. Devlet Ulusçulara karşı Jandarma ve polisi kullanmayı ayrıca İstanbul, 

İzmit, Çatalca ve Uzunköprü arasındaki muvazzafları öneriyor. İtilaf Devletleri birliklerinin 

halkın düzenini sağlayacağı umut edildiği belirtiliyor.”35 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’da tutsak edildiğinden bahsettiği36 ancak 

The Times Gazetesi’nin “Trakya İsyanı İlerlemede” başlıklı haberinde Cafer Tayyar 

Bey’in Fransız yetkililerine teslim olduğu ve Fransız eskortu eşliğinde İstanbul’a 

götürüldüğü bilgisi verilmiştir. Bunun Trakya’daki isyanı bitirmeyeceği, halkın 

                                                 
33 The Guardian, “Civil War In Turkey”, 14 Nisan 1920, s.8. 
34 The Times, “Separate Anatolian State”, 15 Nisan 1920, s.15. 
35 The Daily Express, “Turks’ Civil War”, 15 Nisan 1920, s.1.  
36 “Cafer Tayyar Bey, kendi kuvvetleriyle ilişki kurmayarak Havza yakınlarında atla dolaşırken 

düşmana tutsak olmuştur. Ondan sonra komuta ve yönetimden yoksun kalan Birinci Kolordu büsbütün 

dağıldı. Birliklerin bir kısmı tutsak oldu ve bir kısmı da Bulgaristan’a sığındı. Sonuç olarak Trakya 

baştan başa Yunanların eline geçti.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.659. 
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Hükümetin fetvasının baskı altında verildiği için geçersiz olduğuna ve Ulusçu 

hareketin Sultan’ın özgürlüğü ve barış şartlarının uygun olması için savaştığına 

inandığı dile getirilirken Sadrazam’ın Ulusçu karşıtı önlemler aldığı bilgisi 

verilmiştir.37 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasının ardından The Observer 

Gazetesi’nin “Türkiye’nin Mazlum Halkları” başlığıyla San Remo’dan bildirilen 

haberinde Türk Barışının Ermenistan’ın sınırları dışında tamamlandığı, Yüksek 

Şura’nın manda ve Ulusçu Mustafa Kemal’in püskürtülmesi konularının daha fazla 

dikkate alınmamasını tercih ettiği belirtilmiştir.38 

“Türk Ulusçularla Mücadele” başlıklı The Times Gazetesi’ndeki Reuter’in 

haberine göre Anzavur’un Türk askeri yetkililerin cephane sağlamada gecikmesi 

sebebiyle mağlup olduğu, Bandırma sahilinin Ulusçu işgali altında olduğu, 

Anzavur’un saldırı için hazırlık yaptığı belirtilirken Adapazarı’nın Ulusçulardan 

temizlendiği, Albay Mahmud Bey’in39 öldürüldüğü bilgisine yer verilmiştir.40 

“Asi Türklerin Kazanımları” başlıklı The Daily Express Gazetesi’nde yer 

alan haberde ise Anadolu’daki Ulusçuların özellikle İngiliz karşıtı propaganda 

yapmak suretiyle sayılarını arttırarak büyük bir harekete hazırlandıklarına dair 

belirtiler olduğu, çatışmaların ilerlediği Marmara kıyısındaki Bursa’ya daha fazla 

birlik gönderildiği gündeme getirilmiştir. Bursa’nın Ulusçu valisi Fatin Bey’in 

Kemalist karşıtı halktan büyük bir grubu idam ettirdiği ve köylere cephane parasıyla 

asker için baskınlar yapıldığı iddia edilmiştir.41 

                                                 
37 The Times, “Thrace Rebellion In Progress”, 24 Nisan 1920, s.13. 
38 The Observer, “Oprressed Races Of Turkey”, 25 Nisan 1920, s.14. 
39 Mahmut Bey (Mahmut Nedim Bey, Şehit Kurmay Yarbay Mahmut Nedim, Kafkasya 1880- Hendek 

21.4.1920): İslâm Bey’in oğludur. 1901’de Harp Okulu’nu, 1914’te Harp Akademisi’ni bitirdi. 

1918’de yarbay rütbesine yükseltidi. Karargâhlarda kurmay hizmetleri yaptı. 1919’da 24. Tümen 

Komutanı’ydı. Bu sıfatla katıldığı Hendek Ayaklanması’nın bastırılması harekâtı sırasında şehit 

edildi. Mirasçılarına albaylık rütbesi üzerinden emekli aylığı bağlandı. Yine mirasçılarına İstiklal 

Harbi’ndeki hizmetlerinden ötürü İstiklâl Madalyası verildi. Trablusgarp ve 1. Dünya Savaşları’na da 

katıldı. T.B.M.M.’nin 1. döneminde Menteşe (Muğla) milletvekilliğine seçildiyse de şehit edilmesi 

nedeniyle Yüce Meclis’e katılamadı. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.121. 

40 The Times, “Fighting Turkish Nationalist”, 29 Nisan 1920, s.15. 
41 The Daily Express, “Rebel Turks’ Gains”, 1 Mayıs 1920, s.1. 
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Millî Mücadele hareketinin dönüm noktası sayılabilecek bilgiler içeren The 

Times Gazetesi’nin “Sovyet-Türk Anlaşması” başlıklı Tahran’dan gönderilen 

haberinde Mustafa Kemal’in Türk Ulusal Organizasyon’u ile Sovyet Hükümeti 

arasında 10 maddelik bir anlaşma imzalandığı belirtilmiştir. Anlaşmaya göre İstanbul 

Türklerin olacak, Boğazlar serbest olacak, Rusya Türkiye’ye maddi-manevi 

yardımda bulunacak, Rusya Müslüman ülkelerin geleceğini tayin etmelerini ve 

bağımsızlıklarını destekleyecektir.42 

The Guardian Gazetesi’nde yer alan “Ankara Türkiye’den Ne Götürüyor” 

başlıklı haber Sevr Anlaşması’nın şartlarından oluşmaktadır: 

*“Avrupa’daki Türkiye: İstanbul dışında bütün Avrupa Türklerden alınıyor. 

Gelibolu’dan Yunanlara veriliyor. Dedeağaç’ta bir çıkış bölgesi dışında Bulgaristan 

Trakya’yı kaybediyor. 

*Asya’daki Türkiye: Asya’da yeni Türk-Arap sınırı Tarsus yakınındaki Seyhan 

Nehri’nin ağzından başlıyor ve Kilikya’yı geçerek Maraş ve Antep’in arasından geçiyor yani 

Bağdat Demiryolu’nun paralelinde ve 50 km kuzeyinde. 

*İzmir: Ege kıyısı boyunca Yunanlılar 1919 baharında işgal ettiği her yeri alacak, 

Osmanlı yönetimi teorik olarak kalacak, 5 yıl içinde referandum yapılacak. 

*Ermenistan: Ermenilere tam bağımsızlık verilecek, Van, Muş, Bitlis ve Erzurum’un 

bir bölümü de Ermenistan dâhil olacak. Yeni devletin denize kıyısı olmayacak ancak 

Batum’dan denize uluslararası bir çıkış olacak. 

*Askeri Rejim: Türklerin 50.000 kişilik bir ordusu olmasına izin verilecek. Türk 

Donanması tamamen ortadan kaldırılacak. 

*Mali Anlaşmalar: Türkiye’nin aldığı bölgeler Osmanlı borçlarının gelecek 

ihtimaline göre dikkate alınacak olan tazminatlar dışında 3’te ikisini üstlenecek. Mali bir 

komisyon kurulacak ve mevcut Osmanlı Borçları Servisi 1923’e kadar kalacak. 

                                                 
42 The Times, “Soviet Pact With Turks”, 10 Mayıs 1920, s.12. 
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*Demiryolları: Bağdat Demiryolu’nun Türkiye’deki Bölümü İngiliz-Fransız-İtalyan 

Konsorsiyumu tarafından kontrol edilecek ve her biri sermaye ve maddenin 3’te birini 

verecek.43 

*Etki Alanları: Fransa Kilikya’yı, İtalya Konya, Antalya ve Kömür arazilerinin 

bulunduğu Heraklia’yı (Bafa Gölü civarı) kontrol ederken, kutsal yerlerin gözetimi Milletler 

Cemiyeti kontrolü altında bir İngiliz Komisyona verilecek. Son olarak azınlıkların korunması 

Milletler Cemiyeti’ne verilecek ve Katolik Himayesi tamamen kaldırılacak.”44  

Öte yandan The Daily Mirror Gazetesi’nde büyük harflerle yer alan 

“Türkler Barış Anlaşmasını aldı.” başlıklı haber şu şekilde verilmiştir: “Tevfik Paşa 

45dokümanı titreyen ellerle tutarken duygu ile sarsılmış bir ses ile kısaca cevapladı. 

‘Delegasyon süresi dolmadan İtilaf Devletleri Kuvvetlerine cevap verecektir’.”46 

Aynı gazetenin 13 Mayıs 1920’te yayımlanan sayısında yer alan haber şu 

şekilde verilmiştir:  “Ermenistan’da Savaş. Türkler Sınırda. Batum’dan gelen raporlara 

göre Ermeni gazeteleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ermenistan’a savaş ilan ettiğini 

                                                 
43 Mütareke’den sonra Anadolu ve Bağdat Demiryolları İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilmiş, 

idareyi de yine bunlar yapmaktaydı. Bkz. Emir Kıvırcık, Cepheye Giden Yol, İstanbul, GOA Yay., 

2008, s.181. 

44 The Guardian, “What The Treaty Takes From Turkey”, 11 Mayıs 1920, s.9. 
45 Tevfik Paşa (Ahmet Tevfik Paşa, Ahmet Tevfik Okday, Üsküdar 1845- İstanbul Ekim 1936): Süvari 

Ferik İsmail Hakkı Paşa (Korgeneral İsmail Hakkı)’nın oğludur. Soyca Kırım’lıdır. Ana bakımından 

soyu Kırım Hanları’na ulaşır. Rüştiye (Ortaokul) öğreniminden sonra, İstanbul’da Süvari Alayı’na 

yazıldı. Sınav sonucu teğmen oldu. 1865’te askerlikten ayrıldı. Babıâli Tercüme Odası’na girdi. Dış 

ülkelerdeki elçiliklerimizde kâtiplik ve başkâtiplik yaptı. 1883’ten itibaren elçilik ve büyükelçilik 

görevlerine atandı. 1889’da vezirlik rütbesi verilerek “Paşa” sanını aldı. Halil Rıfat Paşa’nın 

sadrazamlığı zamanında Hariciye Nazırlığı’na getirildi. 1909’a dek bu görevde kaldı. 31 Mart 

Olayı’ndan sonra sadrazam oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tutumu yüzünden istifa etmek 

zorunda kaldı. Londra Büyükelçiliği’ne atandı. Devletin 1. Dünya Savaşı’na katılışına dek bu görevde 

kaldı. Ahmet İzzet Paşa (Furgaç) kabinesinin çekilmesinden sonra, 2. Kez sadrazam oldu. 2 ay sonra 

bu görevinden yeni bir hükümet kurmak için çekildi. Bu kez kurduğu 3. Kabinesi ancak, bir buçuk ay 

iş başında kalabildi. Tekrar istifa etmek zorunda kaldı. 4. Kez kurduğu kabine ise 8 gün sürdü. Bu kez 

Padişah Vahideddin’in isteği üzerine istifa etti. Bırakışma dönemi kabineleri olan Ali Rıza ve Salih 

Hulusi Paşa kabinelerinde nazır olarak görev aldı. Damat Ferit Paşa’nın ksein biçimde Sadaretten 

ayrılması üzerine 5. Kez sadrazam oldu. Bu son Sadareti 2 yıl 14 gün sürdü. Büyük Zafer’den sonra 

istifa etti. Osmanlı-Türk Devleti’nin son sadrazamıdır. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.185-186.  

46 The Daily Mirror, “Turks Get Peace Treaty”, 12 Mayıs 1920, s.3. 
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açıkladı. Yerel gazeteler Kazım Karabekir47 komutasındaki Ulusçuların Erzurum’u terk 

ederek Ermenistan’a doğru düşmanca niyetlerle ilerlediğini duyuruyor.”48 

 2.3. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurulması ve Sevr 

Anlaşması’nın Türkiye’deki Yansımaları 

Bülent Tanör’ün 23 Nisan 1920 ve sonrasını “Kuruluş” olarak nitelendirdiği49  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının bilgisi İngiliz basınında üç hafta gibi bir 

süre sonra yer almaya başlamış ve 14 Mayıs 1920 tarihli “Mustafa Kemal’in 

Başkaldırısı” başlıklı The Times Gazetesi’nin haberinde karşımıza çıkmaktadır. 

Haberin içeriğinde Mustafa Kemal’in “Ulusal Meclisi’nin” beş sancaktan seçilen ve 

dağıtılmış meclisten gelen milletvekillerinden oluştuğu, Meclis Başkanı’nın Mustafa 

Kemal, Meclis İkinci Başkanı’nın Necmettin Arif, Mevlevi Dervişi Konya 

Çelebisi’nin birinci vekil başkan, Bektaşi Dervişi’nin50 ikinci vekil başkanı olduğu 

belirtilmiştir. Meclisin ateşkesten bu yana dış güçler ve Türk Hükümeti arasında 

                                                 
47 Kâzım Karabekir Paşa (Orgeneral Kâzım Karabekir, İstanbul 1882-Ankara 26.1.1948): Mehmet 

Emin Paşa’nın oğludur. Askeri okullarda eğitim gördü. Harp Okulu’nu 1905’ te kurmay yüzbaşı 

olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. Manastr’da komitecilerle yapılan müsademelere katıldı. Kolağası 

(önyüzbaşı, kıdemli yüzbaşı) rütbesine yükseltildi. 1907’de Harp Okulu öğretmen yardımcılığına 

atandı. 1908 Meşrutiyet Devrimi’nden sonra Edirne’de tümen kurmaylığına getirildi. Balkan Svaşı’na 

katıldı. Bir süre için Avrupa’ya gönderildi. 1. Dünya Savaşı’nda yarbay rütbesindeyken İran Seferi 

Kuvvetleri Komutanlığına, daha sonra Irak ve Havalisi Komutanlığı’na atandı. Çanakkale 

Muharebeleri’nde tümen komutanı olarak hizmet gördü. Rütbesi albaylığa yükseltildi. Von Der Goltz 

Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak Bağdat’a gitti. Kafkas Cephesi’nde 1. Ve 2. Kolordu Komutanlığı 

yaptı. Erzurum ve Erzincan ‘ın kurtuluşunu sağladı.  Ermenistan Ordusu’nu yenilgiye uğratarak, Kars 

Kars ve Gümrü’yü işgal etti. Rütbesi tuğgeneralliğe yükseltildi. 1918 Bırakışması’nda İstanbul’a 

çağrıldı. Tekirdağ’da bulunan 14. Kolordu Komutanlığına atandı. Buradan Erzurum’da bulunan 15. 

Kolordu Komutanlığı’na gönderildi. Kurtuluş Savaşı’nda millî hükümet kendisine Doğu Cephesi 

Komutanlığı görevini verdi. Rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi. Ermeni saldırılarını kırdı. Ordu 

Müfettişliği’ne atandı. T.B.M.M.’nin 1. Döneminde Edirne’den, 2., 5., 6., 7. ve 8. dönemlerinde 

İstanbul’dan milletvekili seçildi. 1927’de askerlikten emekliye ayıldı. Kurucularından olduğu 

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin Genel Başkanlığı’nı yaptı. İzmir suikastına adı karıştıysa da 

İstiklal Mahkemesi kararıyla aklandı. Mustafa Kemal Atatürk ile arasında düşünce ayrılığı vardı. 

1938’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne girdi. T.B.M.M. Başkanlığı’na seçildi. Almanca ve Rusça 

öğrendi. Askerlik ve eğitimle ilgili basılmış ve basılmamış eserleri vardır. Ölümünden sonra Kurtuluş 

Savaşı’na ait anıları Türkiye Yayınevi’nce “İstiklâl Harbimiz”adı altında yayımlandı. Bkz. Önelçin, 

a.g.e., s.110-112. 

48 The Daily Mirror, “War On Armenia”, 13 Mayıs 1920, s.3.  
49 Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2006, s.10. 
50 Çelebi Cemalettin Efendi (Mucur Hacı Bektaş 1862-7.1.1922): Medrese öğrenimi gördü ve Farsça 

öğrendi. Hacıbektaş Şeyhi’ydi. T.B.M.M.’nin 1. Döneminde Kırşehir’den milletvekili seçildi. Bkz. 

Önelçin, a.g.e., s.43. 
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imzalanan hiçbir anlaşmanın kendisini bağlamadığını, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Barış Konferansı’nda hiç kimsenin hakkını temsil etmediği dile getirilmiştir.51 

 Millî Mücadele tarihimizde üzerinde fazlaca durulmayan bir konu olan 

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında Divan-ı Harp’te alınan idam kararı52, 

“Türk Ulusçuları”, “Mustafa Kemal Ölüme Mahkûm Edildi” başlıklarıyla 15 Mayıs 

1920 tarihli The Guardian Gazetesi’nde yerini şu şekilde almıştır:  “Divan-ı Harp 

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını asilikten ölüme mahkûm etti. Hükümlü kişilerin içinde eski 

20. Ordu Komutanı Ali Fuad Paşa, sonradan Müslüman olmuş olan Teğmen Kara Vasıf,53 

Ahmet Rüstem namı-diğer Alfud Bilinski,54 eski sağlık müdürü Doktor Adnan55 ve yazar eşi 

Halide Edip.-Reuter.”56 

                                                 
51 The Times, “Mustapha Kemal’s Defiance”, 14 Mayıs 1920, s.15. 
52 “Zaten haklarında Meclis-i Vükela’ca, Harbiye, Dahiliye ve Hariciye nezaretlerine verilen emirler 

gereğince tutuklama kararı bulunan, yakalandıkları anda hemen İstanbul’a gönderilmeleri istenen 

Mustafa Kemal Paşa ve Kuva-yı Milliye ileri gelenlerinin yargılamalarına 24 Nisan’da başlanmıştır. 

Nemrut Mustafa Paşa Divanı tarafından gıyaplarında sürdürülen davanın görüşmeleri 11 Mayıs’ta 

tamamlanmış ve karar açıklanmıştır. Bu davada yargılananlar şu isimlerden oluşuyordu: Mustafa 

Kemal Paşa (Üçüncü Orduyu Hümayun Müfettişliğinden azledilmiş ve askerlik görevinden 

çıkartılmış), Kara Vasıf Bey (Yirmi Yedinci Fırka Kumandanı ve Miralaylıktan emekli), Ali Fuat Paşa 

(Yirminci Kolordu’nun Eski Kumandanı ve Mirliva), Midillili Alfred Rüstem Bey (Eski Washington 

Sefiri ve Eski Ankara Mebusu), Dr. Adnan Bey (Eski Sıhhıye Müdürü), Halide Edip Hanım (Eski 

Darülfünun Garp Edebiyatı Muallimesi).” Ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Akandere, “Damat Ferit 

Hükümeti’nin IV. Hükümeti Döneminde Kuva-yı Milliye İleri Gelenleri Hakkında Verilen İdam 

Kararları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 43, 

Bahar 2009, s.372. 
53 Kara Vasıf Bey (Kurmay Albay Vasıf Bey, Cengiz, Yemen 1872-İstanbul/ Kızıltoprak 9.12.1931): 

Mehmet Vehbi Bey’le Fatma Hanım’ın oğludur. Harp Okulu’nu ve Harp Akademisi’ni bitirdi. Ali 

Fethi Okyar’ın sınıf arkadaşıdır. “Karakol Cemiyeti”ni kuranlardandır. Bu cemiyetin Anadolu’ya silah 

ve insan kaçırmada büyük hüzmeti oldu. Sivas Kongresi’ne Afyonkarahisar delegesi olarak katıldı. 

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Temsil Hey’eti üyeliğine seçildi. Son İstanbul 

Meb’uslar Meclisi’nde Sivas milletvekiliyken diğer bazı milletvekilleriyle birlikte İngilizler tarafından 

tutuklanarak Malta Adası’na sürüldü. 31.10.1920’de tutsak değiştirilmesi sonucu Ankara’ya giderek 

T.B.M.M.’nin 1. Dönemine Sivas milletvekili olarak katıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’ne 

girdi. Bir süre bu partinin genel sekreterliğini yaptı. Partinin kapanmasından sonra, Atatürk’e 

yapılmak istenen suikastla ilgili sanılarak İstiklal Mahkemesi’nde yargılandıysa da aklandı. Son 

yıllarda Kızıltoprak’daki evinde sakin bir hayat sürüyordu. Kzıltoprak’da bir tren kazasında hayatını 

kaybetti. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.108. 

54 Rüstem Bey (Ahmet Rüstem Bey, Alfred 1862-1935): İtalyan asıllı olup İslâm dinini kabul etti ve 

Ahmet adını aldı. 1914’te Washington Büyükelçiliği’ne atandı. Avrupa’da Türk Hukuku’nu savunma 

girişimlerinde bulundu. Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Sivas Kongresi’nde delege olarak hazır bulundu ve 

Temsil Heyet’i üyeliğine seçildi. Son İstanbul Meb’uslar Meclisi’ne Ankara’dan milletvekili seçildi. 

Bu meclisin feshi üzerine T.B.M.M.’nin 1. Dönemine Ankara milletvekili olarak katıldı. Yurtseverdi. 

Ancak, mizacı bakımından davranışları ölçüsüzdü. 1920’de Avrupa’ya gitti ve orada öldü. Bkz 

Önelçin, a.g.e., s. 163.  
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili haberlerin yanı sıra Sevr 

Antlaşması’nın Türkiye’de nasıl karşılandığı hakkındaki haberler de karşımıza 

çıkmaktadır. 

Nitekim The Observer Gazetesi’ne New York’tan gönderilen “Sultan ve 

Anlaşma” başlıklı haberde İstanbul’daki Associated Press muhabirinden gelen 

telgrafa göre Türkiye’nin Sultanının barış şartlarını protesto etmek için istifa etmeye 

niyetlendiği bildirilmektedir.57 

Buna karşın The Times Gazetesi’nin “Türkler Umutsuz”, “Barış Şartlarının 

İlk Etkisi” başlıklı İstanbul muhabirinin gönderdiği haberde barış şartlarının büyük 

umutsuzluk yarattığı, haksız ve kabul edilemez olduğu dile getirilmiştir. Ulusçu 

karşıtı Peyam-ı Sabah Gazetesi editörü Ali Kemal’in58 Türkiye’yi bu noktaya 

Ulusalcıların ve İttihat Terakki’nin getirdiğini iddia ettiği, şartların Türkiye’nin 

bütün bağımsız Ulusal hayatını kaybettireceğine dair söylemi yer almıştır. Bu 

haberin hemen altında ‘Kemal’in Hükümeti’ başlıklı bölümde Meclis’in 24 Nisan’da 

toplandığı, Mustafa Kemal Paşa’nın uzun bir konuşma yaptığı belirtilirken, 

İngilizlerin her zaman olduğu gibi kötülendiği, Meclisin yürütme organı olarak 

                                                                                                                                          
55 Adnan Bey (Dr. Adnan Bey, Abdülhak Adnan Bey, Abdülhak Adnan Adıvar, Gelibolu 1881- 

İstanbul 1.7.1955): Bilim ve siyaset adamıdır. Tıp fakültesini bitirdi. II. Sultan Hamid’e karşı olanlarla 

birlikte çalıştığından Avrupa’ya kaçmak zorunda kaldı. Berlin Tıp Fakültesi’nde hocalık yaptı. I. 

Dünya Savaşı’nda Sağlık İşleri Genel Müdürü’ydü. Son İstanbul Meb’uslar Meclisi’ne İstanbul 

Milletvekili olarak katıldı. Dr. Adnan Adıvar, 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinden sonra eşi 

Halide Edip Adıvar’la birlikte Anadolu’ya geçti. Milli Hükümetin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

oldu. İçişleri Bakanlığı’na vekalet etti. T.B.M.M. İkinci Başkanlığı’na seçildi. Büyük Zafer’den sonra 

Dışişleri Bakanlığı’nın delegesi olarak İstanbul’da görev aldı. Atatürk ile arasında çıkan düşünce 

ayrılığından dolayı 1926’da Avrupa’ya gitti. Uzun yıllar Fransa ve İngltere’de yaşadı. 1939 yılında 

yurda döndü. İstanbul’da yayımlanan İslâm Ansiklopedisi’nin Bilim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. 

Bu görevi ölümüne kadar devam etti. Değerli bilimsel eserler yayımladı. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.8-9. 

56 The Guardian, “Turkish Nationalists”, 15 Mayıs 1920, s.13. 
57 The Observer, “Sultan And Treaty”, 16 Mayıs 1920, s.14. 
58 Ali Kemal Bey (Artin Kemal, İstanbul 1867-İzmit 1922): Öğrenim yaşamı İstanbul, Paris ve 

Cenevre’de geçti. Siyasal çalışmalarından dolayı 1889 yılında Halep’e sürüldü ve oradan Avrupa’ya 

kaçtı. 1908 Meşrutiyeti’nin ilanından sonra İstanbul’a döndü. Hürriyet ve İtilaf Partisi’ne girdi. 

Avrupa’dayken “İkdam Gazetesi”ne tarihi ve edebi yazılar gönderiyordu. Yurda döndükten sonra 

gazeteciliğe devam etti. “Peyam Gazetesi” ni kurdu. Sonraları bu gazete “Sabah Gazetesi” ile 

birleşerek “Peyam Sabah” adını aldı. Ali Kemal, bırakışma döneminde Damat Ferit Paşa 

kabinelerinde İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Gazeteci ve bakan olarak Millî Mücadele’nin 

karşısındaydı. 1922’de İstanbul’da yakalanıp Ankara’ya götürülürken İzmit’te halk tarafından linç 

edildi. Değerli diplomatlarımızdan Zeki Kuneralp’in babasıdır. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.18. 
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çalışacağı, Ulusal Meclis hakkında kötü konuşan, suç işleyen veya düşman 

propaganda yapanların idam cezasına çarptırılacağı dile bildirilmiştir. Bu haberlerin 

devamında “Enver’in Haberleri” başlığı altında Tahran’dan bildirildiğin göre Enver 

Paşa Rus-Tatar karışımı 50.000 kişilik ordusu ile Bakü’ye ulaştı. Gürcistan ile 

Batum’a karşı yoğunlaşmak ve Mustafa Kemal ile bir bağlantı noktasını etkileme 

niyetinde. 59 

“Sultan Çekiliyor Mu?” başlıklı The Daily Express Gazetesi’nin haberinde 

ise İstanbul’da kara Cuma yaşandığını, Tevfik Paşa’nın İtilaf Devletlerinin barış 

şartlarını Sadrazam’a özetledikten sonra İmparatorluk tarihindeki en üzgün selamlık 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Sultanın yaşlı, yorgun göründüğü, anlaşma ile ilgili 

birleşmiş bir muhalefet olduğu ve Anadolu Lideri’nin sonunda haklı çıktığı ile ilgili 

bir kanı oluştuğu tesbiti yapılmıştır.60  

Yine The Times Gazetesi’nde “Kemal’in Direnme Çağrısı”, “Barış Şartları 

Bir Ölüm Cümlesi” başlıklarıyla İstanbul muhabirinin gönderdiği haberde eski 

sadrazam Salih Paşa’nın Anadolu’ya kaçtığı, polisin Ulusçuların esaretten kurtulan 

askerleri ve Türkiye’nin gençlerini çağıran bildirilerini bulduğu ve basının barış 

şartlarının bir “ölüm cümlesi” olduğuna dair yayın yaptığı belirtilmiştir.61 

Aynı günlerde yayımlanan The Daily Mirror Gazetesinde “Bakü Kuşatıldı. 

Yeni Hazar Hareketi. Kızıllar Türklere Katılıyor.” başlıklarıyla verilen haber şu 

şekilde yerini almıştır:  “Bir İstanbul raporuna göre Bakü kuşatıldı. Şehir ile olan bütün 

iletişim kesildi ve buradaki batılı temsilcilerin kaderi bilinmiyor. Bir Amerikan tren seferi 

şehre ulaşmak için organize edildi. Bolşeviklerle Türk Ulusçular arasındaki bir birleşme 

yakın.”62 

Trakya hakkındaki The Times Gazetesi’ne “Trakya Türklerinin Tehdidi”, 

“Yunan İşgaline Direnç” şeklindeki başlıklarla İstanbul muhabirinin gönderdiği 

                                                 
59 The Times, “Turks Despondent”, 17 Mayıs 1920, s.13. 
60 The Daily Express, “The Sultan To Abdicate”, 17 Mayıs 1920, s.1.  
61 The Times, “Kemal’s Call To Resistance”, 21 Mayıs 1920, s.15. Bu konuda Bernard Lewis, Sevr 

Antlaşması’nın yenilmiş olan Almanya’ya dayatılandan çok daha ağır bir antlaşma olduğunu ve 

imzalandığı günün Türkiye’de milli bir yas günü halini aldığını belirtmiştir. Bkz. Lewis, a.g.e., s.333. 

Ayrıca bkz. Salahi Sonyel, a.g.e., Cilt II, s.80. 
62 The Daily Mirror, “Baku Surrounded New Caspian Move. Reds To Join Turks”, 24 Mayıs 1920, 

s.3. 
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haberde Cafer Tayyar Paşa’nın Yunan İşgaline karşı direneceği, Yunanlara direnecek 

kişi sayısının 8000 olduğu, Bulgar yardımcılarının geleceği dedikodusunun yayıldığı 

ancak şimdiye kadar şüpheli 50 Bulgar’ın Kırkkilise (Kırklareli)’de görüldüğü 

belirtilmiştir.63 

27 Mayıs 1920 tarihli The Daily Express Gazetesi’nde yer alan haber ise 

oldukça dikkat çekicidir:  “80 Türk yakalandı. Asi bakan ölüme mahkûm edildi. 80’den 

fazla önemli Türk bugün Türk Devleti tarafından yakalandı. Aralarında eski dahiliye bakanı 

Haşim Bey, Genel Kurmay’ın bazı üyeleri ve eski milletvekilleri, bir ay önce Ankara’ya 

kaçan ve yokluğunda askeri mahkeme tarafından ölüme mahkûm edilen Mustafa Kemal’in 

Savaş Bakanı Fevzi Paşa.64 Türk Bakanı İstifa Ediyor. Savaş Bakanı General Mahmud 

Muhtar Paşa ve barış delegelerinden biri sağlık nedeniyle istifa etti.”65 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından yaklaşık 40 gün sonra The 

Guardian Gazetesi’nde “Türk Ulusçular, Ankara’da Bir Halk Hükümeti Kuruldu” 

başlıklarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu bildiren haberde ise bir 

Associated Press muhabirinin Ulusçu Lider Mustafa Kemal ile Barış Anlaşması 

hakkındaki röportajından bahsedilmiştir. Ayrıntılarda, açıklamaları İngiltere’ye karşı 

büyük bir düşmanlığı gösteren Mustafa Kemal’in, Anlaşma’nın Türkiye’yi ölüme 

mahkûm ettiğini söylediği belirtilmiştir. Ayrıca ulusun başsız bırakıldığı ve bu 

nedenle Ankara’da yasal ve idari güçlerle Büyük Millet Meclisi şeklinde bir halk 

hükümetinin kurulduğu bildirilmiştir. Celaleddin Arif Bey’in idari başkan seçildiği 

                                                 
63 The Times, “Thracian Turks’ Threat”, 25 Mayıs 1920, s.9. 
64 Fevzi Paşa (Kavaklı Fevzi Paşa, Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak, İstanbul 1876- İstanbul 

10.04.1950): Topçu Albay Ali Sırrı Bey’in oğludur. 1896’da piyade sınıfından Harp Okulu’nu, 

1898’de kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. Türk-İtalyan, Balkan, Birinci Dünya ve 

İstiklal Savaşı’na katıldı. Kurmay hizmetlerinde bulundu. Tugay, Tümen, kolordu, ordu komutanlığı 

yaptı. 24.12.1918’de korgeneral rütbesindeyken Genelkurmay Başkanlığı’na getirildi. 3.2.1920’de 

Ankara’ya gelerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı. T.B.M.M.’nin 1. döneminde Kozan’dan 2. Ve 8. 

dönemlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildi. Millî Savunma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Başkanlığı 

yaptı. 3 Nisan 1921’de rütbesi orgeneralliğe yükseltildi. 31.8.1922’de Büyük Zafer’den sonra 

mareşallik rütbesini kazandı. 2. dönemde seçildiği milletvekilliğinden istifa ederek 3.3.1924’te 

Genelkurmay Başkanlığı’na atandı. Bu görevden yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. 1946-1950 

yılları arasında bağımsız milletvekili olarak meclis çalışmalarına katıldı. Kurtuluş Savaşı’ndaki 

hizmetlerinden ötürü Takdirname ve İstiklâl Madalyası verildi. Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, 

Arnavutça ve Sırpça öğrendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Atatürk’ten sonra ikinci mareşalidir. 

Bkz. Önelçin, a.g.e., s. 67. 

65 The Daily Express, “80 Turks Arrested”, 27 Mayıs 1920, s.1.  
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belirtilirken insanları etkilemek için kendisine ‘Paşa’ ünvanı verilen Anzavur’un kötü 

bir eşkıya olduğu, geçtiği her yerde yağma ve katliam yaptığı ve bunlara Ermenilerle 

Yunanların da iştirak ettiği Mustafa Kemal Paşa tarafından dile getirilmiştir.66  

“Yunanistan ve Riskleri” başlıklı The Daily Mirror Gazetesi’ndeki önemli 

detaylar içeren haber şu şekilde yerini almıştır:  “Yunanların Trakya için savaşacağı ve 

belki Türkleri yeneceği üzerine bilgi aldım ancak M. Venizelos’un hesaba katmadığı yeni bir 

faktör ortaya çıktı o da evdeki bütün planların eski kralın destekçileri tarafından 

biçimlendiği.”67 

Yine çok önemli bir bildiri “İsyancıların İtilaflar’a Notu” başlıklı The Times 

Gazetesi’nin haberinde karşımıza çıkmaktadır. İçeriğine bakıldığında, Bursa 

yakınlarında Merkezi Türk Hükümeti ve Mustafa Kemal’in organize ettiği Büyük 

Millet Meclisi temsilcileri arasında müzakerelerin başlamış olduğu, Ulusçu bir 

gazetenin Mustafa Kemal Paşa’nın İtilaf Devletleri, Birleşik Devletler ve diğer 

tarafsız ülkelere yönelik notu yer almaktadır:  

1) Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edilen Osmanlı Ulusu İtilaf Devletleri 

işgali yüzünden baskı altındadır. 

2) Ulus hızlı ve adaletli bir barış istiyor ancak barışı onaylama hakkını gerçek 

temsilcilerine vererek. 

3) Osmanlı Hristiyanları ve yabancılar Ulus tarafından korunacak ancak onlar da 

asayişi bozmayacak, ülkeye karşı komplo kurmayacaklar.68 

 2.4. Ulusçuların İzmit’teki İngiliz Donanması’na Saldırısı 

Sayıları 4 bin civarında olan Hilafet Ordusu, İzmit’te bir İngiliz taburunun 

kontrolü altında Anzavur’a destek vermek için doğuya doğru ilerledi. 14 Haziran 

1920’de ulusçular saldırıya geçti ve Hilafet Ordusu’nun bir kısmı taraf değiştirerek 

ulusçulara katıldı. Geri kalanlar İngiliz askerlerinin gerisine çekildi ve komutanları 

ise olayları İzmit Körfezi’nde demirlemiş olan Osmanlı savaş gemisi Yavuz’un 

güvertesinden izlediler. Hilafet Ordusu’ndan kalanlar gemiyle İstanbul’a gönderildi 

                                                 
66 The Guardian, “The Turkish Nationalists”,31 Mayıs 1920, s.8. 
67 The Daily Mirror, “Greece and Her Risks”, 7 Haziran 1920, s.3.   
68 The Times, “Rebel’s Note To Powers”, 9 Haziran 1920, s.15. 
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ve 25 Haziran’da bu güç resmen dağıtıldı. Ulusçuların Hilafet Ordusu’nu yenmesi 

sonucu İngiliz birlikleri ulusçulara ateş açarak ve havadan bombalar yağdırarak 

başkent yakınlarından uzaklaştırmak istediler. İngiliz komutan General Milne destek 

istediği zaman ise, yalnızca Yunan askerlerinin bunu sağlayabileceği bildirilmişti.69 

Gotthard Jaeschke kitabında da 14 Haziran 1920’de Hintli askerlerin Kuvayı 

Milliye ile çarpışması olarak belirttiği70 bu olaya ilişkin The Daily Mirror 

Gazetesi’nde “Türklerin İngilizlere Kurduğu Pusu, Amiral Roebeck İzmit’e Doğru 

Yola Çıktı. İskoç Birlikler Gönderildi.” başlıklarıyla verilen haber şu şekilde ele 

alınmıştır:  “Dün gece İstanbul’dan gelen bir telgrafa göre İzmit tarafında bir İngiliz 

Karakolu’na Ulusal Birlikler tarafından haince saldırı yapıldığını savunma bakanlığı 

açıkladı. Ulusçuların konumunu bombalayan İngiliz savaş gemisi ile ilgili bir haber yok. 

Dünkü Temps Gazetesi İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Roebeck’in İzmit’e İngiliz 

kruvazörlerinin demirlediği yere doğru yola çıktığını, Mustafa Kemal’in 7 bin takipçisinin 

İngiliz hattına hücum ettiğini ve İstanbul’da karargâh kurmuş olan bir İskoç alayının İzmit’e 

gönderildiğini belirtti”.71 

“Yeni Savaş Bölgemiz” başlıklı The Daily Express Gazetesi’nin haberinde 

Ulusçu Türklerin İzmit’teki saldırısına yer verilirken The Daily Mirror 

Gazetesi’nden farklı olarak saldırıya Hintli Pencapların öncülük ettiği, düzenli Türk 

Ordusu’na yapıldığı ve bir İngiliz yetkilinin esir alındığı belirtilmiştir.72 

“Yeniden Savaşta”, “İngilizler Türkler Tarafından Saldırıya Uğradı” başlıklı 

The Times Gazetesi’nin haberinde İngiliz Birlikleri ve Ulusçular arasındaki İzmit 

sahilinde yaşanan çatışmadan bahsedilmiştir. Detaylarda Ulusçuların Hükümet 

Gönüllülerinin geri çekilmesinden sonra bölgeye girdikleri ve saldırdıkları, Hint 

Birliklerinin zarar gördüğü, pratik olarak İngiltere’nin Mustafa Kemal’in Ulusçu 

Birlikleri ile savaş durumunda olduğu ve Damad Ferid’in barış şartlarını imzalayıp 

imzalamayacağının her zamankinden daha fazla merak edildiği belirtilmiştir.73 

                                                 
69 Andrew Mango, Atatürk Modern Türkiye’nin Kurucusu, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2004, s.333. 

70 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Ankara, 1989, TTK Basımevi, s.108. 
71 The Daily Mirror, “Turks Ambush British”, 18 Haziran 1920, s.3. 
72 The Daily Express, “Our New War Zone”, 18 Haziran 1920, s.1. 
73 The Times, “Again At War”, 18 Haziran 1920, s.16. 



 

92 

 

Benzer şekilde, “İngilizler Büyük Bir Türk Saldırısı Bekliyor.” başlıklı The 

Daily Mirror Gazetesi’ndeki haberde şu detaylar yer almaktadır:  “Türklerin Paris’te 

Türk Barış Anlaşması’nı imzalamaları beklenirken savaş bulutları yeniden Osmanlı 

İmparatorluğu’nun üzerinde beliriyor. İsyancı Türkler İstanbul’dan 50 mil uzaklıktaki İzmit 

önlerinde bir İngiliz kuvvetine saldırdı. Gordon İskoçyalıları tarafından korunan 

Pencaplardan 15’i öldü ve 23’ü yaralandı.” Haberin devamında Türk Ulusçuların daha 

önce rapor edilenden daha kuvvetli olduğu bildirilirken İngiliz filosundan yapılan 

bombalamada Ulusçuların büyük kayıplar verdiğine inanıldığı söylenirken devlet 

kaynaklarından öğrenildiğine göre Ulusçuların kazanımlarını genişlettiği ve her 

geçen gün daha güçlü hale geldikleri belirtilmiştir. Ayrıca Ulusçuların İzmit 

yarımadası ve İzmir bölgesi dışında bütün Anadolu’yu işgal edecekleri; kuvvetlerinin 

Karadeniz kıyısından Gelibolu yarımadasına kadar 17.500 düzenli, 19.500 düzensiz 

olmak üzere 40.000 olduğunun tahmin edildiği dile getirilirken, bu haberin hemen 

altında “Yunanistan ve İzmir” başlıklı haberde M. Venizelos’un başkanla Türk 

Anlaşması’nda Yunanistan’ın hayati önem taşıdığını söylediği belirtiliyor. Ayrıca 

Paris’ten gelen bir telgrafta Sadrazam’ın anlaşma rötarının uzatılması ile ilgili sorusu 

da yer almaktadır.74 

Yine aynı gazetede yer alan diğer bir haber ise şu başlıklarla verilmiştir: 

“Türklerle Savaş Gözdağı: İngiliz Filosu Yığınak Yapıyor. Savaş bölüğü Malta’yı terk 

ediyor. Savaş gemisi İzmit’te Kemal’in isyancılarını bombalıyor. Türk gözdağı ile ilgili 

Hythe’deki Konferansta İngiliz ve Fransız başkanlarının aldığı kararlar büyük önem taşıyor. 

Yunanistan Türkiye’ye karşı yalnız hareket etmeye hazır ve bir Yunan kaynağından alınan 

bilgiye göre İtilaf Devletleri M. Venizelos’un önerilerini kabul etti.” Manşet haberin sol alt 

kısmında “Türkiye’de Hareket İçin Yunan Önerisi Kabul Edildi.” başlıklı haberde 

kesin bir suskunluk olmasına rağmen önerilerin M. Venizelos’dan geldiğine 

inanıldığından bahsedilmektedir. Bu haberin hemen altında “Kemal’in Asileri” 

başlıklı haberde önerinin bazı koşullara bağlı olarak kabul edildiğini ancak 

Yunanların bu koşulları kabul etmeyebileceğinden bahsediyor. İhtilaf Devletleri’nin 

genel doğu durumunun hüzünlü bir görüntüye sahip olduğu, Mustafa Kemal’in 

önemli sayıda takipçiye sahip olduğunu ancak ordusunun iyi düzenlenmemiş ve 

                                                 
74 The Daily Mirror, “British Expecting A Big Turk Attack”, 19 Haziran 1920, s.3.  
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donatılmamış olduğu belirtilirken Yunan İmparatorluğu’nun doğudaki genişlemesini, 

İtalyanların düşmanlık sayacağı vurgulanıyor. Aynı sayfada “Asiler Bombalandı” 

başlıklı haberde Mustafa Kemal Paşa’nın resmi olarak farklı bir kişinin resmi 

konmuş ve altına Mustafa Kemal Paşa diye yazılmış, yan tarafına da “Türk 

Ulusçuların Lideri Mustafa Kemal Paşa” yazılmıştır.75 

The Daily Express Gazetesi’nde büyük puntolarla verilen haber kabinenin 

Yunan birliklere yardım etmeyi kabul ettiğini, İngiltere’nin tekrar savaşın içinde 

olduğu bildirmiştir.76 

“İzmit Türkleri İngiliz Ateşinden Kaçıyor.” başlıklı The Daily Mirror 

Gazetesi’nin haberi işe şöyle:  “İngiliz deniz bombardımanı77 ve Yunan hücumu Mustafa 

Kemal’in asilerini öldürüyor. Savaş gemilerimiz asileri 8 mil uzaklıkta bombaladı. 

İstanbul’dan alınan bir mesaja göre Ulusçu Kuvvetler geri çekilerek Sapanca’da 

yoğunlaştılar. İngiliz bombardımanı birçok rütbenin ölümüyle sonuçlandı.” Reuter’in 

Paris’ten bildirdiğine göre Ulusçulara karşı yapılan Yunan hücumunun başarılı bir 

şekilde başladığı, Akhisarda yoğunlaşan düşmanın geri çekilmek zorunda kaldığı ve 

Akhisar’ın işgal edildiği belirtiliyor. Yunan Kralı’nın telaşlandığı, Anadolu’nun 

içlerinden haber alınamadığı, Türk Polisi’nin asilerin hareketini destekleyen birliğin 

liderlerini aradığı da bildirilirken Barış Konferansının sekreterinin Türk Sadrazamını 

Barış Anlaşmasının açıklaması ve sunumu için verilen sürenin uzatılmayacağı 

hakkında bilgilendirdiği yer almıştır.78 

“Türkler Barış Şartlarına Cevap Veriyor” başlıklı The Times Gazetesi’nin 

haberinde Türk Barış Delegasyonu’nun, barış şartlarının İzmir ve Trakya ile ilgili 

olan bölümlerini kabul etmeyi reddettiği belirtilirken, Damad Ferid, Bab-ı Ali’ye 

gönderdiği mesajda Ulusçuların İzmit saldırısının İngiltere ve Fransa üzerinde kötü 

                                                 
75 The Daily Mirror, “War With Turks Menace: British Fleet Massing”, 21 Haziran 1920, Bkz. EK 

12. 
76 The Daily Express, “Our New War Against Turkey”, 21 Haziran 1920, s.1. 
77 “İzmit civarında faaliyete geçmiş olan İstanbul Hükümeti kuvvetleri (Hilafet Ordusu), Kuva-i 

Milliye kuvvetlerinden aldığı darbe üzerine İzmit’e çekilerek, İngiliz kuvvetlerinin himayesine 

sığınıyor. Bu harekete sinirlenen İngiliz kuvvetleri, İzmit kumaş fabrikasını donanma vasıtasıyla 

bombardıman ederek tahrip ediyor ve hıncını Türk’ün yegâne askeri kumaş fabrikasından alıyor. 

Evvelce bahsettiğim Avusturyalı aile, bu tahribat arasından çıkardıkları iki tezgâhı önce Ankara’ya 

getiriyorlar. Sonra da Kayseri’de kurarak işletmeye başlıyorlar.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Şerif Güralp, 

a.g.e., s.66. 
78 The Daily Mirror, “Ismid Turks Flee From British Fire”, 25 Haziran 1920, s.3.  
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etki bıraktığını belirtmiş ve barış şartlarını cevaplamak için sürenin uzatılmasını 

reddetmelerine sebep olduğunu ileri sürmüştür. Ulusçuların bu mesajdan 

etkileneceği, Mustafa Kemal’in birçoğundan daha ılımlı olduğu ancak onun diktatör 

olmadığı anlamına gelmediği ve birçok İngiliz yetkiliyi esir tutan Erzurum’daki 

komutan Kazım Karabekir’in Kemal’in talimatlarına uymakta isteksiz olduğunun 

sanıldığı belirtilmiştir.79 

 2.5. Yunan Ordusu’nun İlerleyişi 

 15 Mayıs’ta İzmir’e çıkan Yunan Ordusu hızlı bir şekilde Anadolu’da 

işgallere devam etti. Yunan birliklerine direnen Kuva-i Milli’ye’nin 5 bin civarındaki 

kuvvetine karşın Yunanların 40 bin kişiklik birliği vardı. Bu nedenle işgaller kolay 

ve hızlı olmaktaydı. İlk olarak Akhisar’a giren Yunanlar, 23 Haziran’da Salihli, 24 

Haziran’da Kırkağaç ve Soma’yı işgal ettiler. 30 Haziran’da Balıkesir, 8 Temmuz’da 

ise Bursa’ya girdiler. 27 Temmuz itibarıyla Doğu Trakya Yunanlar tarafından 

tamamen işgal edilmişti. 29 Ağustos’ta ise Uşak kanlı çatışmalardan sonra düştü.80 

Nitekim The Daily Mirror Gazetesi’nde bu konu ile ilgili yer alan haberler 

aynen şu şekilde yer almıştır: “Yunanlar Türk Kolordusuna Tuzak Kurdu: 8000 Esir. 

Londra’daki Yunan Elçiliği tarafından Yunan Ordusu’nun Anadolu’daki yeni başarıları rapor 

edildi. Bir Türk Kolordusu Anadolu’da kuşatıldı, esirler, silahlar ve diğer eşyalar alındı. 

Salihli’nin işgali resmi olarak rapor edildi. Akhisar’ın alındığı onaylandı. Yunanlar 

süvarilerini Kula yönüne doğru gönderdiler. İngiltere Savaş Materyali mi satıyor? 

Ankara’dan gelen bilgiye göre Mustafa Kemal Fransa ile Kilikya’da ateşkesin 

sonuçlandığını ilan etti. Roma’daki Messagero’nun muhabiri İngiltere’nin büyük miktarda 

savaş malzemesi sattığını telgrafla bildiriyor. İstanbul’dan Atina’ya gelen bir telgrafta 

Türklerin 2500 Ermeni’ye zulüm yaptığını, kötü koşullarda İzmit’e getirildiğini ortaya 

koyuyor. Ayrıca Kemalistlerin Ermeni okul müdürlerini Grousse’da81 astığı belirtilirken 

İstanbul’da bir askeri mahkemenin Anadolu’daki bütün Ulusçu Ordu birliklerinin 

komutanlarını ve Ankara’daki Ulusçu Hükümeti ölüme mahkûm etti.”82 

                                                 
79 The Times, “Turks Reply To Peace Terms”, 26 Haziran 1920, s.16. 
80 Sina Akşin, İç Savaş ve Sevr’de Ölüm, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2010, s.161-162. 
81 Türkçe karşılığı bulunamamıştır. 
82 The Daily Mirror, “Greeks Trap Turk Army Corps: 8000 Prisoners”, 26 Haziran 1920, s.3. 
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Öte yandan “Türkiye Barış Anlaşması’nı Reddediyor” başlıklı The Daily 

Express Gazetesi’nin büyük puntolarla verilen haberinin hemen altında “Türkiye Ne 

İstiyor?” başlıklı özel muhabir Sir Percival Phillips’e ait yazının içeriğinde 

Türkiye’nin İzmir ve Trakya’nın işgali ile ilgili İtilaf Devletleri’nin taleplerini 

reddettiğini, Yunanların buralardaki iddialarını kabul etmediği belirtilirken aslında 

Türkiye’nin Ermeni Devleti’nin bağımsızlığını tanımak, Hicaz Devleti’ni tanımak 

gibi birçok şeyi kabul ettiği vurgulanmıştır. Öte yandan Anadolu Ulusçularının 

İzmir’in Yunanlar tarafından tahliye edilmesi durumunda Avrupa ile barışı 

onaylamaya gönüllü oldukları iddia edilmiştir. Devamında Sadrazam Damat Ferid 

Paşa’nın anlaşmayı reddetmesi ile ilgili resmi cevabı bilen delegeler ulaşmadan 

anlaşmayı imzalamaması konusunda uyarıldığını ve Padişah’ın Sadrazamı, verilen 

cevapta belirtilen şartlara uygun olması durumunda imzalayabileceğine dair 

tembihlediği belirtilmiştir.83 

The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan haberler “Yunan Ordusu’nun Türk 

Trakya’sını İstilası. Düşman Kasabaları Kaybediyor ve Birçok İnsan Panik İçinde 

Geri Çekiliyor. Daha Büyük İtilaf Kuvvetleri.” başlıklarıyla ile aynen şöyle 

verilmiştir: “Cumartesi gününe kadar Yunanlar yedi şehri aldılar. İzmir’in 70 mil 

ilerisindeki Alaşehir’de 8000 Türk kaybına sebep olurken asileri bozguna uğrattılar. Türkler 

bütün hat boyunca geri çekiliyor ve kayıplarından ötürü ızdırap çekiyor. Exchange Haber 

Ajansı Yunanların Türk Trakya’sına doğru ilerlediğini söylüyor. Son mesaj raporlarına göre 

İzmit kıyısındaki İngiliz deniz bombardımanı sonucunda 1000 Türk öldürüldü ve 600’ü de 

yakalandı. Yarım milyon Yunan hazır. New York Herald gazetesinin Paris baskısına 

röportaj veren M. Venizelos yeni savaşın üç haftadan fazla sürmeyeceğini umduğunu 

söyledi, ordu kuvvetlerini yarım milyona kadar artırmaya hazırlandıkları ancak gerek 

kalmayacağına inandıklarını belirtti. Washington’dan gelen bir telgrafta onaylanmamış bir 

rapora göre Amerikan misyoner Mrs. Paul Nilson Tarsus yakınındaki Alicia’da84 Türk 

Ulusçular tarafından yakalandı. Londra’daki Yunan Ateşemiliteri Colonel Phrantzes Ulusçu 

liderin bütün kuvvetlerinin %25’ini oluşturan 13. Ordu Birliği’nin çoktan yok edildiğini 

                                                 
83 The Daily Express, “Turkey Rejects The Peace Treaty”, 26 Haziran 1920, s.1. 
84 Türkçe Karşılığı bulunamamıştır. 
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söyledi. Colonel ‘Biz eminiz ki zaferimiz doğunun bütününe barış getirecek’ dedi. 

Reuter”85 

Aynı gazetenin 29 Haziran 1920 günü yayımlanan sayısında yine oldukça 

önemli gelişmelere yer verilmiştir:  “Foch ve Wilson Yunan Savaşını Yönetiyor. M. 

Venizelos’un açıklaması: Bay Lloyd George: “İngiltere hiçbir yükümlülük tahakkuk etmedi. 

Başkan Avam Kamarası’nda İngiltere’nin Türk Ulusalcılara karşı operasyona destek 

vermede hiçbir yükümlülük tahakkuk etmediğini söyledi. Türkler İstanbul’u bırakıyor. Savaş 

üç haftada bitebilir. Boğazların Korunması. Barış Antlaşması yükümlerine uygun olarak 

İtilaf Devletleri Çanakkale’deki bütün tahkimatı imha etti. Yunan birlikleri Marmara 

Denizi’nin kuzey sahilindeki Bandırma’da İngiliz filosuna katıldı. Paris’ten gelen bir mesaj 

şöyle diyor: Eğer Yunanlar Bandırma’ya kadar ilerlerse Ulusçular savunmasız hale gelecek 

ve bu da savaşı birkaç haftada bitirecek. Petit Journal diyor ki Yunan operasyonlarının 

erken başarısı İzmit’teki Ulusçu bozgunu ile Mustafa Kemal’in İstanbul’a hücum etmekten 

vazgeçmesine sebep oldu. Reuter’in belirttiğine göre M. Venizelos Yunan operasyonlarını 

Mareşel Foch ve Feldmareşal Sir Henry Wilson’la beraber yürüttüklerini açıkladı. 

Yunanistan İslama karşı savaşmıyor, “anakronik”86, yozlaşmış, çoğunluğunu Yunan 

nüfusunun oluşturduğu bölgelerden onları kovan, yüz kızartıcı ve kanlı bir yönetime sahip 

olan Osmanlı Devleti’ne karşı savaşıyor. Paris Eclair’e göre M. Venizelos operasyon 

planlarının Mareşal Foch ve Sir Henry Wilson tarafından yönetildiğini söyledi.”87 

“Yunanlar Çanakkale’de Çıkarma Yaptı” başlıklı The Times Gazetesi’nin 

haberinde ise Yunanların Çanakkale’nin Anadolu tarafını işgal ettiği ve 2000 

Türk’ün öldürüldüğü belirtilirken başka bir bölümde Mustafa Kemal’in kendisini 

Ulusçuların başkomutanı olarak atadığını, asker toplama talimatı verdiği ancak bu 

bilginin henüz kesin olmadığı belirtilmiştir.88 

“Türkler İtilaf Devletlerine Müracaat Etti.” başlıklı haber The Daily Mirror 

Gazetesi’nde şöyle yer bulmuştur:  “Bakanlar kurulu kararıyla Paris’teki Sadrazam’a 

İtilaf Devletlerine Anadolu’daki Yunan ilerleyişini durdurmaları konusunu sorması için bir 

telgraf gönderildi. Mr. Bonar Law dün Avam Kamarası’nda savaşın daha fazla ilerlemesini 

önlemek için Yunan Devleti ile Mustafa Kemal’in geçici devleti arasında müzakere 

                                                 
85 The Daily Mirror, “Greek Army Invasion Of Turkish Thrace”, 28 Haziran 1920, s.3. 
86 Anakranik: “Tarih hatası içeren” anlamındadır.  
87 The Daily Mirror, “Foch and Wilson Directing The Greek War”, 29 Haziran 1920, s.3.  
88 The Times, “Greeks Land At Dardanelles”, 30 Haziran 1920, s.17. 
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konusunda henüz bir girişimin olmadığını söyledi. Şu aşamada müzakerelerin mümkün 

olmadığını ekledi. Komutan Kenworthy: Neden müzakere olmasın? Mr. Law: Öyle 

görünüyor ki saygıdeğer üyelerin önerisi herhangi biri karşı gelip de biz geri almadan bir 

barış anlaşması düzenlememiz.”89 

 “Türkler Zafer İstiyor” başlıklı The Daily Express Gazetesi’nin Türkiye 

Muhabiri Sir Percival Philllips’in yazdığı haberde Sultanın Bursa’dan aldığı 

haberlere göre Ulusçuların Bergama’yı aldıkları ve binlerce Yunan kaybı olduğu 

belirtilirken iki günden beri Yunan bildirisi olmadığı eklenmiştir.90 

Yine aynı gazetenin “Türk İntikamı” başlıklı haberinde Türklerin 

Mudanya’da Ulusçularla çatışmaya giren 5 Yunanlıyı ibret olması için şehir 

meydanında astığı, şimdiye kadar Ulusçu karşıtı gibi görünen Türklerin şimdi açıkça 

Ulusçu yanlısı olduğu, Babı-Ali’nin Bergama’nın Kemalistler tarafından alındığını 

onayladığı bilgilerine yer verilmiştir. Ayrıca İtilaf Devletleri’nin Ulusçu yanlısı 

bütün haberlerin, gazetelerin sansür edileceğine dair veliaht şehzadenin Devlet Basın 

Bürosu’na rapor gönderdiği bilgisi verilmiştir.91 

“Bozguna Uğrayan Türkler İmha Ediliyor” başlıklı The Daily Express 

Gazetesi’nin haberinde Yunanların Anadolu’da iyi karşılandığı, Ulusçuların ise 

Bandırma’da bozguna uğradığı ve Bursa’ya doğru kaçtıkları iddia edilmiştir. Öte 

yandan Ulusçu karşıtı lider Anzavur’un Bandırma ve Biga arasında bir yerde 

Ulusçular tarafından mağlup edildiği, birçok Müslüman ve Hristiyanın Ulusçular 

tarafından asıldığı da belirtilmiştir. Haberi yazan muhabir Sir Percival Phillips, 5000 

Ulusçunun Bandırma tren istasyonu bağlantısını kestiklerine dair raporlara rağmen 

sayılarının 1500 olduğunu tahmin ettiğini ve organize direnç göstermede kabiliyetsiz 

olduklarını, bütünüyle düşman bir ülkede gerilla savaşı yapacak yürekleri olmadığını 

savunmuştur.92 

Öte yandan The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan şunları bildirmektedir: 

“İtilaf Devletleri Antlaşmaya tam olarak cevap vermesi için Türkiye’ye 10 gün daha uzatma 

                                                 
89 The Daily Mirror, “Turks Appeal to Allies”, 1 Temmuz 1920, s.3. 
90 The Daily Express, “The Turks Claim A Victory”, 2 Temmuz 1920, s.1.  
91 The Daily Express, “Turks’ Revenge”, 3 Temmuz 1920, s.1. 
92 The Daily Express, “Routed Turks Cut Off”, 7 Temmuz 1920, s.1.  
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yapmaya karar verdi. M. Venizelos bölgenin Yunan ve İngiliz kuvvetlerinin bölgedeki geniş 

alanı işgal ederek Türklerin baskı altına alınabileceğini önerdi.” Aynı sayfadaki ‘Türkler 

bombaladı, İngiliz Yelkenlileri asileri kuşattı’ başlıklı haberde İngiliz donanma 

güçlerinin Mudanya ve Gemlik’i işgal ettiğini ve asilerle Gemlik’te değil 

Mudanya’da etkisiz bir pozisyonda karşı karşıya geldikleri ve yaralıların durumunun 

hafif olduğu bilgisi yer almıştır.93 

Yine aynı gazetenin bir sonraki günkü sayısında “Yunanlar Türkleri bozguna 

uğratıyor.” başlığıyla verilen haberinde Balıkesir-Bandırma bölgesindeki Yunan ve 

Türk Ulusçuları arasındaki çatışmada 1500 Türk’ün öldürüldüğü ve çok sayıda esir 

alındığı belirtilirken Ulusçu Lider Kemal Paşa’nın başkentini Bursa’ya kurmayı 

tasarladığı bilgisi yer alıyor.94 

The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan bir dizi haber şöyle verilmiştir: 

“Lord Allenby’ın Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğindeki Türk Ulusal Hareketi’ni bastırmak 

üzere Başkomutan olarak atandığı ve karargâhını da Büyükada’da kuracağı dedikodusu 

yapıldığı belirtiliyor. Atina’dan Exchange Haber Ajansı’na gelen bir telgrafta Bulgaristan’ın 

Varna ve Burgaz şehirlerinde gizli bir asker seferberliği olduğu, Türk Ulusçuların Trakya 

Komutanı Cafer Tayyar’a cephanelik taşındığı bilgisi yer alıyor. Yunan-Bulgar hattında yeni 

bir asker yoğunluğu olduğu rapor edildi. (Öyle anlaşılıyor ki Lord Allenby şu an 

Mısır’da).Yunanlar Bursa’nın işgaline ek olarak Sarayköy ve Göbek’i de işgal ettiler. 

Menderes’ten İngiliz-Yunan cephesi olan Bursa’nın kuzeyine kadar saf Yunan hattı oldu. Bu 

sebeple Yunan Başkomutanı Türkleri bütün deniz kıyısından uzaklaştırmak ve Kemal’in 

Çanakkale ve İstanbul üzerindeki tehditini yok etmek amacında.”95 

Bursa’nın Yunanlar tarafından işgalini Albay Şerif Güralp şu şekilde 

anlatmıştır: “Biz kardeşler birbirimizle boğazlaşırken Yunan Ordusu harekete 

geçerek Osmanlıların ilk başkenti Bursa’yı zapt etmiş, Yunan komutanı da Osman’ın 

türbesine girip pis çizmesi ile sandukaya eşek tekmesi atarak: ‘Kalk, milletin halini 

gör’ demişti.96 

                                                 
93 The Daily Mirror, “To Coerce Turkey?”, “Iron Duke In Action”, 9 Temmuz 1920, s.3.  
94 The Daily Mirror, “Greeks Rout Turks”, 10 Temmuz 1920, s.3. 
95 The Daily Mirror, “Lord Allenby to Lead Allies in Turkey”,12 Temmuz 1920, s.3.  
96 Güralp, a.g.e., s.86-87. 



 

99 

 

20.000 civarındaki Yunan birliğinin girdiği Bursa, karşı konulması mümkün 

olmadığı anlaşılınca Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle boşaltıldı fakat, Osmanlı 

Devleti’nin bir zamanlar başkenti olan bu kentin düşmesi Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde büyük bir üzüntüye neden olmuş, konuşma kürsüsüne kara bir örtü 

serilmişti. 9 Temmuz 1920’de serilen bu örtü, iki yıl sonra 10 Eylül 1922 günü 

Bursa’nın işgalden kurtarılması ile kaldırılacaktır.97 

 2.6. Sevr Antlaşması’nın İmzalanması 

 23 Temmuz 1920’de İstanbul Hükümeti, Hadi Paşa ve Dr. Rıza Tevfik ile 

Bern’de bulunan Osmanlı Devleti Büyükelçisi Reşat Halis’e Barış Konferansı’na 

katılmaları ve antlaşmayı imzalamaları için yetki vermişti. Bu heyet 10 Ağustos 

1920’de Türk Devleti’ni yok eden Sevr Antlaşması’nı imzalayacaktı. Bu antlaşmaya 

göre, Çatalca hattı Avrupa’daki sınır olacak, İstanbul ise Türkiye antlaşma 

koşullarına uymadığı  takdirde Türklerden alınacak, Boğazlar İtilaf Devletleri 

kontrolüne verilecek, İzmir ve çevresi ile Ege Denizi’ndeki bazı adalar Yunanistan’a 

verilecek, Doğu illerinden Ermenistan’a ve Kürtlere toprak verilecek, Türk Devleti 

Anadolu içinde küçük ve güdümlü bir devlet haline gelecekti. Sevr Antlaşması’nın 

imzalanması Türkiye’de üzüntü ve öfkeye neden olacaktı.98 

Buna ilişkin “Türk Barışı” başlığı ile The Daily Mirror Gazetesi Sevr 

Anlaşması hakkında şu şekilde bilgi vermiştir:  “İtilaf Devletleri başkanları bu sabah 

Türk barışı üzerine toplandı. Barışın 17 Temmuz’da imzalanması için sunulacağı 

belirtilirken, anlaşmada çok az değişiklik olduğu ve bunların büyük değişiklikler olmadığı 

bilgisi de yer almakta.”99 

Sevr Anlaşması’nın geniş bir biçimde ele alındığı “İstanbul’da Kasvetli 

Meclis” başlıklı The Daily Express Gazetesi’ndeki Sir Percival Phillips’in haberine 

göre Babı-Ali’de bir bakanlar toplantısı yapıldığı ve herkesin dudaklarında aynı can 

alıcı sorunun ‘imzalamak mı, imzalamamak mı?’ olduğu belirtiliyor. “Kurtuluş 

Formülü” başlıklı bölümde ise bakanların Trakya ve İzmir’in yönetiminin 

paylaşılması durumunda Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanabileceğine dair raporları 

                                                 
97 Turan, a.g.e., Cilt 2, s.230. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Lord Kinross, a.g.e., s.279.  
98 Sonyel, a.g.e., s.100. 
99 The Daily Mirror, “Turkish Treaty”, 12 Temmuz 1920, s.3.  
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olduğu, Sadrazamın bu formülünün Türkiye’nin başını dik tutacağı ve Yunanların 

Anadolu’da ilerlemesini durduracağının tahmin edildiği belirtilmiştir. Muhabir iyi 

bilgi edindiği kaynaklara göre Bolşeviklerin Mustafa Kemal’le müzakere içinde 

olduklarını ve Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanmasını tavsiye ettikleri, bunun 

genel politikalarını uygulayabilmeleri için ve Ulusçularla birlikte Orta Doğu’daki 

muharebe için zaman kazandıracağı bilgilerine yer vermiştir. Muhabir şu cümlelerle 

devam etmiştir: “Hiç şüphe yok ki Mustafa Kemal halâ Moskova ile direkt iletişim halinde 

ve ısrarla askeri yardım istiyor. Ayrıca Erzurum’da Ulusçular ve Sovyet Diplomatlar 

arasında İstanbul Hükümeti’nin gizli temsilcisinin katıldığı konferanslar yapılıyor. 

Anlıyorum ki Mustafa Kemal en azından bir dakikalığına zaferden vazgeçti.” Bu haberin 

devamında “Afganistan Halifeliği İstiyor” başlığı ile verilen haberde ise Yunan 

ilerleyişinin mevcut durumu değiştirdiğini, bu sebeple Mustafa Kemal ve 

Ortadoğu’daki iş ortaklarının amaçladığı gibi Afganistan’ın, emirin halife ve yeni 

İslami Federasyon’unun başı olması gerektiğini öne sürdüğü belirtilmiştir. 100 

Türkiye’yi yakından takip eden The Times “Türkler İmzalayacak Mı?” 

başlıklı İstanbul’dan gönderilen haberinde Türk barış delegesinin barış anlaşmasını 

imzalamayı reddetmenin hiçbir şey kazandırmayacağını dile getirdiği belirtilirken 

Mustafa Kemal’in birliklerinin bir hücum için hazır olup olmadıklarının merak 

edildiği, Albay Selahaddin Paşa’nın101 yaralandığı ve birliklerinin Mustafa Kemal’in 

Ordusu tarafından Yozgat’tan çekildiği bilgisi paylaşılmıştır. Ayrıca dikkat çekici bir 

şekilde, Kâzım Karabekir’in Erzurum kuvvetleri ile Ulusçulara karşı harekete 

geçeceğinden korkulduğu yorumu yapılmıştır.102 

The Daily Express “Türklerin 10 Günü” başlıklı haberinde Türkiye’nin 

anlaşmayı 27 Temmuz gecesine kadar imzalamayı kabul ettiğini bildirmek zorunda 

olduğunu belirtirken Türkiye’nin İtilaf Devletleri ile, Rusya’nın ve Romanya’nın 

bağını keserek savaşın en az bir-iki yıl uzamasına, milyonlarca insanın ölmesine ve 

milyonlarca Pound’un kaybına sebep olduğu ve artık buna bir nokta koymanın 

zamanının geldiği dile getirmiştir. Ayrıca “Kemal’e Karşı Devrim” başlığıyla verilen 

                                                 
100 The Daily Express, “Gloomy Councils At Stamboul”, 17 Temmuz 1920, s.5. 
101 Albay Mehmet Selahattin Bey: Konya’da 12. Kolordu Komutanı. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.167. 

102 The Times, “Will The Turks Sign?”, 17 Temmuz 1920, s.11. 
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haberde gazetelerin Eskişehir’de Kemalist karşıtı bir devrimin patlak verdiğini 

yazdığı belirtilmiştir.103 

Aynı gazetenin “Türkiye’de Daha Fazla Çatışma” başlıklı haberinde Sir 

Percival Phillips Edirne’de çatışmalar olduğunu ancak detaylı bilgi alınamadığını 

belirtirken Ulusçuların Rum Tüccarları boykot propagandası yaptıklarını iddia etmiş 

ve haberin sonunda Türk Kabinesinin istifa ettiği bilgisine yer verilmiştir.104 

Yine The Daily Express Gazetesi’nin “Türkiye Barışı İmzalıyor” başlıklı 

haberinde Reşad Paşa’nın Paris’te Türkiye’nin Barış Anlaşmasını imzalayacağını, 

İtilaf Devletleri’nin süreyi uzatmayacağını ve Türkiye’nin reddetmesinin, hükümetin 

Anadolu’ya sürgün edilmesi anlamına geldiği belirtilmiştir. Muhabir Sir Percival 

Phillips, Sadrazam ve kabinenin anlaşmayı onayladığını, sadrazamın İngiliz hayranı 

Rıza Tevfik Bey ile Profesör Hadi Paşa (Tarım Bakanı)’dan oluşan yeni bir 

delegasyon atadığını ve ikisinin de Gülcemal vapuru ile ertesi gün Toulon’a hareket 

edip Reşad Paşa ve Halis Bey’e katılacağını belirtiyor.105 

Sevr Antlaşması’nın imzalanması öncesindeki İngiliz Basınındaki durum bu 

şekildeydi. Yayımlanan haber ve yorumlar ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde satır 

aralarında oldukça ilginç ve araştırılmaya muhtaç verilere rastlanmaktadır. 

 2.7. Yunan Ordusu’nun Trakya’daki İlerleyişi 

Mustafa Kemal Paşa, Trakya’daki durumu şu şekilde özetlemiştir: “Doğu 

Trakya’da, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trakya-Paşaeli Merkez Kurulu 

bir kurultay topladı ve bu kurultay, Trakya’nın yönetimini, Trakya-Paşaeli Merkez kuruluna 

verdi. Trakya’da Kolordu Komutanı bulunan Cafer Tayyar Bey (Cafer Tayyar Paşa), bu 

merkez kurulunun üyesi olmakla birlikte Edirne Milletvekili olarak da Meclisimize üye 

seçilmişti. Trakya Merkez Kuruluna ve Kolordu Komutanına verdiğimiz yönerge, Trakya 

alınyazısının bütün ülkenin alınyazısına bağlı olduğu ve onunla birlikte düşünülebileceği 

ilkesine dayanıyordu. Savaş durumu bakımından da verdiğimiz yönerge şu idi: Üstün 

kuvvetlerin saldırısına uğratılırsa sonuna değin dayanılacak ve Trakya bütünüyle düşman 

eline geçse bile, ileri sürülecek herhangi bir çözüm yolu tek başına kabul olunamayacaktır. 

                                                 
103 The Daily Express, “Turks’ Ten Days”, 19 Temmuz 1920, s.1. 
104 The Daily Express, “More Fighting In Turkey”, 21 Temmuz 1920, s.1. 
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Öteden beri Trakya’daki komutanın da kararının bu yönde olduğu söylenmekte idi. Ama son 

zamanlarda komutan Cafer Tayyar Bey, yabancıların verdiği güvence üzerine, yapılan 

çağrıyı kabul ederek İstanbul’a gitmiş; ancak dönüşünden sonra durumu bize bildirmişti. 

Anlaşıldığına göre, Doğu Trakya’nın yalnız başına varlığını koruyamayacağı, ancak Batı 

Trakya ile birleşerek bir yabancı yönetimle yaşayabileceği yolunda düşünceler 

aşılanmış…Her halde içgücünü kıracak birtakım propagandalar yapılmış. Cafer Tayyar Bey 

İstanbul’da iken tümen komutanlarından Muhittin Bey, İstanbul’dan Kolordu Komutanlığına 

atanmış. Cafer Tayyar Bey’in Trakya’ya dönmesine izin verilmiş. Cafer Tayyar Bey, 

İstanbul’daki ilgililerle görüştükten sonra, Muhittin Bey önermişse de, artık kolordunun 

komutanlığını üzerine almamış, Muhittin Bey’in üzerinde bırakmış. Böylece Trakya’nın 

alınyazısı, İstanbul siyasal çevrelerinin etkisine bırakılmış.”106 

Bu bağlamda, İstanbul’da Sir Percival Phillips adlı özel muhabiri bulunan ve 

bu sayede gelişmeleri yakından takip eden The Daily Express’in “Allah Bize 

Yardım Edebilir” başlıklı haberinde Tekirdağ’daki Yunan birliklerinin bir kolunun 

bugün Muratlı’yı işgal ettiği, Ereğli (Marmara Ereğlisi)’deki birliğin bir kolunun ise 

Çorlu’ya ulaştığı ve Edirne çatışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Ayrıca 

Sadrazam’ın Türk Lideri Cafer Tayyar’ın şefi Cemal Bey’den şu mesajı aldığı bilgisi 

verilmiştir:  “Yunanlar Edirne’ye karşı operasyonlarına başladı. Biz kendi kendimizi 

savunuyoruz. Allah bize yardım edebilir.”107 

Aynı gazetede Sir Percival Phillips’in haberinde Babaeski ve Hayrabolu’nun 

da Yunanlar tarafından alındığı, Cafer Tayyar’ın birliklerinin Kırkkilise’den 

(Kırklareli) Edirne’nin batısına doğru düzensiz bir şekilde hareket ettiği belirtilmiştir. 

“Ermeniler Saldırıya Uğradı.” başlıklı haberde ise çoğunluğunu Türkistan ve 

süvarilerinin oluşturduğu Bolşevik öncü kıtasının Bakü’de Ermenilere karşı hücuma 

başladığı, niyetlerinin Erzurum’daki Kâzım Karabekir’in birliklerine katılarak 

Anadolu’ya yürümek olduğu belirtilmiş ve Bolşeviklerin Bakü’den yönetilen Türk 

Ulusçularla birlikte saldırı başlatacaklarının önemli kaynaklardan öğrenildiği 

eklenmiştir. “Türkiye Boyun Eğiyor” başlıklı bölümde ise Sultanın barış 

anlaşmasının imzalanacağına dair devlet kararını açıkladığı, sadrazamın şartlarının 

                                                                                                                                          
105 The Daily Express, “Turkey To Sign The Treaty”, 22 Temmuz 1920, s.5. 
106 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s. 657-659. 
107 The Daily Express, “May Allah Help Us!”, 23 Temmuz 1920, s.1. 
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keskin olmasına rağmen Türkiye’nin imzalamak zorunda olduğunu söylediğinden 

bahsedilmiştir. Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin de bunu tekrarladığı ve daha önce 

General Rıza Paşa’nın imzalamaktan kaçındığı, bu yüzden delegelere resmi olarak 

imzalama için talimat verildiği belirtilmiştir. Ayrıca Rıza Tevfik Bey’in Cafer 

Tayyar ve Mustafa Kemal’in maceraperest olduğuna dair sözleri yer alırken kendisi 

Cafer Tayyar’ın Paris’te olduğunu, Edirne’de ayaklanma çıktığında 55.000 ₤ çalarak 

uçakla İsviçre’ye uçtuğu iddia edilmiş ve son olarak Sadrazamın Cafer Tayyar’a 

gönderdiği telgrafa yer verilmiştir:  “Sana yalvarıyorum hemen teslim ol ve Trakya’yı 

Yunan Ordusuna geri ver. Yurtseverliğinizi biliyoruz ancak savaşmaya devam etmek ulusa 

yardım etmiyor zarar veriyor. Boyun eğmek zorundasınız.”108 

Aynı tarihli The Daily Mirror Gazatesi’nde yer alan haberler ise şu şekilde 

yer almaktadır:  “Yunan Ordusu Edirne’yi aldı. Dün alınan bir Exchange ajansı telgrafına 

göre Yunan gazeteleri Edirne’nin Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini ilan etti. Türkler 

Kırk-Kilise (Kırklareli)’ye çekildiler. Kral Alexander bugün şehrin zarar görmeyen 

bölümüne girecek. İki şehir daha işgal edildi. Reuter’in özel yazışmasına göre Trakya’daki 

Yunan Ordusu ve Anadolu’daki Yunan Askerleri Tekirdağ ve Ereğli’yi (Marmara Ereğlisi) 

işgal ettiler. İlerleme denizden uzak olduğundan dolayı bütün demiryolu ulaşımı kesildi. 

Çorlu ve Muratlı ayrıca işgal edildi. İlerleme demiryolu hattı boyunca devam ediyor. Meriç 

nehrindeki Yunan Ordusu Karaağaç ve civarındaki köprübaşlarını işgal etti. Kral Alexander 

Averoff Kruvazörü’nde Rodos’taki çıkarma operasyonlarını yönetti. Daha sonra, Ermeni ve 

Türklerden Yunanlara katılanların temsilcilerinin iyi karşılamaları ile Kral karaya çıktı. 

Yunan Ordusu Anadolu’daki bütün amaçlarına ulaştığından buradaki operasyonlar durma 

noktasında. Yunan hattı şu anda İzmit’ten İtalyan bölgesi ile birleştiği Olympus Dağı, Korila 

ve Zazli’ya kadar ulaşıyor.”109 

“Edirne Nasıl Düştü” başlıklı The Daily Express Gazetesi’nin birinci 

sayfadan verdiği haber dikkat çekicidir: “Cafer Tayyar ve beraberindekiler Yunan 

Ordusu Edirne’ye girdiğinde yakalandı.”110 Mustafa Kemal Paşa bu olaydan oldukça 

gurur kırıcı bir durum olarak Nutuk’da bahsetmiştir.111 Trakya’da Yunanlara işgal 

                                                 
108 The Daily Express, “Greeks Attack In Force”, 26 Temmuz 1920, s.5. 
109 The Daily Mirror, “Greek Army Captures Adrianople”, 26 Temmuz 1920, s.3.  
110 The Daily Express, “How Adrianople Fell”, 28 Temmuz 1920, s.1. 
111 Buna ilişkin Mustafa Kemal Paşa şunları söylemiştir: “Trakya’nın özel ve güç durum ve koşul 

içinde bulunduğu kuşkusuzdu. Ama bu özellik ve güçlükler, hiçbir zaman Trakya’daki kolordunun 
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için fırsat verilmesinde ve buna karşı direnişin engellenmesinde Damat Ferit 

Hükümeti’nin rolü vardı. Öte yandan Cafer Tayyar Bey’in kararsız davranışları 

sebebiyle Doğu Trakya direniş gösterilmeksizin Yunan işgaline terkedilmişti.112 

“Türkiye Kemal’i Bastıracak, Askeri Operasyon Öngörülüyor” başlıklı The 

Times Gazetesi’nin haberinde Merkezi Hükümete Kemalist hareketi bastırması için 

bir şans verildiği ve Anadolu’da Ulusçulara karşı operasyonlar yapılacağı 

belirtilirken, Mareşal Zeki Paşa, Mareşal Abdullah Paşa ve Tümgeneral Pertev 

Paşa’nın operasyon planı hazırladıkları, Hükümetin bazı güçlü Kürt liderlerle temas 

kurduğu ve Kazım Karabekir Paşa’nın 12.000 adamı ile Batıya doğru hareket ettiği  

dedikodusundan bahsedilmiştir. Bunula birlikte, Ulusçu Fevzi Paşa (Filistin’deki 7. 

Ordu Komutanı)’nın öldürüldüğünün teyit edildiği ve Mustafa Kemal’in 

hükümetindeki içişleri komiseri Cami Bey’in113 istifa ettiği bilgisi de yer 

almaktadır.114  

Bu arada “Yunan Kralı’nın Terlikleri” başlığıyla The Daily Mirror 

Gazetesi’nde ilginç bir haber yer almıştır:  “Yunanistan’ın Kralı Alexander verdiği 

röportajında Yunan askerleri tarafından yeni ele geçirilen bölgelerin Müslüman sakinlerinin 

verdiği resepsiyondan çok etkilendiğini belirtti. Türk köylüsünün Yunan işgalini, barış ve 

mutluluğuna açılan yeni bir dönem olarak gördüğünü, inancı için asla endişe verici bir şey 

olmadığını, Yunanların buna müdahale etmeyeceğini bildiklerini belirtti. Kral’ın Edirne’deki 

Sultan Selim Camisini ziyareti sırasında postallarının üstüne terlik giymesi Türkler arasında 

mükemmel bir etki yarattı. Reuter.”115 

                                                                                                                                          
askerliğin gereklerini ve yurtseverlik ödevini yapmasına engel olamazdı. Eğer bu yapılmamış ise, ulus 

ve tarih karşısında bundan tek sorumlu Cafer Tayyar Paşa’dır.” Bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., 

s.659-661. 
112 Şimşir, a.g.e.  Cilt 2, s.12. 
113 Cami Bey (Cami Baykut, İstanbul 1877-1958): Harp okulunu bitirdi. Rütbesi yüzbaşılığa kadar 

yükseldi. 1908 Meşrutiyeti’nden sonra ordudan ayrıldı. Meb’uslar Meclisi’ne Fizan milletvekili olarak 

katıldı. Daha sonra, 1919’da Anadolu’ya geçti ve Sivas Kongresi’ne delege olarak katıldı. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin 1. Döneminde Aydın milletvekilliğine seçildi. Muvakkat İcra Encümeni 

(geçici hükûmeti)’nde görev aldı. Bakanlar kurulu teşekkül edince, İçişleri Bakanlığı’na getirildi. 

Kurtuluş Savaşı devam ederken, Roma’ya hükûmet temsilcisi olarak gönderildi. Geri dönmediğinden 

milletvekilliğinden çekilmiş sayıldı. 1938’den sonra Türkiye’ye döndü. Sosyalizm’e taraftar olduğu 

yazıldı ve söylendi. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.31-32. 

114 The Times, “Turkey To Repress Kemal”, 31 Temmuz 1920, s.11. 
115 The Daily Mirror, “Greek Kings’ Slippers”, 9 Ağustos 1920, s.3.  
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The Times Gazetesi’nin “Türkiye İle Barış, On Bir İtilaf Devletleri Kuvveti 

Anlaşmayı İmzaladı.” başlıklarıyla Paris’ten gönderilen haberinde Yunan-İtalyan 

müzakereleri sebebiyle geciken Türk Barışı’nın sonunda imzalandığı, Sırbistan’ın 

Türkiye’nin borcuna dahil olmak istemediği için imzalamadığı buna rağmen General 

Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşid Bey’in anlaşmayı imzaladığı belirtiliyor.116 

İlginç bir haber “Mustafa Kemal Vuruldu” başlığı altında The Daily Express 

Gazetesi’nde yer almıştır. Karadeniz sahili üzerinden uçaklardan atılan Bolşevik 

karşıtı bildirilerin derin etki yarattığı, bildiride Türklerin Azerbaycan’da katledilen 

Türklerle aynı kaderi paylaşacağı konusunda uyarı yapıldığı belirtilirken Bolşevik 

karşıtı hareketin İnebolu, Sinop ve Trabzon’da oluştuğu söylenmiştir. Ayrıca Ulusçu 

Lider Mustafa Kemal’in Tokat’ta vurulduğu ve yaralandığı belirtilirken, 

Moskova’dan yeni gelen ve Bolşeviklerle iş birliği yapan Bekir Sami’nin Mustafa 

Kemal’in saldırganları tarafından vurularak öldürüldüğü iddialarına yer 

verilmiştir.117 

Aynı gazetede “Ermeniler Tehlikede” başlığıyla yer alan haberde Fransızların 

Adana ve Tarsus’tan geri çekileceğine dair açıklamalar olduğu ve bu durumun 

Türklere karşı ayaklanan, Fransızlarla birlik olup Türklere karşı savaşan Ermenilerin 

durumunun tehlikede olduğu, Türklerin şüphesiz intikam almak isteyeceği 

tahmininde bulunulmuştur.118 

The Guardian Gazetesi’ndeki “Kafkasya’daki Türk İlerleyişi” başlıklı 

haberde ise Türklerin Brest-Litovsk Anlaşması doğrultusunda Kars’a doğru ilerlediği 

bildirilmiştir. Ermenilerin Sarıkamış’ı tahliye etmek durumunda kalabilecekleri, 

demir yolları için yakıt sıkıntısı çektikleri ve İtilaf Devletleri Kuvvetlerinin Türklerin 

bu şiddeti konusunda dikkatli olmalarını istedikleri bilgisi yer almıştır.119 

Oldukça ilginç bir hususa değinen The Daily Express Gazetesi’nin “Türkler 

Kızıllara Yardım Ediyor.” başlıklı haber şöyle yer almıştır:  “Türk Ordusu Oltu-

Sarıkamış-Kağızman-Iğdır boyunca ilerliyor ve Ermenilerin azimli direncine rağmen Kars’a 

                                                 
116 The Times, “Peace With Turkey”,11 Ağustos 1920, s.10. 
117 The Daily Express, “Mustapha Kemal Shot”, 1 Eylül 1920, s.1. 
118 The Daily Express, “Armenians In Peril”, 6 Ekim 1920, s.1. 
119 The Guardian, “Turkish Advance In the Caucasus”, 8 Ekim 1920, s.8. 
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yaklaşıyorlar. Öyle inanıyorum ki bu Türk hücumu Büyük Britanya ile ticari ilişkileri 

gerçekleşmemiş olan Bolşeviklerin Doğudaki planının bir parçası.”120 

Bu sırada son derece önemli ayrıntıları barındıran “Türk Ulusçularının 

Şartları” başlıklı The Guardian Gazetesi’nin haberinde Mustafa Kemal’in 

birliklerinden bir albayın İstanbul’a geldiği bildirilmiştir. Ankara ile İstanbul 

Hükümeti arasındaki müzakereleri açıklaması için sadrazamın İtilaf Kuvvetlerine beş 

maddeyi kabul etmeye istekli olduğuna dair yazılı bir söz vermesi gerektiği 

belirtilirken 5 madde şu şekilde sıralanmıştır: 

1) “Tarafsız Bölge Komisyon yönetimine İzmir, Trakya ve Anadolu’yu temsilen 3 

delegenin giriş izni. 

2) Sevr Anlaşması’nın ekonomi ve maliyeyi ilgilendiren şartlarının Türkiye’nin lehine 

çevrilmesi. 

3) İzmir ve Boğazlar Bölgesi’nin Türk Hakimiyeti’ne geri verilmesi. 

4) Trakya’ya Türk Hakimiyeti altında özerklik verilmesi. 

5) Halifeliğin saltanattan ayrılması.”121 

Öte yandan, The Daily Express Gazetesi’ndeki “Yunanlar saldırıya uğradı.” 

başlıklı haber dikkat çekicidir: “Şu sıralarda Mustafa Kemal tarafından hükümetin 

güvenini suya düşürecek Yunanlara karşı saldırı başladı. Bu, Damat Ferid Paşa’nın Anadolu 

çözümünden daha başarılı olacak.”122  

Bu haberlerden de anlaşıldığı üzere, Trakya, Anadolu’dan izole olması, askeri 

ve idari yönden boşluklar olması nedeniyle çok kısa bir zamanda elden çıkmıştır. 

Coğrafi olarak da Yunanistan’a yakın olması ve yakınındaki İstanbul’un İtilaf 

Devletleri tarafından işgal altında olması Trakya’nın işgalini kolaylaştırmıştır. 

 2.8. Gediz Muharebeleri 

Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Çerkez Ethem’in baskısı sonucu 

Yunanların büyük taarruzundan önce Genelkurmayın uygun görmediği bir saldırıya 

                                                 
120 The Daily Express, “Turks Help The Reds”, 16 Ekim 1920, s.1. 
121 The Guardian, “Turkish Nationalists’ Terms”, 1 Kasım 1920, s.8. 
122 The Daily Express, “Greeks Attacked”, 2 Kasım 1920, s.1. 
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kalkışmış ve başarısız olmuştu.123 Mustafa Kemal Paşa Nutuk’da Gediz’de yaşanan 

savaşı şu şekilde anlatmıştır:  “Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa, Altmış Bir ve On 

Birinci Tümenler ve Kuvve-i Seyyare ile 24 Ekim 1920’de Gediz’deki düşmana saldırdı. 

“Yunan ordusu bu saldırıya karşılık olmak üzere, 25 Ekim 1920 günü Bursa cephesinden 

saldırıya geçti. Yenişehir’i, İnegöl’ü ele geçirdi. Uşak’tan Dumlupınar sırtları ilerisinde 

bulunan birliklerimize saldırdı. Birliklerimiz, Dumlupınar sırtlarına dek çekildi. Böylece, 

cephenin her yanında yeniden genel bir yenilgiye uğradık.”124 

 Bu durum Kuva-i Milliye’den düzenli orduya geçişin gerekçesi olmuş, Batı 

Cephesi, Batı ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmıştı. 10 Kasım 1920’de Batı 

Cephesi Komutanlığı’na Albay İsmet Bey, 11 Kasım 1920’de Güney Cephesi 

Komutanlığı’na da Albay Refet Bey atanmışlardı. 

Bu bağlamda, “Ulusçular Yunanlar Tarafından Mağlup Edildi” başlığıyla The 

Guardian Gazetesi’ndeki haberde Reuter Ajansı’nın belirttiğine göre Yunanlar 

Uşak-Gediz hattındaki Kemalist birliklere hücum ettiler ve düşman büyük kayıplar 

verdi. Çok sayıda esir alındı ve 5 silah ile birçok cephane vagonu ele geçirildi. Başka 

bir haberde ise Yunan Savaş gemilerinin Karamürsel’i bombardımana tuttuğu 

belirtilmiştir.125 

Bu sırada The Times Gazetesi’nin “Kemalistlere Başkaldırı, Sadrazamın 

Uyarısı” başlıklı İstanbul’dan gönderilen haberinde ise Sadrazam’ın Ulusçulara Sevr 

Anlaşması’nı bir an önce kabul etmeleri için uyarıda bulunmaya karar verdiği, aksi 

halde Hükümetin kendileriyle müzakere edemeyeceği belirtilirken Mustafa Kemal’in 

Yunanlar, Ermeniler ve Fransızlara askeri operasyonları devam ettiği takdirde 

Türkiye’nin daha büyük bir felaketle baş başa kalacağı yönünde bilgilendirildiği 

vurgulanmıştır. Ayrıca Konya’da Ulusçulara karşı asi bir hareket meydana geldiği 

bilgisi paylaşılmıştır.126 “Delibaş Ayaklanması” olarak bilinen bu ayaklanma 

                                                 
123 Kinross, a.g.e., s.296-297. 
124 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.667. 
125 The Guardian, “Nationalists Defeated By Greeks”, 3 Kasım 1920, s.8. 
126 The Times, “Revolt Against Kemalists”,6 Kasım 1920, s.9. “İkinci Konya Ayaklanması: Delibaş 

adında bir haydut, beşyüz kadar asker kaçağını başına topladı. 2/3 Ekim 1920 gecesi Çumra’yı bastı. 3 

Ekim sabahı da Konya’ya girdi ve hükümete el koydı. Konya valisi Haydar Bey ve komutan Avni Bey 

(Milletvekili Avni Paşa), Konya’da bulunan pek az sayıda er ve jandarma ile Alâettin Tepesinde, 

ayaklananlara karşı, anılmaya değer bir yiğitlikle savunmada bulundular.” Ayaklanma bastırıldı. 
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“Delibaş Mehmet” önderliğinde gelişmiş, Konya’daki askeri ve mülki idarenin 

gösterdiği dikkatsizlik ve beceriksizlik sonucu daha da büyümüştü. Ankara 

Hükümeti’ni en çok uğraştıran ayaklanmaların başında gelen bu isyan basit bir 

eşkiya hareketi değil, planlı ve programlı bir şekilde İngilizler ve İstanbul Hükümeti 

tarafından ortak yürütülmüştü.127 

Sevr Barış Antlaşması hakkındaki başka bir haber ise “Türkler Anlaşmayı 

Reddediyor.” başlığıyla The Daily Express Gazetesi’nde şöyle yer almıştır:   “Bab-ı 

Ali İtilaf Devletleri Yüksek Komisyonu’nun notasına cevap olarak çeşitli bahaneler öne 

sürerek Sevr Barış Anlaşmasını onaylamayı reddettiğini bildirdi. The Daily Express 

gazetesi öyle anlıyor ki Türk Devleti İtilaf Devletleri şartlarını kabul ettiği takdirde halkta bir 

infial oluşacağından korkuyor. Türkiye’nin büyük miktarda topraktan vazgeçmesi, büyük 

tazminatlar ödemesi, şartları imkânsız ve büyük bir krize yol açabilir.”128 

Bu sırada Mustafa Kemal Paşa hakkındaki 13 Kasım 1920 tarihli The Daily 

Mirror Gazetesi’nin “Türkler Mezopotamya’da” başlıklı ilginç haberi ise şu şekilde 

verilmiştir: “Mezopotamya’daki asileri, Anadolu’yu yöneten Selanik Yahudisi Mustafa 

Kemal’in taraftarı subayların yönettiği açığa çıktı.”129 

Gediz’de yaşanan durum hakkında “Yunanlar Kemalist Saldırıları Geri 

Püskürttü” başlıklı The Guardian Gazetesi’ndeki haber ise şu şekilde verilmiştir: 

“Resmi bir Yunan bildirisine göre Uşak Bölgesi’ndeki iki Kemalist saldırı düşmanın ağır 

kayıplarıyla geri püskürtüldü.-Reuter.”130 

Bu sırada gündemden farklı olarak, Türkler ve Bolşeviklerin yaptığı iddia 

edilen 8 Maddelik bir anlaşmanın yer aldığı The Guardian, 3. Maddede olanakların 

Komünizmin Turkiye’de gelişmesi için Rus Delegasyonunun bakış açısına uygun 

olacağını iddia etmiştir. Haberin kaynağı ise özel kanallar olarak nitelendirilmiştir.131 

                                                                                                                                          
Delibaş, Mersin bölgesinde Fransızlara sığındı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., 

s.663. 
127 Mustafa Budak, a.g.e., s.67-69. 

128 The Daily Express, “Turks Reject The Treaty”, 9 Kasım 1920, s.1. 
129 The Daily Mirror, “Turks in ‘Mespot’”, 13 Kasım 1920, s.5.  
130 The Guardian, “Greeks Repulse Kemalist Attacks”, 23 Kasım 1920, s.8. 
131 The Guardian, “Turks And Bolsheviks”, 25 Kasım 1920, s.8.  
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Öte yandan, aynı gazetenin “Fransa ve Türkiye” başlıklı bölümünde M. 

Franklin Boillon’un Türkiye’nin Bolşevizme kaymaması için Sevr Anlaşması’nda 

değişiklik bağlamında hızlı bir anlaşma yapılmasına dair fikrine yer verilirken 

“Çatışmasız Yunan Çekilmesi” başlıklı bölümde ise Türk Ulusçuların İnegöl, 

Yenişehir, Simav ve Demirci’yi çatışma olmadan işgal ettiği, Yunanların geri 

çekildiği belirtilmiştir.132 

Gündeme ilişkin “Türkler Barışıyor Mu?” başlıklı The Daily Express 

Gazetesi’nin haberi şöyle yer almaktadır: “Hariciye Bakanı İzzet Paşa liderliğindeki bir 

hükümet delegesi yarın Ulusçularla müzakere etmek üzere Ankara’ya gidiyor. İzzet Paşa bir 

röportaj sırasında 6’ya 4 oranının başarılı olmasının lehine olacağını söyledi. Mustafa 

Kemal’in isyanı İtilaf Devletlerinin Barış Anlaşmasına dayanarak Türkiye’yi bölmesini 

engellemek için organize oldu. İstanbul Hükümeti şu sıralarda Ulusçuları, şartları kabul 

etmek için ikna etmeye çalışıyor.”133 

Yunan kamuoyu hakkında yapılmış olan, The Daily Mirror Gazetesinin, 

“Yunanistan Ne Diyor?” başlıklı haberinde doğudaki barışın inşası hakkında alınacak 

son kararın adımları ile ilgili Yunan Devleti’nin ve halkının kararlarını bilmek 

gerekliliği konusunda İtilaf Devletleri’nin hemfikir olduğu bilgisine yer 

verilmiştir.134 

Bu dönemde görüldüğü gibi İngiliz Basınında Gediz’de yaşanan savaş ve 

Sevr Antlaşması ile ilgili yayınlar iç içe geçmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da 

askeri başarı elde ederek, Türklerin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalamak zorunda 

bırakmak şeklindeki İtilaf Devletleri’nin izlediği politikaya işaret etmektedir. 

 2.9. Ermenistan ile Savaş 

Ermeni meselesi, İngiliz Basınının yakından takip ettiği ve Ermenileri canla 

başla savunduğu bir konu olarak göze çarpmaktadır. Bu bağlamda gazeteler 

Ermeniler hakkında birçok propaganda niteliğinde haberler ve makaleler yayımlamış, 

sürekli olarak Türklerin Ermenileri katlettiklerini iddia etmiş ve bu anlamda bir 

                                                 
132 The Guardian, “France and Turkey”, 27 Kasım 1920, s.11. 
133 The Daily Express, “Turks To Reunite?”, 29 Kasım 1920, s.1. Buna ilişkin Mustafa Kemal Paşa, 

öngörüsünü söylevinde “Görünüşte yumuşak sanılacak bir siyasayla içeriden bizi çökertme girişimi” 

başlığı ile ele almıştır. Bkz Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.677. 
134 The Daily Mirror, “What Does Greece Say?”, 4 Aralık 1920, s.3.  
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kamuoyu oluşturmak istemişler ve başarılı da olmuşlardır.135 İngiliz gazetelerinin 

yayımladıkları haberlerin bir kısmının Ermeni gazetelerinden alınan haberlerden 

oluşması, Türk gazeteleri ve otoritelerinden teyit edilmeden yayımlanması etkili 

olmuştur. Ayrıca, bu propaganda niteliğindeki yayınlarda özellikle Anadolu’da açlık 

çeken Ermeni çocuklardan sürekli olarak bahsedilirken, aynı şartlara maruz kalan ve 

çoğunlukla daha kötü şartlarda bulunan Türk çocuklarından hiçbir şekilde 

bahsedilmemiştir. Dolayısıyla, İngiliz kamuoyu, Türklerin hiçbir şekilde insan gibi 

görülmemesi yönünde etki altına alınmak istenmiştir.  

Nitekim The Daily Mirror Gazetesi’ndeki “7000 Türk Donarak Öldü.” 

başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır. “Ermeni gazeteleri Kars’ın Kemalistlerin 

ağır kayıplar verdiği savunması sonunda Ermeniler tarafından tekrar alındığı rapor edildi. Bir 

gazete 7000 Türk’ün donarak öldüğünü ortaya koydu. Daha avantajlı şartlara sahip yeni bir 

ateşkes 18 Kasım’da imzalandı.”136 Halbuki, “Kars’ın alınmasından sonra Ankara 

Hükümeti 1 Kasım’da Ermenistan hükümetine gönderdiği bir nota ile barış önerisinde 

bulunmuş ve eğer doğuda “İngiliz kapitalistlerin öncüsü” olmaktan vazgeçilirse görüşmelere 

geçilebileceğini açıklamıştı. Ancak Ermeniler öneriyi kabul etmemiş, kendi koruyucuları 

olarak gördükleri ABD ile Sovyet Rusya’ya bir kez daha başvurmayı yeğlemişlerdi. Barış 

önerisine olumlu yanıt alınmayınca yeni bir hamleye girişen Türk Ordusu da Gümrü’ye 

doğru ilerlemeye koyulmuştu. Türk birliklerinin 6 Kasım’da kent önüne vardıklarını gören 

Ermeniler Kâzım Karabekir Paşa’ya mütareke yapmaya hazır olduklarını bildirme gereğini 

                                                 
135 Bkz. Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 7, Ek 8. Bu meseleye dair Kazım Karabekir Paşa kitabında Ermenilerin 

Doğu illerinde yaptıkları katliamları detaylı bir şekilde ele almıştır ve bu konuda genel bir yorum 

yapmıştır: “Devam eden şu beş ay zarfında hududun öte tarafından kaçıp gelenlerden ve gerekse 

birçok biçarelerin feryadından anladım ki, Ermeni milletinin içerisinde kök tutmuş çeteciler, kesip 

yakmakta hala ber-devamdırlar ve bunların bu cinayetlerini tasvip ve fakat beşeriyetin gözüne aksini 

göstermek için her tarafta kuvvetli fikir yayanları da vardır; fakat itikadımca komitecileri aralarından 

defetmedikçe ve siyasi entrikalardan uzaklaşmadıkça Ermeni Milleti, ne kendisi ve ne de aralarında 

yaşayanlar rahat ve ehemmiyet görmeyecektir.” Bkz. Kazım Karabekir, Ermeni Mezalimi, Emre 

Yay.,2000, s.155. Ermeni katliamları hakkında Erzurum Rus ikinci kale topçu alayı kumandanı 

Kaymakam Tverdo Khlebof’un yayımlanan hatıratının yedinci ve sekizinci sayfalarında Erzincan 

katliamına dair Genaral Odişelidze şunları aktarmıştır: “Kıtâl doktor ve müteahhit tarafından tertip 

edilmiş, yani her halde eşkıya tarafından tertip edilmemiştir. Bu Ermenilerin isimlerini, suret-i 

kat’iyyede bilmediğim için burada zikredemeyeceğim. Her türlü müdafaadan mahrum ve silahsız 

sekizyüzden fazla Türk itlaf edilmiştir. Büyük çukurlar açılmış ve biçare Türkler bu çukurların başına 

sevkolunup hayvan gibi boğazlanmış ve bu çukurlara doldurulmuş, herhangi bir Ermeni sayarmış; 

‘Yetmiş mi oldu? On kişi daha alır! Kes! Deyince on kişi daha keserler, çukura atıp üzerine toprak 

doldururlarmış. Bizzat müteahhit eğlenmek için seksen kadar biçareyi bir eve doldurup kapıdan 

çıkarlarken bir bir kafalarını parçalamış.” Bkz. Karabekir, a.e., s.61.  
136 The Daily Mirror, “7000 Turks Frozen to Death”, 30 Kasım 1920, s.3.  
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duymuşlardı.”137 2 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması138 imzalandı. Bu sırada 

İstanbul’daki Ermeniler dükkânlarını açmamış, bayraklarını yarıya indirmişler, 

Patrikhanede yas ayini yapmışlardı. 

T.B.M.M’nin yabancı bir devlet ile imzaladığı ilk antlaşma olan Gümrü 

Antlaşması sonucunda Mondros Ateşkes Antlaşması ile belirlenen sınır ilk kez 

aşılmıştır. Sevr Barış Antlaşması’nın geçersiz olduğu isbat edilerek Ermeni sorunu 

kesin bir şekilde çözülmüştür. Ayrıca Ermenilerden birçok silah ve cephane ele 

geçirilmesi ve doğuda elde edilen zafer ile Batı’daki mücadeleye büyük bir moral 

olmuştur.139 Genel olarak incelemiş olduğumuz İngiliz gazeteleri Gümrü 

Antlaşması’nı önemsememiş, sadece kısa haber olarak vermişlerdir. 

Öte yandan, Türkiye’de muhabiri bulunduğu için The Daily Express olayları 

objektif olarak aktarabilmiş, ilk defa Türklerin Ermenilere katliam yapmadıklarını 

belirtmiştir. Nitekim “Ermenistan Trajedisi” başlıklı haberde Ermeni 

Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak var olacağı ancak Brest-Litovsk 

Anlaşmasına göre büyüklüğü Ruthland kadar olacağı belirtilirken, Türklerin çok iyi 

davrandığı, hiçbir katliam veya mezalimin olmadığı, Gürcülerin ise Ermenilerin 

hayal kırıklığından bir avantaj çıkararak Borçalı’dan bir parça ele geçirmeye 

çalıştıkları dile getirilmiştir.140 

Millî Mücadele Hareketi’nin başarıya ulaşabilmesi için en acil bir şekilde 

desteğe ihtiyacı vardı. Sovyet Rusya ile yapılan temaslar sonucunda silah ve cephane 

içeren ilk yardım 1920 yılının Eylül ayında başladı. Trabzon’a gönderilen yardım 

malzemesi bir ay içinde 3387 tüfek, 3623 sandık cephane ve 3000 süngüyü buldu. 1921 

yılının Mart ayında imzalanan Moskova Antlaşması görüşmelerinde Sovyetler, 2 tümeni 

                                                 
137 Turan, a.g.e., s.202-203. 
138 Gümrü Antlaşması’nın tam metni için bkz. Soysal, a.g.e., s.19-23. 

139 Gencer, Özel, a.g.e., s. 156. Ayrıca bkz. Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, 

Cilt II, s.22-36. 
140 The Daily Express, “Tragedy Of Armenia”, 4 Aralık 1920, s.1. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa bu 

konuyu şu şekilde aktarmıştır: “1920 yılı Temmuz’unda, Batum’u İngilizler boşaltınca Gürcüler 

hemen ele geçirdiler. Bu durum, Brest-Litovsk ve Trabzon antlaşmalarına aykırı olduğundan, 25 

Temmuz 1920’de protesto edilmişti. 8 Şubat 1921’de Ankara’da güven mektubunu sunmuş olan 

Gürcü Elçisi ile de Türkiye-Gürcistan antlaşması için görüşme başlamıştı. En sonu, 23 Şubat 1921’de 

verdiğimiz kesin bir ültimatom üzerine Ardahan, Artvin ve Batum’un bizce işgal edilmesi kabul 

edildi. Bundan on beş gün sonra Batum’a girdik. Bu yerler, Türkiye’ye katılmayı dört gözle bekleyen 
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donatacak kadar silah ve cephane yardımı yapmayı kabullenmişlerdi. P. Paruşev’in Sovyet 

kaynaklarına dayanarak verdiği bilgiye göre, düzenlenen yardım listesinde para dışında 

şunlar yer almıştır: 100.000 tüfek, 300 makineli tüfek, 60 obüs, her makineli için 100.000 

mermi, 5 uçaksavar bataryası, 5000 süngü, gerektiği kadar giysi ve donatım malzemesi. 

Ayrıca Mondros Mütarekesinden sonra Rus limanlarına sığınan 3 Türk savaş gemisi 

silahlandırılarak geri gönderilecek, Azerbaycan’dan gaz ve benzin sağlanacaktı.”141 

Nitekim, The Guardian Gazetesi’ndeki “Kemalistler İçin Sovyet Materyali” 

başlıklı haber Sovyet yardımını doğrulamaktaydı: “Türk Ulusçuları Sovyet 

Hükümeti’nden 30 Uçak 20 zırhlı araç ve çok sayıda kamyon aldı. İzmit ve İzmir 

çevrelerinde yoğunlaşarak Yunan birliklerine kapsamlı bir saldırı başlatacaklar.”142  

 2.10. I. İnönü Muharebesi 

I. İnönü Muharebesi öncesinde, Yunanistan’da Venizelos’un partisi seçimleri 

kaybetmiş, sürgündeki Kral Konstantin143 geri çağrılmıştı. Konstantin Alman Harp 

Okulunda okuduğu ve bir Alman prensesi ile evli olduğundan I. Dünya Savaşı’nda 

tarafsız olmayı tercih etmişti. Buna karşın Giritli siyaset adamı Venizelos I. Dünya 

Savaşı’nı İtilaf Devletleri’nin kazanacağına inanıyor ve Yunanistan’ın İtilaf bloğu 

yanında savaşa girdiği takdirde Megali İdea (Büyük Yunanistan’ın kurulması 

düşüncesi) için adımlar atılmış olacaktı. Savaş devam ederken Fransızlar Teselya’yı 

işgal ederek Konstantin’i tahttan indirip yerine oğlu Aleksandr’ı getirdiler. Venizelos 

hükümet başkanı oldu ancak Ekim 1920’ye gelindiğinde Aleksandr’ın bir maymun 

ısırığı sonucu ölmesi ile yapılan seçimde Venizelos kaybetti ve tahta Kral Konstantin 

geçti. Konstantin Fransızlarla arası iyi olmadığı için Anadolu’da askerî harekâttan 

yana tavır alarak İtilaf’ın takdirini kazanmak istiyordu. Bu düşünce İnönü ve Sakarya 

                                                                                                                                          
halkın alkışları arasında işgal edildi. Daha sonra Moskova Antlaşması gereğince Batum boşaltıldı ama 

ele geçirdiğimiz öteki yerlerin anayurda bağlılığı pekiştirildi. Bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., 657. 
141 Turan, a.g.e., Cilt 2, s.161. 
142 The Guardian, “Soviet Material For Kemalists”, 6 Aralık 1920, s.7. 
143 Konstantin (Yunan Kralı Konstantinos I., Atina 1868- Palermo 1923): Yunan Kralı Georgios I’in 

oğludur. Almanya İmparatoru Wilhelm II.’nin kız kardeşiyle evlendi. 1913’te tahta oturdu. I. Dünya 

Savaşı’nda Üçlü İttifak’a ve bu ittifakın desteklediği Venizelos’a karşı çıktığından Fransa’nın 

baskısıyla oğlu Aleksandr lehine krallıktan çekilmek zorunda kaldı. Oğlunun 1920’de ölümü üzerine 

halkoyu yapılması sonucu, yeniden kral oldu. Yunanistan’ın Anadolu’da yenilgisi üzerine 1922’de bu 

kez, büyük oğlu Georgias lehine krallıktan çekildi. Sicilya Adası’ndaki Palermo kentine yerleşti. Bkz. 

Önelçin, a.g.e., s.117.  
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Meydan Muharebelerine sebep olacaktır.144 I. İnönü Muharebesi, düzenli Türk 

Ordusu’nun Batı Cephesi’nde Yunan Ordusu ile yaptığı ilk savaştır ve Türk 

Ordusu’nun zaferi ile sonuçlanmıştır.145 

Mustafa Kemal Paşa ise I. İnönü Muharebesi’nden şu şekilde bahsetmektedir: 

“İznik’ten Gediz üzerinden Uşak’a dek bir çizgi tasarlayınız. Bu çizginin Gediz kuzeyinde 

kalan parçası iki yüz kilometredir. Gediz’den Uşak’a olan parçası da, yaklaşık olarak otuz 

kilometredir. Düşman üç tümenle bu kesimin kuzey ucundan Eskişehir üzerine doğru 

yürüdü. Bizim Gediz’de bulunan önemli kuvvetlerimiz, Eskişehir üzerinden bu düşman 

tümenlerini karşılamak zorundaydı. Karşıladı, yendi; devrim tarihimize Birinci İnönü 

Zaferi’ni yazdı.”146 

 I. İnönü Muharebesi öncesi, İngiliz basınının meşgul olduğu konular arasında 

Ankara’da bulunan İzzet Paşa’nın Ulusçuları ikna etmeye çalışması olmuştur. 

Nitekim The Times Gazetesinin “İzzet Paşa’nın Ulusçularla Anlaşması’ 

başlıklı haberinde Ankara gazetelerinde Mareşal İzzet Paşa’nın Kemalistlerle 

anlaşmaya vardığı ve isteklerini İtilaf Devletlerine sunmak üzere İstanbul’a döndüğü 

belirtilirken, anlaşmanın 16 maddesi olduğu, Ulusçuların İzmir ve Trakya ile ilgili 

tam memnuniyet ve Türkiye’nin ekonomik kontrolü için bazı değişiklikler istedikleri 

dile getirilmiştir. Başka bir bölümde ise Konya’da Ankara Hükümeti’ne karşı 

                                                 
144 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2007, s.158-159. 
145 Gencer, Özel, a.g.e., s.172. 
146 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.733-735. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Çerkez Ethem ve kardeşlerinin 

5 Ocak 1921 günü Yunan birliklerine katılarak kendilerine yaraşan durumu aldıklarını belirtmiş, 

bundan bir gün sonra 6 Ocak 1921 günü düşmanla birlikte saldırıya geçtiklerini bildirmiştir. Ethem ve 

kardeşlerinin canlarını, savaşa seyirci kalan Refet Paşa’ya borçlu olduklarını dile getirmiş ve şu 

önemli cümleleri sarfetmiştir: “Arkadaşı savaşırken ve yardım beklerken seyirci kalmış komutanlar, 

arkadaşının yenilmesine tanık olabilirlerse de, tarihin ezici yergisinden ve suçlamasından hiç mi hiç 

kurtulamazlar.” Bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.735-737. Çerkez Ethem’in Mustafa Kemal’e karşı 

ayaklanacağını Yunanlara duyurduğu ve Yunan yetkilileri ile görüştüğü bilgisi İngiliz belgelerinde de 

yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilal Şimşir, a.g.e. Cilt 2, s.28. Bu olaya benzer bir şekilde, 

Refet Paşa ile birçok görevde yer almış olan Albay Şerif Güralp, Demirci Mehmet Efe’nin kaçmasına 

ilişkin şunları aktarmıştır: “Efe’yi Refet Paşa kaçırdı diye yazıldı. Söylentiler oldu. Ben bunlara 

inanmamıştım. Lakin 12 Temmuz 1956 günü Hilton otelinin 536 numaralı odasında görüşürken lafı 

konuya getirerek bana: ‘Evet Şerif, Demirci Efe’yi ben kaçırttım’dedikleri zaman ağzım açık kaldı. 

Demek söylenenler, yazılanlar boş yere değilmiş.” Bkz. Güralp, a.g.e., s.104. 
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ayaklanan 800 kişinin Kemalist birliklerce Pirlene147’de yenilgiye uğratıldığı, her iki 

tarafın da ağır kayıpları olduğu belirtilmiştir.148 

“Türkiye Türklerindir”, “Ulusçu Lider Hedeflerini Açıkladı.”, “Daily 

Express’e mesaj.” başlıklarıyla The Daily Express Gazetesi’nde yer alan haber 

İngiliz Devlet Arşivleri’nde de yer almıştır.149 Haberde Mustafa Kemal Paşa’nın 

resmi yer almaktadır ve son derece önemli mesajlar içermektedir:                               

“Bugün The Daily Express editörü adres gösterilen aşağıdaki telgrafı Ulusçu Lider Mustafa 

Kemal Paşa’dan aldım.150 Bu, Ulusçuların İzmir ve Trakya ile ilgili taleplerinin yanı sıra 

Türkiye’nin Türk çoğunluğun bulunduğu iç kısımlarını da istedikleri anlamına geliyor. 

Ulusçuların Sevr Anlaşması’nın mali ve askeri maddelerinin değiştirilmesi talebini yerine 

getiremeyen İstanbul Hükümeti, İzzet Paşa’yı Ankara’daki görevinden acilen geri 

çağırdı.”151 

7 Ocak 1921 tarihinde The Daily Express Gazetesi Mustafa Kemal Paşa’nın 

bildirisini yayımlarken aynı gün İngiliz Resmî Gazetesi The London Gazette’de 

Karadeniz Ordu Komutanı General Milne’nin İngiliz Savaş bakanlığına gönderdiği 

17 sayfadan oluşan raporu yayımlanmıştır. General Milne, bu raporunda, Mondros 

Mütarekesi’nin imzalandığı tarihten, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Türk 

Barış Antlaşması’na kadar geçen sürede, yönetimindeki kuvvetlerin ve kendisinin 

                                                 
147 Türkçe karşılığı bulunamamıştır.  
148 The Guardian, “Izzet Pasha’s Agreement With Nationalists”, 4 Ocak 1921, s.9. 
149 Belgenin İngilizce orijinal metni ve Türkçe özeti yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şimşir, 

a.g.e., Cilt 3, s.7. 
150 Londra’daki Daily Express Editörü’ne, Ankara. “Ben barış koşullarından sorumlu değilim. Her 

şey Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ellerinde. Bu meclis emperyalist güçlerin ulusun 

varlığına karşı yaptıkları saldırılara karşı savunmayı meşrulaştırmak için oluşturuldu. Meclis’in 

amaçları her fırsatta açık ve dolaylı olarak tekrar ilan edildi. Meclis ulusal sınırlar içinde ulusal tam 

bağımsızlığı, Halife ve Saltanatı Türk Halkı için korumak üzerine toplanıyor. Türk halkı bağımsız 

varlığının tanınmasından başka bir şey istemiyor. Meclis, ulusu kapitalist ve emperyalist 

egemenliğinden başarılı bir şekilde kurtaracağından, ulusal gücü ve hükümdarlığı yeniden 

kuracağından emin. Meclis yönetiminin itaatinde, ulusu kapitalist ve emperyalist düşmanlara karşı ve 

bu amacı engellemeye çalışan herkese karşı savunacak organize bir ordu yaratıldı. Meclis, reformların 

sunumu nedeniyle halk arasında oluşabilecek yoksulluğun nedenlerini bertaraf etme konusundaki 

temel hedeflerini dikkate alıyor ve kendini vatanı, eğitimi, adaleti, maliyeyi, ekonomiyi ilgilendiren 

problemlerle ilgilenmeye ve sosyal birlik ve beraberlik temeline dayanan ulusal gereksinimlere uygun 

olarak yeni bir düzen kurmaya adıyor. Meclis reformları uygularken ulusal özellikleri ve gelenekleri 

hesaba katarak doğuştan gelen ulusal prensiplere güvenecektir.” Mustafa Kemal. Bkz. The Daily 

Express, “Turkey For The Turks”, 7 Ocak 1921, s.1. Bkz. Ek 15. 

151 The Daily Express, “Turkey For The Turks”, 7 Ocak 1921, s.1. Bkz. Ek 15.  
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bulunduğu faaliyetleri aktarmıştır. General Milne bu raporunda Türk Ulusal 

Hareketin gelişimini ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. Yazısında Mustafa Kemal 

Paşa’nın askerlikten istifa ederek kendisini vatanını koruma yolunda çalışmaya 

adadığından bahsetmiş, Misak-ı Milli’yi İngilizce olarak “The home of their race” 

şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca, Eylül 1919’un ilk haftasında gerçekleşen Sivas 

Kongresi’nde, hükümet ile Anadolu arasındaki bağlantının kesilmesi kararı 

alındığına değinerek, bu süre zarfında İngiliz yetkililerinin kontrolü altında 

konuşlanan yerlerde, telgrafların hiçbir şekilde çakışmamasının ilginç olduğunu ifade 

etmiştir. Bunun yanında, 16 Mart 1920 sabahı, Korgeneral H. F. M. Wilson’a 

İstanbul’u işgal emrini verdiğini belirtmiş, hükümetin silahlandırdığı Anzavur 

liderliğindeki kuvvetlerin faaliyetlerinden bahsetmiştir. Son olarak da Ulusçuların 

İzmit’teki baskını hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.152  

 “İzzet Halâ Ankara’da” başlıklı The Times Gazetesi’nin verdiği haberde ise 

İzzet Paşa’nın Sevr Anlaşması’nın Ulusçularla müzakere edilerek değiştirilmediği 

sürece Ankara’dan dönmeyeceği belirtilmiştir.153 

I. İnönü Muharebesi’ne ilişkin haberler muharebenin Türk Zaferi ile 

sonuçlanmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra basında yer almaya başlamıştır. 

Nitekim “Yunan Felaketi. Anadolu’daki Muharebede 4000 Ölü Rapor Edildi.”  

başlığı taşıyan The Daily Express Gazetesi’nde yer alan haber şöyledir:   “Chicago 

Tribune Gazetesi’nin Paris baskısının muhabirinin telgrafına göre Anadolu’nun içinden 

gelen raporlara göre Kemalistler Yunanlara karşı genel bir hücuma başladı. İzmir’e iki bölük 

gönderildi. Ulusçular piyade ve süvarilerin Yunanları İzmir’den püskürttüğünü ve Simav’ı 

işgal ettiklerini iddia ediyor. Türkler İnönü Muharebesi’nden sonra başarılı ordularının 

düşmanları takip ettiğini, kaybedilen yerleri geri alarak birçok esir ele geçirdiğini iddia 

ediyor. Son olarak pazar akşamı Bursa’ya girdiler. Türkler Mudanya’da 4000 Rum’un 

öldürüldüğünü, 4300 yaralanmamış Rum’un esir alındığını, ayrıca çok miktarda silah, 

cephane ve medikal stok ele geçirdiklerini ilan ettiler. Paris’teki Yunan Elçiliği Türklerin 

Bursa’ya girdiğini inkâr etti.”154  

                                                 
152 The London Gazette, 7 Ocak 1921, s.159-165. 
153 The Times, “Izzet Still At Angora”, 18 Ocak 1921, s.9. 
154 The Daily Express, “Greek Disaster?”, 21 Ocak 1921, s.1. 
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Öte yandan, The Daily Mirror Gazetesi’nde “Yakın Doğu Sorunu Londra’da 

Çözülecek.” başlıklı haber Londra Konferansı’nın toplanacağını bildirmektedir:  

“İtilaf Devletleri, Devletlerarası konferans, Yunan ve Türk temsilcilerinin iştirak edeceği 

Doğu sorunlarının çözümü için Londra’da İtilaf Devletleri delegelerinden oluşan bir meclis 

oluşturulması ve bir konferans yapılması kararı aldı. Türkiye: Havas’a göre İstanbul 

Hükümeti Ankara’daki Ulusçu Hükümet ile ortak bir delegasyon konusunda uzlaşmada 

özgür olacak. Yunanistan: Yunanistan açısından ajans diyor ki Atina’daki İtilaf Devletleri 

Bakanı Kral Konstantin ile hiçbir resmi ilişki kurmaksızın kalmaya devam edecek ve sadece 

kendi devleti ile iletişim kuracak. Bu arada İtilaf Devletleri’nin para yardımı askıya 

alınıyor.”155 

The Daily Express Gazetesi’ndeki haberin başlıkları kamuoyunu etkilemesi 

bakımından oldukça dikkat çekicidir: “Türkiye’de Ne Yapıyoruz? İngiliz 

Milyonlarının Beyhude Bir İşgale Harcanmasının Sonuçları.”, “Politika Ahmaklığa 

Yakın. Anlaşma Problemi Çözecek Tek Yol.” başlıklarından da anlaşılacağı gibi 

haberde İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi’nin en yakın zamanda bir konferansın 

toplanmasına ve Sevr Anlaşması’nın gözden geçirilerek çözüme ulaşılabileceğine 

karar verdiği belirtilmiştir. Anadolu’daki işgalin para kaybından başka bir işe 

yaramadığı ve kuvvetlerin İstanbul’da Sultan ve Kukla Hükümeti’ni kontrol altında 

tutması gerektiği, Anadolu’nun zaten Mustafa Kemal’in ellerinde olduğu yorumu 

yapılırken, Konferans çağrısı, üzerine basa basa yinelenmiştir.156 

Oldukça önemli ayrıntılara sahip “Kemal Paşa’nın Şartları” başlığıyla The 

Guardian Gazetesi’nde yer alan haber ise şöyledir:  “Mustafa Kemal Paşa Sadrazama 

Ankara Hükümeti’nin Türkiye’nin asıl hükümeti olduğunu bildirdi. İtilaf Devletlerinden 

doğrudan bir davet beklediğini ekleyerek kabul etmesi için aşağıdaki şartlarını sundu: 1) 

Yabancı birliklerin Türkiye’ye ait bölgeleri acilen tahliye etmeleri gerekiyor. 2) Türkiye 

herhangi bir tazminat ödemeyi reddediyor. Dolayısıyla Sevr Anlaşması’nın tamamen 

değiştirilmesini talep ediyor.-Reuter.”157 

I. İnönü Muharebesi sürecinde İngiliz Basınındaki durum bu şekildedir. 

Anadolu’da ise düzenli orduya karşı olan Kuva-i Milliye üyelerinden bazılarının 

                                                 
155 The Daily Mirror, “Near East Question to Be Settled in London”, 26 Ocak 1921, s.3.  
156 The Daily Express, “What Are We Doing In Turkey?”, 28 Ocak 1921, s.1. 
157 The Guardian, “Kemal Pasha’s Conditions”, 31 Ocak 1921, s.12. 
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yarattığı kargaşaya ve olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal Paşa I. İnönü Zaferi 

için şunları söylemiş, “Bu muharebe ile pek çok şey kurtarılmıştır!” sonrasında bu 

cümlelerini şu şekilde düzeltmiştir: “Hayır, her şey kurtarılmıştır.”158 

 

                                                 
158 Atay, a.g.e., s. 329. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

LONDRA KONFERANSI’NDAN MUDANYA MÜTAREKESİ’NE 

 

 3.1. Londra Konferansı  

M. Leygues’ten sonra gelen Fransız Başbakanı Aristide Briand,1 Paris 

Konferansı’nın başkanı olması sebebiyle, 22 Ocak’ta İstanbul ve Atina’daki Fransız 

temsilciliklerine gönderdiği telgraflarda, Şubat 1921’de Londra’da toplanacak bir 

konferansa yetkili bir temsilci çağırmaları, konferansın Sevr Antlaşması’nı temel 

tutarak yeni gelişmelerin ışığında değişiklik yapmak amacıyla Doğu Sorunu’nu 

görüşeceği bildirilmekteydi.2 

Bir oyalama olduğu anlaşılan Londra Konferansı, aslında bir kandırmacaydı 

ve Mustafa Kemal Paşa’da bunun farkındaydı. İtilaf Devletleri, Sevr 

Antlaşması’ndan sonra aralarında imzalamış oldukları Üçlü Anlaşma (Accord 

Tripartite) adı verilen ve Anadolu’yu nüfuz bölgelerine ayıran bir anlaşmayı 

hükümete başka adlar altında kabul ettirme amacı taşıyordu.3 

 Nitekim, Mustafa Kemal Paşa Londra Konferansı sürecini şu şekilde 

aktarmıştır: “Dışişleri bakanı bulunan Bekir Sami Bey’in başkanlığı altında ayrıca ve 

bağımsız bir delegeler kurulu kuruldu. Bu kurul, Londra Konferansı’na özel olarak 

çağrıldığımızda katılmak üzere ve geçecek zamandan yararlanmak amacıyla Antalya 

üzerinden Roma’ya gönderildi. Kurulumuz, İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza4 aracılığıyla, 

konferansa resmi olarak çağrıldıkları kendilerine bildirildikten sonra Londra’ya gitmiştir. 

Londra Konferansı 27 Şubat 1921’den 12 Mart 1921’e dek sürdü. Olumlu hiçbir sonuç 

                                                 
1 Briand (Aristide, Nates 1862- Paris 1932): Fransız devlet adamıdır. Avukat iken siyasete atıldı. 

Milletvekili seçildi, Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve 3 kez de Başbakanlık yaptı. Genel 

olarak barışsever bir politika izledi ve milletlerarası anlaşmalarda önemli rol oynadı. Bu nedenle 

“1926 Nobel Barış Ödülünü” Alman Başbakanı Güstav Stresemann’la ortaklaşa kazandı. Bkz. 

Önelçin, a.g.e., s.29. 

2 Sonyel, a.g.e., s.147. 
3 İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, s.216. 

4 Kont Sforza (Carlo, Montignase 1872- Roma 1952): İtalyan devlet ve siyaset adamıdır. 1920-1921 

yılları arasında İtalya Dışişleri Bakanı’ydı. Fransa ve Sırbistan’da elçilik de yaptı. Faşist yönetime 

karşı olduğundan görevinden çekilerek, yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. 1947’de İtalya’ya döndü. 

1947-1951 yılları arasında tekrar Dışişleri Bakanlığı yaptı. Tarihsel eserler yazdı. Bkz. Önelçin, a.g.e., 

s.117. 
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vermedi. İtilaf Devletleri, İzmir ve Trakya nüfusları ile ilgili olarak kendilerince yapılacak 

bir soruşturmanın sonucunu kabul edeceğimiz yolunda bizden söz almak istediler. Delegeler 

kurulumuz bunu ilkin kabul etmişti. Ankara’dan yapılan uyarma üzerine, sonradan, 

soruşturmanın yapılmasını Yunanların buralardan çekilmesine dek erteleme önerisinde 

bulundu. İtilaf Devletlerinin, Sevr Antlaşmasındaki başka hükümleri bize karşı durmadan ve 

içtenlikle uygulatmayı sağlamak istedikleri anlaşılmıştı. Delegeler kurulumuz bu konudaki 

önerilerin kabul edilmediğini anlatır nitelikte karşılıklar vermişti. Yunan delegeleri, 

soruşturmayı temelinden kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine, İtilaf Devletleri delegeleri, 

Türk ve Yunan delegelerine kimi önerileri kapsayan bir tasarı vererek hükümetlerinden bu 

tasarılar üzerine alacakları karşılıkların konferansa bildirilmesini istemişlerdi. İtilaf 

Devletleri Delegeler Kurulumuz aracılığıyla yaptıkları önerilerin karşılığını almayı 

beklemeden, daha delegelerimiz yolda iken, Yunanlar bütün ordusuyla bütün cephelerimize 

saldırdılar.”5 

Bununla ilgili olarak incelediğimiz gazeteler, gelişmeleri yakından takip 

etmiş ve ayrıntılı haberlere yer vermişlerdir. 

Bu bağlamda, The Daily Mirror Gazetesi’nde “Yeni Türk Barışı?” başlıklı 

haberde şu cümlelere yer verilmiştir:  “Duyuyorum ki Londra’da Türk Barışı 

değerlendirildiğinde hatırı sayılır değişikliklere maruz kalacağı epey mümkün. Türkler hiçbir 

zaman Trakya’yı alamayacaklar ancak Anadolu’daki Yunan, İtalyan ve Fransız etki sahaları 

yok olabilir.”6 

The Daily Express Gazetesi’ndeki haberde ise önemli detaylar yer 

almaktadır: “Asyalı Türkler Kati. Sadrazam 3 gündür Ankara ile 21 Şubat’taki Londra 

Konferansı’na Sevr Anlaşmasını tartışmak üzere delege göndermesi için iletişim halinde. 

Ulusçular İtilaf Devletleri’nin davetini reddetti çünkü İtilaf Devletleri Anlaşmanın Türk 

istekleri doğrultusunda değiştirilebileceğine dair garanti vermedi. Onlar ancak Ulusal sınırlar 

                                                 
5 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.773. Londra Konferansı sırasında 18 Mart 1921’de, İngiltere 

Başbakanı Mr. Lloyd George ile Yunan Delege M. Gounaris arasında yapılan görüşmede, M. 

Gounaris, müttefik önerilerine Türklerin henüz cevap vermediklerine göre Yunanların da hemen 

cevap vermek zorunda olmadıklarını söyler. Bu arada, Türkiye ile Fransa arasında ateşkes antlaşması 

yapılmış olmasını eleştirir ve bunun Yunan ordusu zararına olduğunu söyler. Yunan ordusunun hemen 

harekete geçmek zorunda olduğunu açıklar ve bunun Türklere boyun eğdirebileceğini söyler. Bkz. 

Şimşir, a.g.e., Cilt 3, s. 251. 
6 The Daily Mirror, “New Turkish Treaty”, 1 Şubat 1921, s.5.  
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içinde tam bağımsızlık isteyen Ulusçu hareketin başladığı Sivas Kongresi’nde alınan kararlar 

temelinde olursa Anlaşmayı tartışabileceklerini söylüyor.”7   

“Konferanstaki Türk İddiaları” başlığıyla The Guardian Gazetesi’nde yer 

alan haberde Türk Basını’nda yer alan Bab-ı Âli’nin Londra Konferansı’ndaki 

iddialarına yer verilmiştir. Maddeler şu şekildedir: 

1) Sevr Anlaşması ile Yunanlara verilen ayrıcalıkların feshedilmesi 

2) Trakya’nın uyruk bazında özerkliği 

3) Anlaşma ile Ermenistan’a verilen Türk bölgelerinde Türk Hakimiyeti’nin 

sağlanması  

4) Türkiye’nin hakimiyeti ve bağımsızlığını etkileyecek ekonomik şartların 

değiştirilmesi 

5) Türkiye’nin kendi savunma ihtiyacını karşılayacak etkinlikte bir orduya sahip 

olması için Anlaşmanın askeri şartlarının değiştirilmesi.8  

Son derece önemli ayrıntılar içeren The Daily Express Gazetesi’ndeki 

“Sultan Aşağılandı.” başlıklı haber aynen şu şekildedir:  “Ankara Hükümeti ile olan 

çıkmaz daha gergin bir hal aldı. Mustafa Kemal, Sultana Ankara Yönetimi’nin Türkiye’nin 

tek yasal Hükümeti olduğunu ve müzakerelerde yetkili tek otorite olduğunu onaylaması 

halinde imparatorluk maaşının garanti altına alınacağını belirttiği bir mesaj gönderdi. 

Sadrazamın Sultanın reddini hızlı bir şekilde ilettiği, Ulusçuların ise İtilaf Devletleri’nin 

Ankara Yönetimi’ni Türkiye’nin tek Hükümeti olarak tanıdığı ve isteklerini kabul ettikleri 

takdirde Londra Konferansı’na delege gönderebilecekleri bilgisi yer alıyor. Son olarak 

Reuter’den gelen bir telgrafta Ankara’daki Ulusçu Dışişleri’nden İstanbul Hükümeti’ne 

Ulusçu Delegasyon’un Türkiye için konuşma hakkına sahip tek yetkili olarak Londra 

Konferansı’na gideceğini belirten bir telgraf gönderdiği belirtilmektedir.”9  

Bu konuya ilişkin “Ankara Hükümeti Delege Gönderiyor.” başlıklı The 

Guardian Gazetesi’nin haberinde ise şu bilgi yer almıştır: “Ankara Hükümeti 

                                                 
7 The Daily Express, “Asiatic Turks Firm”, 1 Şubat 1921, s.1. 
8 The Guardian, “Turkish Claims At The Conference”, 4 Şubat 1921, s.12. 
9 The Daily Express, “Sultan Insulted”, 7 Şubat 1921, s.1. 
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Londra’daki gelecek konferans için delege gönderiyor ve Türkiye’yi savunma hakkına sahip 

tek yönetim olduğunu iddia ediyor.”10 

“Ankara’nın Bab-ı Ali’ye Önerileri” başlıklı The Times Gazetesi’nin 

haberinde de Sultan’ın Mustafa Kemal’den bir mesaj aldığı, Kemal Paşa’nın Ankara 

Yönetimi’nin Türkiye’nin yegane hükümeti olarak tanınmasını talep ettiği, 

İstanbul’un İzmir gibi, işgalinde bataklık bir şehre dönüştüğünü belirttiği, Mustafa 

Kemal Paşa’nın Sultan’a Saray ve Ankara arasında bağlantı kurması için Ulusçu bir 

delege atayacağı, bu şartları kabul ettiği takdirde Ankara Hükümeti’nin Hükümdar 

bütçesinin ödemesini garanti edeceği dile getirilmiştir.11 

The Guardian Gazetesi’nde ise “Kemal’in Davranışı” başlıklı haberde 

Mustafa Kemal Paşa’nın başlangıçta kendisine özel bir davet gelmeden delege 

yollamayacağını söylerken bu davranışını değiştirerek bir delegasyon gönderdiği 

belirtilmiştir.12 Burada gazete, biliçli ya da bilinçsiz, İtilaf Devletleri’nin Ankara 

Hükümeti’ne davetiye gönderdiğini ve Mustafa Kemal Paşa’nın bunun üzerine 

Londra Konferansı’na delegasyon gönderdiğinden bahsetmemiştir.  

Bu sırada “Kemalist Planlar” başlıklı The Guardian Gazetesi’nin haberinde 

Kemalist Hükümet’in Kars çevresinde Müslüman göçmenleri destekleyerek 

Müslüman nüfusu arttırmaya ve bu sayede Wilson Prensibi’ne göre yapılacak bir 

halk oylamasına hazırlık olduğu, bunun için Ankara’daki Ulusal Meclis’in 50.000 

Lira gönderdiği ileri sürülmüşütür.13 

Aynı günkü gazetenin 6. sayfasındaki “Kemal ve Halife” başlıklı haberin 

içeriğinde ise Halife’nin Türkiye’nin yasal Hükümeti’nin Ankara yönetimi olduğunu 

kabul etmediği takdirde tahttan indirilme tehlikesi altında olacağı, Kemal’in gücünün 

Halife’nin üstünde olduğu belirtilmiş ve bunun karşısında halifenin gücünün toz 

olacağı ileri sürülmüştür.14 

                                                 
10 The Guardian, “Angora Goverment Sending Deputation”, 7 Şubat 1921, s.9. 
11 The Times, “Angora’s Proposals To The Porte”, 7 Şubat 1921, s.9. 
12 The Guardian, “Kemal’s Attitude”, 8 Şubat 1921, s.7. 
13 The Guardian, “Kemalist Intentions”, 10 Şubat 1921, s.4. 
14 The Guardian, “Kemal and Khaliphate”, 10 Şubat 1921, s.6. 
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Londra Konferansı’na gönderilecek delegasyon ile ilgili “Mustafa Kemal’in 

İstekleri, “Hemen Hemen Savaş Öncesi Duruma Dönüş.” başlıklarıyla yine The 

Guardian Gazetesi’ndeki Reuter’in verdiği haberde Sadrazam’ın Mustafa Kemal 

Paşa’ya birleşik bir delegasyon teklifinde bulunduğu, ayrı delegelerin kabul 

edilmeyebileceği belirtilmiştir. Mustafa Kemal’in delegasyonunun Suriye, 

Mezopotamya hariç ve Musul dahil olarak savaş öncesi sınırlara dönülmesini 

istediği, ekonomik kontrol ve silahlanma sınırlamasını reddettiği bildirilmiştir. 

“Türkler Antep’i Fransızlara teslim etti” başlıklı bölümde ise Antep’in önceki gün 

Fransızlara teslim edildiği, Fransız komutanın öne sürdüğü bütün şartların yerel 

ulusçu otoriteler tarafından kabul edildiği iddia edilmiştir.15 

Londra Konferansı ile ilgili “Kemalist Program. Londra Konferansı İçin 

Şartlar.” başlıklı bir haber The Daily Express Gazetesi’nde yer almıştır: “Paris’teki 

Türk Ulusçu temsilci Dr. Nihad’ın nezaketi sayesinde önümüzdeki hafta Londra 

Konferansı’na sunulacak olan Mustafa Kemal’in programını aldım. Anahatlar şu şekilde: 

 *Türk-Müslümanların çoğunlukta olduğu Türk Bölgeler hiçbir şekilde çıkarılamaz 

 *Arapların ikamet ettiği bölgelerin kaderi İtilaf Devletleri’nin sıklıkla dile getirdiği 

ciddi prensiplere ve insanların kararlarına göre belirlenmeli. 

 *İstanbul’un güvenliği, Halifenin çevresi ve Marmara Denizi dış girişimlere karşı 

garanti altına alınmalı. Eğer bu prensip kabul edilirse Türkler, Boğazların Dünya ticaretine 

ve uluslararası iletişime açık olmasını kabul etmeye ve Osmanlı Hükümeti ile ortak bir 

anlaşmaya varmaya hazırdır.”16  

Günümüzde sıkça tartışılan konulardan biri olan Mustafa Kemal Paşa’nın 

komünizm hakkındaki düşünceleri hakkında “Türk Ulusçuları ve Rusya”, 

“Komünizm Türkler Tarafından Benimsenmedi.” başlıklarıyla The Guardian 

Gazetesi’ndeki haber son derece önemlidir:   “Ankara Hükümeti’nin yarı resmi yayın 

organı Mustafa Kemal’in şu açıklamasını yayımladı:  “Bizim Moskova ile ilişkilerimiz 

dostça devam ediyor ancak bu bizim komünist prensipleri benimseyeceğimiz anlamına 

gelmiyor, Türkiye’nin sosyal şartları onların uygulamalarına meydan vermiyor. Türkiye’de 

son zamanlarda bu hedefle kurulan partiler bu gerçeği kanıtladı ve aktivitelerini durdurdular. 

                                                 
15 The Guardian, “Mustapha Kemal’s Demands”, 11 Şubat 1921, s.14. 
16 The Daily Express, “Kemalist Programme”, 16 Şubat 1921, s.1. 
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Rus entelektüelleri aynı şekilde bu görüşü paylaşıyorlar. Bizim Moskova ile ilişkilerimiz 

sadece iki Devlet arasında iyi komşuluk ilişkileri sağlamak amaçlıdır. Londra 

Konferansı’nda yer almamızda Türkiye ve Rusya arasındaki dostça ilişkiler bir önyargı 

sorunu oluşturamaz.-Reuter.”17  

Başka bir ayrıntıya değinen, The Observer Gazetesi’nde “Londra 

Konferansı” başlığı büyük puntolarla yazılan haberin içeriğinde Sevr 

Anlaşması’ndaki değişikliklerin Türkleri kuvvetlendirirken Yunanlıları zayıflatacağı 

yorumuna yer verilmiştir.18 

Anadolu’daki durum hakkındaki “İtilaf Devletleri’nin Londra’daki Mühim 

Buluşması” başlıklığıyla The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan haber önemli 

noktalara değinmektedir: “Fransız Başbakanı Londra Konferansı için savaşta bir kolunu 

kaybetmiş, birçok yaraları olan General Gouraud eşliğinde dün gece Victoria’ya ulaştı. Sevr 

Anlaşması ile kaderi belirlenen Yakın doğu ilk olarak değerlendirilecek. 

*Tartışma noktaları: 

-İtilaf Devletleri’nin Kral Konstantin ile olan ilişkisi  

-Türkiye’deki en güçlü parti olan asi Türk Ulusçuların pozisyonu.  

-İtilaf Devletleri arasında dağıtılmış, Türkiye tarafından ele geçirilen Avrupa 

ve Anadolu’daki toprakların kaderi. 

            *Katılacak kişiler: 

-Büyük Britanya-Mr. Lloyd George, Lord Curzon. 

-Fransa-M. Briand başbakan, M. Berthelot dışişleri Bakanı, Comte de Saint 

Aulaire, Fransız Büyükelçisi. 

-İtalya-Count Sforza dışişleri bakanı, Signor de Martino İtalyan Büyükelçisi 

-Belçika-M. Jaspar dışişleri bakanı, M. Thennis maliye bakanı 

-Türkiye- Ahmet Tevfik Paşa; sadrazam, Osman Nizami Paşa; Roma 

temsilcisi, Reşit Paşa; Londra temsilcisi. Önceki gün tarihli Roma’dan gelen 

bir mesajda Lord Curzon’un Konferansta Doğu sorunları üzerine Konferansa 

katılmaları için davet ettiği Ankara Delegasyonu’nun Cumartesi gecesi 

                                                 
17 The Guardian, “Turkish Nationalists And Russia”, 17 Şubat 1921, s.12. 
18 The Observer, “London Conference”, 20 Şubat 1921, s.10. 
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Londra’ya doğru yola çıktığı anons ediliyor. Kont Sforza Dover’a 

ulaştığında verdiği röportajda Türk-Yunan Barışı’nın uzun zaman alacağını 

ancak bu barış konusunda karamsar olmadığını belirtiyor. ‘Yunan Hücumu 

Ertelendi. Beklenen Yunan Hücumu.’ Roma’dan gelen ve Reuter’in 

onayladığı mesaja göre ertelenmiş gibi gözüküyor. Türkler büyük çaptaki 

hazırlıklardan haberdar.”19 

Benzer bir haber de, “İtilaf Devletleri Bugün Toplanıyor” başlıklı The Daily 

Express Gazetesi’nde yer almaktadır. Türkiye’nin geleceğinin belli olacağı Londra 

Konferansı’nın St. James Palas’da toplanacağı, İtalya dışında yürürlüğe girmeyen 

Sevr Anlaşması’nın gözden geçirileceği belirtilirken Türkiye adına Ahmet Tevfik 

Paşa (Sadrazam), Osman Nizami Paşa (Roma Temsilcisi), Reşit Paşa (Londra 

Temsilcisi)’ların Türk Ulusalcıları adına Bekir Sami Bey20 (Dışişleri) ve Cami 

Bey’in katılacağı bilgileri özetlenmiştir.21 

Gündemi oldukça meşgul eden konulardan olan delegasyon sorunu, The 

Guardian Gazetesi’nin “İki Türk Delegasyonu” başlıklı haberinde resmi İstanbul 

delegasyonunun çoktan Londra’ya ulaştığını ancak resmi olmayan Mustafa Kemal 

Paşa’nın Ankara delegasyonunun yolda olduğu belirtilmiştir. İki delegasyonun 

birlikte alınmayacağı ve bu sorunu kendi aralarında çözmeleri gerektiği 

vurgulanmıştır. Ayrıca sınırlar üzerine analiz yapılırken Kürdistan adı altındaki 

paragrafta Milletler Cemiyeti’nin Kürtlerin isteklerine göre çözüm bulacağı ancak 

                                                 
19 The Daily Mirror, “Momentous Meeting of Allies in London”, 21 Şubat 1921, s.3.  
20 Bekir Sami Bey (Bekir Sami Kunduk, Yıldızeli/Katmantaş Köyü 1862-1932): Musa Paşa adlı 

birinin oğludur. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, devlet hizmetine girdi. Çeşitli illerde valilik 

yaptı. Bırakışma döneminde siyasete atıldı. Atatürk kendisini Sivas Kongresi’ne çağırdı. Kongreye 

katldı. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti’ne seçildi. Sadrazamn Salih 

Hulusi Paşa ile Mustafa Kemal Atatürk arasında Amasya’da yapılan konuşmalarda hazır bulundu. 

Atatürk’le beraber Ankara’ya gidenler arasında idi. Son Osmanlı Meb’uslar Meclisi’ne Amasya’dan 

milletvekili seçildi. İstanbul’un 20 Mart 1920’de işgalinden sonra Ankara’ya dönerek T.B.M.M.’nin 

1. Dönemine Amasya milletvekili olarak katıldı. 25.4.1920’de teşkil edilen ilk geçici Yürütme 

Kurulu’na seçildi. Sonra Dışişleri Bakanlığı’na getirildi. Sovyet Rusya’ya müzakere için gönderilen 

kurul ile Londra Konferansı’na gönderilen kurula başkanlık yaptı. Londra Konferansı’nın 

dağılmasından sonra, kendiliğinden Fransa, İngiltere ve İtalya ile yaptığı anlaşmalar ülke yararına 

görülmediğinden onanmadı. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılmak zorunda kaldı. 1921’in yaz 

aylarında barış için konuşmak üzere gönderildiği Paris ve Roma’da da başarı sağlayamadı. Meclis’in 

2. Döneminde Tokat milletvekilliğine seçildi. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurucuları 

arasında yer aldı. 1927’den sonra siyasi hayattan çekildi. Bkz. Önelçin, a.g.e., s.27-28. 

21 Daily Express, “Allies Meet To-Day”, 21 Şubat 1921, s.1. 
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Kürtlerin bağımsızlık için hiçbir istek işareti göstermediği belirtilmiştir.22 Son olarak 

verilen bu bilgi, günümüzdeki tartışmalar açısından oldukça önemlidir. 

Delegasyon problemi konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahip olan The Times, 

“Kemalistler Londra’ya Geliyor” başlıklı Roma’dan gönderilen haberinde Ankara 

Delegasyonu’nun Londra’ya gitmek üzere hareket ettiğini ve Bekir Sami Bey’in 

İngiltere Hükümeti’nden İtalyan Hükümeti aracılığıyla davet aldığını bildirmiştir. 

Ankaralıların uzlaşmacı bir ruha sahip olmadığı dile getirilerek Bekir Sami Bey’in şu 

sözlerine de yer verilmiştir: “Tekrar ediyorum, Türkiye’nin ölüm fermanı olan Sevr 

Anlaşması’nı imzalama başarısını gösteren İstanbul Hükümeti’ni tanıyamayız. Bir suç bir 

ölümü ifade eder ancak Sevr Anlaşması Türkiye’yi birçok kez ölüme mahkûm ediyor.”23  

“Yunanistan İçin 20.000.000 Sterlin?” başlığıyla The Daily Mirror 

Gazetesi’nde yer verilen haber İngiliz kamuoyunun savaşa bakışı açısından dikkat 

çekicidir:  “Yunanistan, eğer biz 20.000.000 Pound ödünç verdiğimiz takdirde İzmir’in 

arkasındaki Mustafa Kemal ve onun ayaktakımını çok kolay yenebileceklerini açıkladı. 

İngiliz vergi mükellefinin sert cevabı yakın batıdaki başka halkların savaşı için tek bir 

metelik vermeyi dahi reddetmek olmalıdır. ‘Türkler Anlaşacak Mı?’ Dün diplomatik 

çevrelerde iki rakip Türk Delegasyonlarının birbirine el uzatacağı çünkü aynı otelde 

kaldıkları konuşuluyordu. Benim fikrim ise ilk hafta çok iyi anlaşamayacakları yönünde.”24 

Aynı gazetenin 24 Şubat 1921 tarihli sayısında “Türkiye’nin Barış Anlaşması 

İçin Yeniden Gözden Geçirilmesi İle İlgili Talepleri” başlıklı haber ise son derece 

önemlidir:  “St. James Palas’daki Barış Konferansı Bekir Sami başkanlığındaki Ulusçuları 

temsil eden delegasyon ve Türk Devleti’ni temsil eden Tevfik Paşa başkanlığındaki 

delegasyonun katılımıyla dün toplandı. Tevfik Paşa’nın parti üyeleri önce geldi ve liderlerini 

beklediler. Tevfik Paşa’nın ilerlemiş yaşı ona zorluk çıkarıyordu. Konferans, Türk 

delegelerin değiştirilebileceğini söyledikleri Sevr Barışı’nın maddelerine bakış açılarını 

ortaya koymalarını rica etti. İstanbul ve Kemalistlerin talepleri aynı prensipleri içeriyor. 

Buna göre: Arap çoğunluğun yaşadığı yerler dışında Türklerin yaşadığı şehirler Türkiye’nin 

bir parçası olarak kalmalı. Türkler bu şehirlerdeki azınlıklara eşit haklar tanımaya istekli 

olacak. Türk egemenliği etkilenmeyecek şekilde bütün ulusların boğazlardan geçişi serbest 

                                                 
22 The Guardian, “The Two Turkish Delegations”, 21 Şubat 1921, s.5. 
23 The Times, “Kemalists Coming To London”, 21 Şubat 1921, s.10. 
24 The Daily Mirror, “£ 20,000,000 For Greece?”, 22 Şubat 1921, s.5. 
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olacak. Bay Lloyd George Türk isteklerinin çok net olduğunu ancak önemli olanın bunların 

uygulanması olduğunu belirtti. Bekir Sami Bey ‘Konferans bu prensipleri kabul ederse 

detaylı uygulamalarımızı tartışmaya devam edebiliriz.’ dedi. Bay Lloyd George genel 

durumun çok iyi olduğunu ancak Konferansın Sevr Anlaşması üzerindeki değişiklik istekleri 

hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyduğunu, anlaşmaların prensiplerle 

karıştırılamayacağını söyledi. Bir süre sonra Sami Bey delegesinin şartlarının Trakya, İzmir, 

Boğazlar ve tarafsız bölge, askeri hükümlerle birlikte anlaşma ile empoze edilen ekonomik 

ve finansal kontrol olduğunu söyledi. Daha sonra başında bulunduğu delegenin Türk halkını 

temsil eden tek yetkilinin Türk Delegesi olduğunu belirtti ve Konferanstan detaylar için ek 

süre vermesini talep etti. Bay Lloyd George Konferansın her iki delegeyi de dinlediğini ve 

müzakerelerin ertelendiğini söyledi.”25 

Aynı gazetenin 5. sayfasındaki şu tesbit önemlidir: “Türkler razı olamaz. 

Türkleri hiçbir zaman acele ettiremezsiniz ve Türk psikolojisini anlayan biri Yakın Doğu 

Konferansı’nın iki üç günde biteceğine inanmaz. Şimdi öyle düşünülüyor ki Türk Anlaşması 

ile ilgili müzakereler Alman Tazminatları sorunu çözüldükten sonra ele alınacak.”26 

Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta Sadrazam Tevfik Paşa’nın Londra 

Konferansı’nda Türk Milletinin gerçek temsilcisinin Bekir Sami Bey olduğunu 

söylediğinden bahsetmemiştir. Konferans öncesi Tevfik Paşa’ya telgraflar çekerek 

Londra Konferansı’na katılacak olan delegelerin doğrudan T.B.M.M. tarafından 

seçilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak Tevfik Paşa İtilaf Devletlerinin Londra 

Konferansı’na Anadolu delegeleri ve İstanbul Hükümeti delegelerinin birlikte 

katıldıkları takdirde kabul edeceklerini, aksi durumda hiçbir tarafın delegelerini 

kabul etmeyebileceklerini ileri sürmüş ve anayasaya bağlılığını belirtmiştir. Daha 

sonraki telgraflarında da Tevfik Paşa Konferansa Ankara ve İstanbul delegelerinin 

birlikte gitmesini savunmuştur. 27 

                                                 
25 The Daily Mirror, “Demands of Turkey for Peace Treaty Revision”, 24 Şubat 1921, s.3. Ayrıca 

gazetenin bu sayısının ilk sayfasında ve manşette “Türkler barış antlaşmasının tekrar gözden 

geçirilmesini talep ediyor” cümlesi yer alırken aynı sayfada Bekir Sami liderliğindeki Ulusçu 

delegelerin resimleri görülmektedir. Hemen altında ise Tevfik Paşa’nın silindir şapka taktığı ve 

yorgun gözüktüğü resmi yer almıştır. Bkz. Ek 17, The Daily Mirror, 24 Şubat 1921, s.1. 
26 The Daily Mirror, “Turks Cannot Agree”, 24 Şubat 1921, s.5.  
27 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.761-769. Ayrıca Tevfik Paşa Mustafa Kemal Paşa’ya 8 Şubat 1921 

tarihinde gönderdiği telgrafında “Fransız kamuoyunu incitmemek için Kilikya’da saldırıdan 

çekinilmesi, iyicil olduklarından kuşku edilmeyen kimi Fransız ileri gelenlerinin öğütlenmesi üzerine 

Paris delegemizce önemle bildirilmiştir.” Demesine karşılık Mustafa Kemal Paşa şunları söylemiştir: 
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Nitekim The Guardian Gazetesi’nde Londra Konferansı’ndan bahseden bir 

dizi haberde ilk olarak iki Türk Delegasyonun da dinlendiği ve her birinin Türkiye 

için konuşma yetkisine sahip olduklarını iddia ettikleri, iki delegasyonun da ayrı ayrı 

sunum yaptığı belirtilmiştir. “Aydın’dan Gelen Mesaj” başlıklı bölüm ise Millî 

Mücadele açısından dikkat çekicidir. Yunan Elçiliği’nin Reuter Ajansı’na verdiği 

bilgiye göre mesaj Atina’dan geliyor. İçeriğinde ise Aydın Müslüman Komitesi 

başkanı Müftü Mehmet Şevki’nin Konferanstaki İtilaf Devletleri’ne bir telgraf 

çektiği, telgrafta ise Türk Hükümeti’nin Hristiyan ve Müslümanlar arasına ayrılık 

tohumları serptiği ancak Helenik yönetimin yolları ayırmadan insanların hayatını ve 

onurunu garantilediğini belirtirken müftünün gelecekte Helenik yöneticilerin 

yönetiminde kalmak için konferans üyelerine yalvardığı iddia edilmiştir.28   

Londra Konferansı ile ilgili “Osmanlı’nın Sevr Anlaşması’nı Geçersiz Kılma 

Çabası. Türkiye Ne istiyor?” başlıklarıyla The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haber 

şöyle devam etmektedir: “Yunan Başkanı anlaşmanın desteklenmesi için İtilaf 

Devletleri’ne başvurdu. İstanbul Hükümeti’nin ve Kemalistlerin aynı fikirde olduğu 

ortaklaşa sorulan tavizler aşağıdadır: 

-Avrupa’daki 1913 sınırları. 

-Anadolu’da çoğunluğu oluşturan yerlilere tahsis edilen bölgelere göre saptanacak 

olan sınırlar. 

-Türkiye’ye geri verilmesi gereken Yunanların tahliye edeceği İzmir bölgesi. 

-Türkiye’nin tam egemenliği ve askersizleştirilmesinin gözetilmesi. 

-İstanbul’un güvenliği konusunda ödün vermeksizin Boğazlardan serbest geçiş 

hakkı. 

-Türkiye’nin de temsil edildiği uluslararası bir Boğazlar komisyonu. 

-İç ve sahil güvenliğini, düzenini sağlayacak yeterli kara ve deniz kuvvetleri. 

                                                                                                                                          
“Bu gibi öğütleri İstanbul Hükümetlerinden çok dinlemiştik. Bizim saldırıdan çekinmemizi salık 

veren iyicil kişinin karşısındaki, işittiğini bir gramafon gibi bize ulaştırırken, bize de saldırıdan 

kaçınılmasını gerekenlere öğütleyip öğütlemediğini sormuş mudur acaba? Aldığı karşılık olumsuz 

idiyse, onun iyicilliğini nereden anlamış idi? Yurdu işgal etmiş olanların kamuoyunu incitmemeyi 

öğütleyenlere, yurduna girilmiş olan ulusu niçin incittiklerini ve incitmekte olduklarını sormamak, 

neden bu Osmanlı devlet adamlarının özel niteliği olmuştu?” Bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.767-

769.  
28 The Guardian, “Message From Aidin”, 24 Şubat 1921, s.7. 
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-Yabancı birliklerin İstanbul ve Türk bölgesinden geri çekilmesi. 

-Karşılıklı savaş tazminatı planları ile ekonomik ve finansal tam bağımsızlık.”29 

Ayrıca The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan bu haber aynı içerik ile “Kabul 

Ediyor Musunuz?” başlığıyla 25 Şubat 1921 tarihli The Daily Express gazetesinin 5. 

sayfasında yerini almıştır.30 

Buna karşın bir sonraki gün yayımlanan The Daily Mirror Gazetesi’nde yer 

alan “Yunanlar ve Türkler İtilaf Devletleri’nin Hakemlik Teklifine Cevabı 

Erteliyor.” alt başlıklı haberde ne Yunan ne de Türk Delegasyonu’nun kesin bir 

cevap belirtmedikleri dile getirilmiştir. Bekir Sami Bey’in “Eğer Yunanlar adaleti 

kabul etmezlerse Türkler sonuna kadar savaşmaya kararlı olacaktır” cümlesi ise 

dikkat çekmiştir.31 

The Guardian Gazetesi’nde “Rus-Türk İttifakı” başlığıyla Moskova’dan 

bildirilen haberde Kharitonenko Palas’da Rus-Türk Konferansı’nın başladığı, Rus 

delegeleri olarak M. M. Chicherin ve 1908’deki Türk Devrimi’nde yer alan 

Korkmasov olduğu bilgisi verilmiştir. Türk Delegelerinin ise Mustafa Kemal’in 

yakın arkadaşı Yusuf Kemal,32 Ankara Hükümeti’nin Eğitim Komiseri ve son Batı 

Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa oldukları belirtildikten sonra iki ülkenin de 

düşmanlarının ortak olduğu bildirilmiştir. Rusların ve Türklerin ekonomik 

hegemonyaya karşı ortak bir mücadele gösterecekleri belirtilmiş, aynı sayfadaki 

                                                 
29 The Daily Mirror, “Crisis Over Turks’Sweeping Demands”, 25 Şubat 1921, s.3. 
30 The Daily Express, “Do You Accept?”, 25 Şubat 1921, s.5. 
31 The Daily Mirror, “Near East Peace Plan”, 26 Şubat 1921, s.3.  
32 Yusuf Kemal Bey (Yusuf Kemal Tengirşenk, Boyabat 1878-Ankara 15.4.1969): Kadı Hasan Raci 

Efendi’nin oğludur. Bir kaza sonucu eli sakatlandığı için Askeri Tıp Fakültesi’nin birinci sınıfından 

ayrılmak zorunda kaldı. 1904’te İstanbul, 1913’te Paris Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Siyasi ve iktisadi 

bilim dallarında doktora yaptı. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde profesörlük, Adliye Nezareti’nde 

müsteşarlık yaptı. İstanbul Meb’uslar Meclisi’nin 1. ve 4., T.B.M.M.’nin 1. Döneminde 

Kastamonu’dan, 2-6. Ve 8. dönemlerde Sinop’tan milletvekili seçildi. 1961’de Kurucu Meclis’e üye 

oldu. 1924’te Londra Büyükelçiliği yaptı. 1930-1933 yılları arasında İktisat, Dışişleri ve Adalet 

Bakanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye-Rusya arasındaki Ankara İtilafnamesi’yle Türkiye-Fransa 

arasındaki İtilafname’yi Türkiye adına imzaladı. Bu anlaşmalar, Kurtuluş Savaşı yıllarında yeni Türk 

Devleti’nin yaptığı ilk siyasi anlaşmalardır. Yusuf Kemal Tengirşenk, yasama ve yürütme görevleri 

dışında 1925-1941 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi’nde iktisat dersleri verdi. Fakülte ve 

yüksek okulların son sınıflarında okutulan “Türk İnkılabı” dersinin hocalarından biriydi. Bilgili, 

değerli, özellikle sağlam karakterli bir bilim ve siyaset adamıydı. Çocukluk, gençlik, öğrencilik ve 
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başka bir bölümde ise İstanbul Hükümeti’nin başı olan İzzet Paşa’nın Ankara’da 

rehin alındığı, kimseyle görüşmesine izin verilmediği ileri sürülmüştür.33 

“Türkiye İçin Diplomatik Zafer” başlıklı The Daily Express Gazetesi’ndeki 

haber 1.sayfanın sol üst köşesinde, büyük puntolarla verilmiştir. Alt başlıklar ve 

devamı ise şu şekildedir: “Konferansın İlk Büyük Sonucu”, “Anlaşma Revizyonu”, 

“Yunanistan Trakya ve İzmir’i Kaybediyor”. The Daily Express öyle anlıyor ki Sevr 

Anlaşması Türkiye’nin lehine değiştiriliyor. Bu, İtilaf Devletleriyle yaptığı müzakerelerde 

büyük yetenek gösteren Ulusçu Delegasyon’un lideri Bekir Sami için büyük bir zafer.”34 

Ankara Hükümeti’ni muhatap olarak görmek istemeyen İngiliz Basınından 

The Times Gazetesi’ndeki “Yunan Reddi” başlıklı bölümde ilk kez Bekir Sami 

Bey’in bütün Türk Delegasyonu’nu temsil etme görevi aldığı belirtilmiştir.35 

İncelediğimiz İngiliz Gazeteleri arasında Tevfik Paşa’nın Türk Halkı’nın 

gerçek temsilcisinin Bekir Sami Bey olduğunu söylediğine dair bir habere 

rastlanmamıştır.36Ancak Bekir Sami Bey’in Türkiye’nin gerçek temsilcisinin Ankara 

Hükümeti delegasyonu olduğunu her fırsatta belirttiği gözlenmiştir. Nitekim The 

Daily Mirror Gazetesi Bekir Sami Bey’in bulunduğu delegenin Türk Halkının tek 

yetkili Türk Delegesi olduğunu belirttiği cümlelerine yer vermiştir. Ayrıca Konferans 

süresince gazetelerde yayımlanan, Türk Delegasyonu adına yapılan açıklamalar ve 

röportajlar Bekir Sami Bey tarafından yapılmıştır. Bu sonuçtan hareketle de Türk 

devleti adına tek söz sahibi olan kişinin Bekir Sami Bey olduğu gerçeğine göze 

çarpmaktadır.  

 “Türk Lokumu” başlıklı The Daily Express Gazetesi’ndeki haber 

Türkiye’deki durumu betimlemektedir: “İtilaf Devletlerinin Türk bölgesi sorunu için 

yaptığı öneriler burada Türkler tarafından derin memnuniyetle, Yunanlar tarafından ise 

kızgınlıkla karşılandı. Ankara Hükümeti bu vesile ile kutlama için ulusal bir tatil ilan etti ve 

                                                                                                                                          
siyasetle ilgili anılarını kapsayan “Vatan Hizmetinde” adlı kitabı 1967’de basıldı. Bkz. Önelçin, 

a.g.e., s.198-199. 

33 The Guardian, “Russo-Turkish Alliance”, 28 Şubat 1921, s.8. 
34 The Daily Express, “Diplomatic Victory For Turkey”, 1 Mart 1921, s.1.  
35 The Times, “Greek Refusal”, 5 Mart 1921, s.10. 
36 Bu konuda İlber Ortaylı, Tevfik Paşa’nın Londra Konferansı’nda ilk önce İstanbul Heyeti’ne söz 

verildiğinde “Türk Milleti’nin gerçek temsilcisi Ankara Hükûmetidir. Sözü Bekir Sami Bey 

kardeşime veriyorum.” dediğini aktarmıştır. Bkz. Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, s.216. 
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Anadolu Basını ise ‘Ulusal hakların ve şerefin kurtarıcısı’ olarak nitelendirdiği Mustafa 

Kemal’e övgüler yağdırdı.”37 

Bu sırada farklı bir gelişme olan “Türkler Batum’a girdi. Kemalist birliklerin 

Kazım Karabekir komutasında bu sabah Batum’u işgal ettikleri rapor edildi.” 

şeklinde verilen haber The Daily Express Gazetesi’nde yer almaktadır. 38 

“Yakın Doğu Çekişmesi Dorukta” başlıklı büyük puntolarla manşetten 

verilen haber The Daily Express özel muhabirinin Bekir Sami Bey ile yaptığı 

röportajı içeriyor. İçeriğinde Bekir Sami Bey Türkiye’nin, Lloyd George’un yapmış 

olduğu nüfusun tarafsız bir şekilde sayımı önerisini kabul ettiğini, Türkiye’nin İtilaf 

Devletleri’yle yapılan son toplantıdaki pozisyonundan vazgeçmediğini belirtiyor. 

Devamında İzmir ve Trakya’da evlerini terk eden 450.000 Türk mültecinin olduğunu 

belirtirken, İzmir’de 1.300.000 Türk varlığına karşın 300.000’i geçmeyecek bir Rum 

nüfusu olduğunu ve Türklerin Ermeni, Yahudi ve diğer bütün elemanlara karşı 

çoğunluk olduğunu söylüyor. Ayrıca İzmir’in bir varoşunda 18.000 Rum göçmen 

olduğu ve bunların iskân edilerek vakıf yardımı verildiği belirtilirken İtilaf 

Devletleri’nin Yakın Doğu’daki kalesi olacak “Büyük Yunanistan Hayali” nin hiçbir 

zaman gerçekleşmeyeceğini, ulusal varlık için hayati önem taşıyan İzmir ve 

Trakya’nın Yunan elinde kaldığı sürece barış olmayacağını vurguluyor. Son cümlesi 

ise şöyle: “Biz İtilaf Devletleri’nin arabuluculuğunu kabul ettiğimizi gösterdik. Ben 

Yunanistan’ın bizim isteklerimizin yerine getirilmesini engellemek gibi bir hata yapacağına 

inanmak istemiyorum.”39  

Ayrıca The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan haber oldukça önemli 

detaylar içeriyor:  “Başkanın Yakın Doğu Planı geçici olarak kabul edildi. Dün gece 

öğrenildiğine göre Londra Konferansındaki Yunan ve Türk Delegeleri İtilaf Devletlerinin 

yakın doğu önerilerini kabul etti. Çözümün temelleri Lloyd George’dan önce, bir Fransız 

kaynağından öğrenildiğine göre öneriler şu şekilde: 

-Garnizon İstanbul’u terk ediyor. 

-Boğazların büyük bir bölümü Türklerin elinde. 

                                                 
37 The Daily Express, “Turkish Delight”, 7 Mart 1921, s.1. 
38 The Daily Express, “Turks Enter Batum”, 9 Mart 1921, s.1. 
39 The Daily Express, “Near East Dispute At A Climax”, 10 Mart 1921, s.1. 
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-Trakya uluslararası hale geliyor. 

-Gelibolu Yunanların. 

-İzmir’de Rum çoğunluğun oluşturduğu özerk bir yönetim olacak ve İzmir Liman’ı 

Türk ticaretine açık olacak. Fransız ve Türk Ulusçuları arasındaki Kilikya ile ilgili 

müzakereler olumlu ilerliyor. Dün gece Fransız Delegasyonu ile birlikte olan Bekir Sami 

Bey öngörülen anlaşma ile ilgili erken bir imza beklediğini açıkladı.”40 

Bu konu ile ilgili olarak The Daily Express Gazetesi’nin manşetten verdiği 

haberin başlığı şu şekildedir:  “Türkler İstanbul’u Kaybetmiyor. İtilaf 

Devletleri’nden Çarpıcı İmtiyazlar. Barış Yaklaşıyor. Boğazların Komutası Güvence 

Altına Alındı.” Haberin detaylarında Türkiye’ye verilen imtiyazlar ve Sevr 

Anlaşması’ndaki radikal değişikliklerden bahsedilirken Fransa Başkanı M. Briand’ın 

Bekir Sami Bey’e İtilaf Devletleri adına yaptığı önerilere yer verilmiştir. İzmir ve 

Trakya’nın geleceğinin dahil edilmediği öneriler şu şekildedir: İstanbul Tarafsız 

Bölge dışında İtilaf Devletleri tarafından tahliye edilecek ve savaş öncesindeki Türk 

Hakimiyeti statüsüne dönüşecek. Sevr Anlaşması’ndaki tanımlanan Boğazlar Bölgesi 

feshedilecek. İtilaf Devletleri Gelibolu Yarımadası’nda bir noktada ve Çanakkale’nin 

Asya Kıyısı’ndaki bir noktada takviye edilmiş garnizonlar bulunduracak ve böylece 

Boğazların girişi tutulmuş olacak. Çanakkale’den Tekirdağ’a kadar olan sahil 

askersizleştirilecek, İtilaf Devletleri ya da Türkler hiçbir takviye güç 

bulundurmayacak. Boğazı kontrol eden Türk Hisarları (Kaleleri) sökülecek. (İtilaf 

Devletleri garnizonu inşa edilebilir.) Türkler Avrupa ve Asya kıyıları arasında 

serbest iletişim kurabilecek. Türkler Çatalca hattı dahil İstanbul’un savunmasını 

sağlamaya izinli olacak. Uluslararası Finans Komisyonu Türk üyelerle birlikte Türk 

Maliye Bakanı onursal başkanlığı altında olacak. Türk Ordusu Sevr Anlaşması ile 

belirlenen 35.000’den 75.000’e çıkabilecek. Bu öneriler yapıldıktan sonraki 

buluşmada Dr. Nihad Reşad, Cami Bey ile Bekir Sami Bey cevap olarak önerilerin 

ilginç olduğunu, Ulusal Meclis’in üzerinde derin etki yarattığını ancak müzakerelerin 

telgrafla zor olduğunu ve tam bir cevap verilmeden önce önerilerin Meclis’e 

sunulması gerektiğini söylüyor. Dr. Reşad’ın The Daily Express Gazetesi’ne yaptığı 

şu açıklama da yer alıyor: “Bugün M. Briand tarafından sergilenen İtilaf Devletlerinin 

                                                 
40 The Daily Mirror, “Greeks and Turks Bury the Hatchet”, 11 Mart 1921, s.3. 
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uzlaşmacı tavrı bizi büyük bir şekilde cesaretlendirdi ancak İzmir ve Trakya gibi önemli 

sorunların çözülmediğini unutmamalıyız. Biz M. Briand’a Anadolu ve Edirne ve İstanbul’u 

koruyabilmek için İzmir’i almamız gerektiğini söyledik. Çatalca hattı ile birlikteki İstanbul 

bizim için kullanışsız çünkü Yunan Ordusu 10 dakikalık mesafede duruyor ve Midye-Enez 

hattına çekilmesinin en ufak bir faydası yok. Edirne bizim olmak zorunda. Buna karşın 

bugünkü sohbetten memnun kaldık. Biz İtilaf Devletleri’nin Türkiye’ye karşı hislerinin 

değiştiğini ve barışı ulusal isteklerimize saygılı bir şekilde samimi olarak istediklerini açıkça 

görüyoruz. Bu Türkiye ve Batılı Güçler arasındaki ilişkiler açısından yeni bir dönemin 

başladığı anlamına geliyor. Kuvvetler Yakın Doğu’nun geleceğini düzenlemeye çabalarken 

bizi göz ardı etmeye çalıştılar ancak bunda başarılı olamadılar. Şimdi bizim hayati 

isteklerimizi hesaba katıyorlar. Londra’dan mutlu izlenimlerle ayrılabiliriz. Fransa ile 

Kilikya’yı tahliye etmesi ile ilgili tam bir anlaşmaya vardık. Fransa ile barış birkaç gün 

içinde gerçekleşebilir.” Haberin son bölümünde Yunan delegelerin de Türkler gibi 

önerileri kabul ettiği bilgisi verilmiştir.41  

“Fransızların Türklerle Anlaşması.” başlığıyla The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki haber de önceki verileri teyit etmektedir:  “M. Briand Kilikya’nın 

tahliyesi konusunda hemfikir. Savaş bitiyor. Reuter M. Briand’ın Londra’dan ayrılmadan 

önce Türk Delegasyonu’nun Başkanı Bekir Sami Bey’i kabul ettiğini öğrendi. Kilikya’nın 

tahliye edilmesi, esirlerin değişimi ve acil olarak düşmanlığın durdurulması için resmi olarak 

anlaşmaya varıldı.”42 

Aynı gazetenin 4. sayfasında “Yunanlara Kim Para Verdi?” başlıklı bölümü 

ise şöyle yer almıştır: “İtilaf Devletlerinin Yunanlar ve Türklerin düşmanlığa devam 

etmeleri durumunda kendi risklerini ve masraflarını ödemek zorunda olduklarını anlatan bir 

anonsu inceledim. Bu çok belirgin bir şekilde ilginç. İlk defa değil, şu soruyu sormak 

istiyorum. Şimdiye kadar kim Yunanlara Anadolu’da Türklere karşı pahalı bir savaş için 

para buldu. Bu aptal savaşı biz mi sübvanse etmişiz?”43 

                                                 
41 The Daily Express, “Turks To Retain Constantinople”, 11 Mart 1921, s.1.  
42 The Daily Mirror, “French Pact With Turks”, 12 Mart 1921, s.3. 
43 The Daily Mirror, “Who Paid The Greeks?”, 12 Mart 1921, s.4. 
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Bu sırada, The Times Gazetesi’nde “Talat’ın Kariyeri” başlıklı bir gün önce 

öldürülen Talat Paşa’nın44 hayatı verilmiştir. Kendisinden “Ermenilerin İmha 

Edicisi” olarak bahsedilmiştir.45 

“Talat Paşa Vuruldu.” başlığı ile The Daily Mirror Gazetesi ise bu haberi şu 

cümlelerle vermiştir: “Eski Türkiye Sadrazamı Talat Paşa sokakta yürüdüğü sırada bir 

Ermeni tarafından öldürüldü. Talat paşa takma bir isimle bu trajedi sahnesinin yanındaki bir 

dairede yaşıyordu. Saldırganın hareketinin Ermeni katliamının bir intikamı olduğu anlaşıldı. 

Central News.”46 

 3.2. II. İnönü Muharebesi 

 “Mustafa Kemal’i masadan sinek kovar gibi haritadan silebileceğini” iddia 

eden Konstantin, Londra Konferansı’nın bitimine on gün kala Lloyd George’dan 

yeni bir saldırı için onay almıştı. Bunun üzerine Yunanlar 23 Mart 1921’de Bursa ve 

Uşak’tan harekete geçerek Bilecik ve Adapazarı’nı işgal ettiler. Türk Birlikleri İnönü 

civarına çekilmişti ve 27 Mart 1921’de şiddetli bir muharebe başladı. Buradaki 

Metris Tepe gösterilen çabaya rağmen Yunanlardan geri alınamamıştı. Ankara’nın 

verdiği emir ile Refet Bele komutasında bulunan Güney Cephesi birliklerinin bir 

bölümü İnönü’ye sevk edilmiş, hatta T.B.M.M. Muhafız Taburu’nun da cepheye 

gönderilmesine karar verilmişti. Komutanların dahi ön sıralarda savaştığı bu kanlı 

muharebeden sonra Yunanlar 1 Nisan 1921 günü çekilmeye başladı.47 

                                                 
44 Talat Paşa (1874-1921): Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Edirne Posta ve Telgraf 

Müdürlüğü’nde kâtip oldu. II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimine karşı çalıştı. 1898-1908 arasında 

gezici posta memurluğu, Selanik Posta ve Telgraf Müdürlüğü kâtipliği ve başkâtipliği görevlerinde 

bulundu. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Edirne Mebusu seçildi; Meclis-i Mebusan’da 

Birinci Reis Vekili oldu. Örgüt içindeki çalışmalarıyla İttihat ve Terakki’nin önde gelenlerinden biri 

haline geldi ve lider konumuna yükseldi. Temmuz 1909’da önce içişleri, ardından posta ve telgraf 

bakanı oldu. İttihat ve Terakki’ye başkan seçildi. İttihat ve Terakki’nin “tam iktidar” döneminde, 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Said Halim Paşa’nın görevden çekilmesi üzerine Şubat 

1917’de sadrazamlığa atandı. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile yenilgi 

kesinleşince istifa etti. 1 Kasım 1918’de İttihatçıların ileri gelenleriyle birlikte Türkiye’den ayrıldı. 

Berlin’e yerleşti. Ermeni örgürlerinin hedefi olduğu için, adını değiştirip gizlenerek yaşadı. Ancak 15 

Mart 1921’de Sogomon Teyleryan adlı bir Ermeni tarafından öldürüldü. Bkz. Alpay Kabacalı, Talat 

Paşa’nın Anıları, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yay., 2018, s.3-8. 

45 The Times, “Talaat’s Career”, 16 Mart 1921, s.11. 
46 The Daily Mirror, “Talaat Pasha Shot”, 16 Mart 1921, s.3. 
47 Turan, a.g.e., s.247-248. 
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 Bu zafer üzerine Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa’ya48 çektiği telgrafında 

Millî Mücadele tarihine işlenmiş şu cümleleri söylemiştir: “Siz orada yalnız düşmanı 

değil, milletin makûs talihini de yendiniz.” Buna karşılık Batı Cephesi Komutanı İsmet 

Paşa ise şu cevabı vermiştir: “Zulüm ve İstibdat dünyasının en kıyasıya saldırılarına karşı 

yalnız ve şaşkın ulusumuzun maddi ve manevi bütün yetenek ve güçlerini ruhundaki ateşle 

toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı Mustafa Kemal Paşa! Yiğit 

erlerimiz ve subaylarımız adına, erlerimizle avcı hatlarında omuz omuza vuruşan tümen ve 

kolordu komutanları adına övgü ve kutlamalarınıza büyük bir övünçle teşekkür ederim.”49  

İkinci İnönü Muharebesi’nin başladığı sıralarda The Daily Mirror 

Gazetesi’nin 24 Mart 1921 tarihli sayısındaki Türkiye ile ilgili haberler şöyle 

verilmiştir: “Yunanistan Türklere karşı yeni bir savaşa başlıyor. Hedef Kemalist 

Kuvvetlerin imhası. Kemalist kuvvetlerin imhasını hedefleyen Yunan saldırısının bugün 

başladığı rapor edildi. Reuter. The Kathimerini Gazetesi kalıcı barışın ancak Mustafa 

Kemal’in ortadan kaldırılmasıyla olabileceğini bildirdi. Yunanistan sadece Sevr 

Anlaşması’nın icrası için İtilaf Devletleri’nin kendisine verdiği mandayı icra etmeye 

hazırlanıyor. Reuter. İnatçı Türkler. İngiliz çevrelerinde İngiliz Devleti’nin arzusunun 

ateşkes olduğuna dikkat çekiliyor. Yunan Devleti’nin İtilaf Devletleri önerilerine daha fazla 

ya da daha az uygun olup olmadığı ile ilgili çekinceleri varken Türkler ateşkesin olmadığı bir 

sonuçla inatçı davranışlarını koruyorlar. Yunanlar Türklere hücum etmeyi seçerlerse elbette 

buna hakları var ancak bunu kendi sorumluluklarıyla yaparlar ve kendi kendilerini finanse 

etmek zorundalar. Öyle hissediliyor ki ne olursa olsun Türkler ülkelerine sıkıntı getirdiler.”50 

The Daily Express Gazetesi’ndeki haberler ise aynen şöyle verilmiştir: 

“Yunan İlerleyişi. Türkler Bir Zafer Kazanacaklarına İnanıyor. Anadolu’da Türklere karşı 

Yunan hücumunun Uşak Bölgesinde başladığı resmi olarak ilan edildi. Yunanlar Uşak 

hattını işgal etti ve düşmanı geriye attı. Bursa bölgesinde ise düşmanın ileri bölümlerine 

hücum ederek geri çekilmesini sağladı. Yunan ilerleyişi uşağın 90 mil doğusuna ulaştı. 

                                                 
48 İsmet Bey (İsmet Paşa, Orgeneral İsmet İnönü, İzmir 1884-Ankara 25.12.1973): Müstantik Reşit 

Bey’in oğludur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından ve 2. adamı, İnönü Muharebeleri’nin galibi, 

Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi Komutanı, Mudanya Bırakışması’nda ve Lozan Barış 

Antlaşması’nda Türk delegesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı, 1950-

1960, 1965-1973 yıllarının örnek muhalefet lideri, Türk Ulusunu 2. Dünya Savaşı’na girmekten 

kurtaran adam, Kurtuluş Savaşı kahramanı. Büyük törenle Anıtkabir’e gömüldü. Bkz. Önelçin, a.g.e., 

s.104. 

49 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.777. 
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Köylerin alındığı rapor edildi. Sert Türk direnci ile karşılaşıldı. Reuter. Bir Türk resmî 

raporuna göre Türkler çekilmeden sonra takviye alarak Yunanları mağlup etti. 1700 esir ve 

20 silah ele geçirdiler. Reuter”51 

Yine aynı gazetenin “Yunan Hücumu” başlıklı haberinde Yunan birliklerinin 

evvelki gün saat 15’te Afyon-Karahisar’ı işgal ettiği belirtilirken, Kemalist 

çevrelerde Yunan saldırısının sürpriz olarak karşılandığı, Kemalist Ulusal Savunma 

Bölümü’nün hızlı bir şekilde hareket ederek Kafkaslardan ve Kilikya’dan 15.000 

askeri batıya gönderdiği Exchange Haber Ajansı tarafından bildirilmiştir.52 

“Fransa Türkleri Uyarıyor.” başlıklı The Daily Mirror Gazetesi’nin verdiği 

haberler de şu şekilde girilmiştir: “General Gouraud Ankara’nın, Londra’nın Fransız-

Türk anlaşmasını henüz onaylamadığını basına açıkladı. Ayrıca Türkler anlaşmayı kabul 

etmezse Fransa üzülerek silahlara başvurabilir dedi. Exchange. Yunan kuvvetleri Eskişehir’i 

işgal etti. 1700 esir ve malzeme ele geçirildi. Central News. Reuter bu başarı Afyon- 

Karahisar’ın alınmasıyla birlikte malzeme teminini çok zorlaştıracağını söyledi. En yakın 

limanları sahilden 120 mil uzaklıkta ve bu bile Yunan gemilerinin gözetiminde. Yunanlar 5 

gün içinde 60 mil ilerleyecek.”53 

Gelişmeleri soğukkanlı bir şekilde ele alan The Times Gazetesi’ndeki 

“Türkler Geri Düşüyor” başlıklı haberde Ulusçu Türklerin Eskişehir’den çekildiği, 

Yunanlıların Bilecik ve Afyon Karahisar’ı işgal ettiği belirtilmiştir.54 

“Yunan İlerleyişi Duruyor” başlıklı The Daily Express Gazetesi’nde yer alan 

haber ise aynen şu şekilde yer almıştır: “Yunan hücumu Türklerden hiçbir direnç 

olmaksızın Eskişehir’in işgal edilmesi ile planlandığı gibi başarılı bir şekilde sonlandı. 

Yunan hücumu sonucunda Yunan Ordusu 75 mil doğuya ilerlemiş oldu. Kemalistler geri 

çekilmelerini Yunanların sayısal üstünlüğünü azaltmak için gerekli olduğu şekilde 

açıklıyor.”55 

                                                                                                                                          
50 The Daily Mirror, “Greece Begins New War Against Turks”, 24 Mart 1921, s.3. 
51 The Daily Express, “Greek Advance”, 26 Mart 1921, s.1. 
52 The Daily Express, “Greek Push”, 29 Mart 1921, s.1. 
53 The Daily Mirror, “France Warns Turks”, 30 Mart 1921, s.3.  
54 The Times, “Turks Falling Back”, 30 Mart 1921, s.7. 
55 The Daily Express, “Greek Advance Stops”, 31 Mart 1921, s.1. 
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Anadolu’daki Yunan ilerleyişine rağmen bu duruma ait eleştirilerin 

“Türkiye’nin Boğazında. Yunanların Çılgın Savaş Politikası” başlıklarıyla The Daily 

Express Gazetesi’nde yer aldığı haberde Batı Avrupa’da hiçbir partinin Türklere 

rağmen Yunanları Türkiye’de desteklemeyeceği belirtilirken İzmir’deki Yunan 

Garnizonu’nun ne işi olduğu sorusu yöneltilmiştir. Cevap olarak ise “Hristiyanları mı 

koruyor?” sorusu sorulurken, on binlerce Hristiyan’ın Türkiye’de güvende oldukları 

belirtilmiştir.56 Bu haberden de anlaşılacağı üzere, İngiliz gazeteleri Londra 

Konferansı’ndan sonraki II. İnönü Zaferi ile Anadolu’daki savaşa İngiltere’nin dahil 

olmasını ya da desteklemesini istemediklerini açıkça belirtmişlerdir.  

“Yunan Bozgunu. Birlikler Bir Türk Tuzağına Yakalandı.” başlıklı The Daily 

Express Gazetesi’nin verdiği haberde Eskişehir’de Yunanlar ve Türklerin şiddetli 

çatışma halinde olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Türklerin geri çekilerek Yunanları 

tuzağa düşürdükleri ve aniden saldırdıkları, birçok Yunanı yakaladıkları 

belirtilmiştir.57 

Aynı gazetenin 4 Nisan 1921 tarihli sayısında “Yunanlar İçin Felaket. 

Binlerce Ölü ve Yaralı.” başlıklı haberin detaylarında Yunanların Eskişehir’de 5 gün 

süren çatışmalardan sonra tamamen bozguna uğradığı, Pazarcık ve Karaköy’ün 

Türkler tarafından geri alındığı, binlerce esir ve derin kayıplar olduğu belirtilmiştir. 

Yunanların hızlı bir şekilde Bursa’ya doğru çekildiği çok sayıda yaralı olduğu, 

Yunanların Eskişehir’i alması durumunda vaziyetin günden güne endişe verici 

olacağı vurgusu yapılmştır. Son bölümde Mustafa Kemal’in ulusa silah kullanabilen 

herkesin orduya katılmasına dair çağrı yaptığı bildiriden söz edilirken Yunanların 

bozguna uğraması halinde son çatışma olacağı vurgulanmıştır.58 

Yine aynı gazetenin 6 Nisan 1921 tarihli sayısında “Yunan Ordusu 

Mahvoldu. Kemalistlerin Yolu İstanbul’a Açık. İtilaf Devletleri Araya Girecek Mi?” 

başlıklarıyla verilen haberin sol tarafında Mustafa Kemal Paşa’nın resmi yer alıyor. 

Yunanların geri çekilişleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiş, bilgiler harita ile 

desteklenmiştir. Ayrıca Kemalistlerin düşmanın tam anlamıyla bozguna uğradığını 

                                                 
56 The Daily Express, “At Turkey’s Throat”, 1 Nisan 1921, s.4. 
57 The Daily Express, “Greek Reverse”, 2 Nisan 1921, s.1. 
58 The Daily Express, “Disaster For The Greeks”, 4 Nisan 1921, s.1. 
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ilan ettikleri, Yunan kayıplarının esirler hariç 4000 olduğu ve 150 yetkilinin 

öldürüldüğü dile getirilmiştir. Ayrıca Yunan Ordusu’nun bozgununun 

engellenmesinin İtilaf Devletleri arabuluculuğuna ya da ateşkese bağlı olduğu 

yorumu yapılmıştır.59  

Benzer şekilde The Guardian Gazetesi’nde “Yunanların Sert Çarpışı” 

başlıklı haberde 27 Mart’ta Bursa’dan ilerleyen Yunan 3. Ordu birliklerinin 

Eskişehir’e ulaştığında Türk Birlikleriyle karşılaştıkları ve şehrin gerisine 

çekildikleri, çok sayıda yaralıları olduğu ve 70-80 mil geri çekildikleri belirtilirken 

Türklerin Kilikya’dan istilasını beklemedikleri dile getirilmiştir.60 

Yine, “Sert Yunan Dönüşü” başlıklı The Times Gazetesi’ndeki haberde 

Yunan Ordusu’nun Eskişehir’in tüm Kuzeybatı hattı boyunca geri çekildiği ve 

Türklerin Yunanların sol kanadından geri döndüğü bildirilmiştir. 5 gün süren sert 

çatışmaların ardından 1 Nisan’da Türklerin ilerlemeye başladığı ve Yunanların 

İnegöl-Yenişehir hattına geri çekildiği belirtilirken 9 günlük Yunan kaybının 4000 

ölü ve yaralı olduğu bilgisi verilmiştir.61 

İsmet Paşa, ileride kendisine “İnönü” soyadının verilmesine sebep olacak 

olan İnönü Savaşları’ndan sonra generalliğe terfi etmiş, ülke genelinde manevi 

destek ve moral sağlanmıştır. Bundan sonra İtilaf Devletleri Türk-Yunan 

savaşlarında tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayınlamış, Fransa T.B.M.M. ile 

anlaşma yapmak için Ankara’ya temsilci göndermiş (Franklin Bouillon)62, İtalya ise 

işgal ettiği yerlerden çekilmiştir. Batı Cephesi’ndeki Refet Paşa komutasındaki 

Cenup Cephesi kaldırılarak bütün kuvvetler İsmet Paşa komutasına verilmiştir.63 

 

                                                 
59 The Daily Express, “Greek Army Smashed”, 6 Nisan 1921, s.1. 
60 The Guardian, “Greeks Hard Hit”, 6 Nisan 1921, s.7. 
61 The Times, “Heavy Greek Reverse”, 6 Nisan 1921, s.9. 
62 Franklin Bouillon (Jersey 1870-Paris 1939): Fransız gazetecisi ve siyaset adamıdır. 1910-1919 

yılları arasında ve 1923-1936 yılları arasında milletvekilliği yaptı. Bir ara propaganda işlerini yöneten 

Devlet Bakanı olarak kabineye girdi. 1921-1922 yılları arasında Türkiye’ye geldi. Kendisine hükümeti 

tarafından T.B.M.M. ve Mustafa Kemal Paşa ile müzakerede bulunmak görevi verildi. Ankara’da 

yapılan müzakereler, Adana ve dolaylarının Türkiye’ye geri verilmesini sağladı. Ayrıca, bu 

müzakereler, Lozan Barış Antlaşması’nın yapılmasını hazırlayıcı nedenlerinden biri oldu. Bkz. 

Önelçin, a.g.e., s.68-69. 
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 3.3. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması 

Millî Mücadele Hareketi’ni yakından takip eden ve destek olmak duygusunu 

paylaşan ülkelerden biri de Afganistan’dı. Tıpkı İngiliz sömürgesi altında bulunan 

Hindistan’ın Müslüman halkı gibi, Afganistan bunu Moskova’da Türk delegeleri ile 

1 Mart 1921 tarihinde “Türk-Afgan Dostluk Antlaşması”nı64 imzalayarak 

pekiştirmiş, T.B.M.M.’yi tanımış ve elçi göndermişti. Millî Mücadele’de Türkiye’nin 

yanında olduğu ve desteklediği açıklaması Müslüman dünyasında da memnuniyet 

yaratmış ve bu T.B.M.M.’nin bir başarısı olarak tarihe geçmiştir.65 Bu sayede iki 

devlet arasındaki ilişkiler gelişmeye başladı. 

Nitekim bu konuda “Türkiye Afgan Ordusu’nu Yeniden Düzenliyor” 

başlığıyla The Guardian Gazetesi’ndeki bir haber şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:  

“Ankara Gazeteleri Moskova’da 1 Mart’ta imzalanan Türk ve Afgan ilişkilerinde karşılıklı 

olarak tam anlaşmayı öngören metni yayımladılar. Türkiye Afgan Ordusu’nu yeniden 

düzenleme, silah ve görevli sağlama konularında hemfikir.”66 

Bu gelişme İngilizler üzerinde kaygı yaratmıştı. Nisan 1921’de Ahmet Han’ın 

başkanlık ettiği bir diplomatik kurul Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ile 

görüşmüş ve Aganistan Emiri’nin imzasını taşıyan bir mektubu sunmuştu. İngiliz 

İstihbarat bilgilerine göre mektupta Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın en yakın 

zamanda onaylanması ve Ankara’dan Kabil’e hızlı bir şekilde kurullar gönderilmesi 

isteniyordu. Mustafa Kemal Paşa, Afgan temsilcisine antlaşmanın onaylanmasını 

T.B.M.M.’nin ivedilikle görüşeceğini, Din işleri, Ulusal Savunma ve Dışişleri 

Bakanlıkları tarafından seçilen murahhasların Afganistan’a hareket ettiğini 

belirtmişti.67  

Bu meseleye dair, 16 Nisan’da Ahmet Muhtar Bey’in68 T. B. M. M.’de gizli 

oturumda yaptığı konuşma İngiliz belgelerinde de “gizli” ibaresi ile yer almıştır. 

                                                                                                                                          
63 Tekin, a.g.e., s.115-116. 

64 Antlaşmanın tam metni için bkz. Soysal, a.g.e., s.25-26. 

65 Kili, a.g.e., s.122.  
66 The Guardian, “Turkey To Reorganise Afghan Army”, 9 Nisan 1921, s.6. 
67 Sonyel, a.g.e., s.187. 
68 Ahmet Muhtar Bey (Çanakkale 1870-4.7.1934): Babası Hasan Tahsin’dir. Hukuk ve siyasal bilgiler 

öğrenimi gördü. Osmanlı Meb’uslar Meclisi’nin 4. Döneminde İstanbul Milletvekili seçildi. 
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Buna göre, Türk- Afgan Dostluk Antlaşması’nın çok önemli olduğu, Doğunun Batı 

emperyalizmine karşı birlik oluşturduğu belirtilmiştir. Ayrıca Londra Konferansı’nın 

Yunan Ordusu’na zaman kazandırmak maksadıyla toplanmış olduğu, Batının 

bilhassa İngiltere’nin Doğunun gücünü denemeye çalıştığına dikkat çekilmiştir. 

Afganistan İngiltere’ye karşı ayaklanması ile “Orta Asya’daki Türkiye” olarak 

nitelenmiş, çok yakın bir zamanda emperyalizme karşı bir İslam birliğinin 

oluşabileceğinin beklenildiği dile getirilmiştir.69 İngiltere’nin bu oldukça yerinde 

olan kaygıları İngiliz Basınında da hissedilmektedir. Bu arada 12 Mart 1921 

tarihindeki T.B.M.M. oturumunda Mehmet Akif (Ersoy) Bey’in yazmış olduğu 

İstiklâl Marşı, Millî Marş olarak kabul edilmişti. Bu da Millî Mücadele için bir moral 

güç oldu. 

 3.4. Moskova Antlaşması  

I. Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri yanında giren Rusya, Ekim 1917 

İhtilâli’nin çıkması ile Çarlık rejimi yerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin yönetime gelmesiyle Rus Orduları Türk topraklarından çekilmişti. İtilaf 

Devletleri bu yeni yönetimi tanımamış, düşmanca tutum sergilemişti. Mustafa Kemal 

Paşa ise ilk olarak Rusya’daki bu yeni yönetimle iyi geçinme kararı almış, Moskova 

da buna aynı derecede yanıt vermişti. 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova 

Antlaşması ile iki devlet arası ilişkiler ileri düzeye taşınmıştı.70 Sovyetlerin Millî 

Mücadele’ye vermiş olduğu destek son derece önemlidir. Ancak bu destek kayıtsız 

şartsız bir destek olmamış, ilişkilerde zaman zaman sorunlar olmuştur. Bunun 

sonucunda Sovyet Rusya T.B.M.M. Hükümeti’ne vadettiği yardımları 

geciktirmiştir.71 

                                                                                                                                          
T.B.M.M.’nin 1. Ve 2. dönemlerinde İstanbul, 4. Döneminde Kastamonu milletvekili seçildi. Bir süre 

Hariciye Vekilliği (Dışişleri Bakanlığı) yaptı. Washington’da büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etti. 

Bkz. Önelçin, a.g.e., s.11.  

69 Şimşir, a.g.e., Cilt 3, s.302. 
70 Kili, a.g.e., s.123-124. 
71 Yavuz Aslan, Mustafa Kemal-M. Frunze Görüşmeleri Türk-Sovyet İlişkilerinde Zirve, 

İstanbul, Analiz Basım Yay., 2002, s.27. 
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16 Mart 1921’de T.B.M.M. ile Sovyetler arasında imzalanan Moskova 

Antlaşması72 İngiliz Basını’nda 1921 Mayıs ayının sonlarına doğru yer almıştır. Bu 

nedenle Moskova Antlaşması öncesinde İngiliz Basınındaki diğer gelişmeler ele 

alındıktan sonra bu antlaşma ile ilgili haberler karşımıza çıkacaktır. 

Bu bağlamda, The Guardian Gazetesi’ndeki “İtalya’nın Kemal’le 

Anlaşması” başlıklı haberde Londra’da Kont Sforza ile Bekir Sami Bey arasında 

Roma ve Ankara Hükümetleri ekonomik iş birliği ile ilgili bir ön anlaşma yaptıkları, 

anlaşmanın İtalya’ya, Antalya’nın sancaklarında ve Afyon Karahisar’ın bir 

bölümünde ayrıcalık tanındığı ve İtalyan Hükümeti’nin Türk Delegasyonunun İzmir 

ve Trakya ile ilgili bütün isteklerini destekleyeceği belirtilmiştir. Aynı sayfadaki 

başka bir haberde ise İzmir’deki Yunan Birlikleri’nin açtığı ateş sonucu 4 kişinin 

öldüğü bilgisine yer verilmiştir.73 

Teyit edilmeye muhtaç bilgiler içeren “Türkler Birleşti. Sultan’dan Mustafa 

Kemal’e Yardım.” başlıklarıyla The Daily Express Gazetesi’ndeki haberde 

Anadolu’daki askeri operasyonların Yunanların savaşmaktan kaçtığı kuzey hattında 

durduğu belirtilirken Yunanların geçen yıl birçok suçlu ve kanuna aykırı hareketlerde 

bulunduğu Yalova bölgesinde keskin gerilla çatışması yaşandığı ve Türklerin sahip 

olduklarını geri aldıkları ileri sürülmüştür. İkinci Yunan saldırısının yetkililerin 

tecrübesizliğine bağlı bir hata olduğu, bütün Türk Ulusu’nun politik farklılıklarını 

unutarak Ulusçuları desteklediği ve Sultan’ın Anadolu Kızılay’ına 2000 Sterlin 

bağışta bulunduğu iddia edilmiştir. Ayrıca Bekir Sami Bey’in İtalyan Kruvazörü ile 

ulaştığını, bir Reuter mesajına göre ise İstanbul Hükümeti’nin toplu istifasının an 

meselesi olduğu, çünkü halkın çift başlı “Ankara (Mustafa Kemal’in Şehri)” ve 

İstanbul rejiminin sonunu görmekten dolayı gergin olduğu iddia edilmiştir.74 

“Kemalistlerin Coşkusu, Ulusçu Birlik Londra Konferansı’nda Kazandı.” 

başlıkları ile The Observer Gazetesi’ndeki haber şöyle yer almıştır:  “Tevfik Paşa dün 

Sultanı kötü sağlığı ve yaşı ile ilgili bilgilendirdi ve mümkün olan en erken zamanda 

dönüşünü istedi. Ulusçu Delege lideri Bekir Sami Bey yerel basına şu bilgiyi verdi:  ‘Londra 

                                                 
72 Antlaşmanın tam metni için bkz. Soysal, a.g.e., s.32-36. 
73 The Guardian, “Italy’s Pact With Kemal”, 13 Nisan 1921, s.9. 
74 The Daily Express, “Turks United”, 15 Nisan 1921, s.1. 



 

141 

 

Konferansı barışı getirmemiş olmasına rağmen yine de Türkler 3 önemli noktada fayda 

sağladılar: 

1) Ulusçu hareket tanındı. 

2) Sevr Anlaşması’nın uygulanamaz olduğu anlaşıldı. 

3) Yunanlar artık İzmir ve Trakya’da İtilaf Devletleri’nin vekilleri değildirler ve 

mevcut çaba Türklerin ve Yunanların kaderlerini tehlikeye atan yeni bir Türk-Yunan 

savaşı çıkartmak. Biz şu an Ulusal gayelerimizle mükemmel bir uyum halindeyiz.’ 

Reuter.”75    

Bu arada “Türk Bundan Sonra Fes Giymeyecek” başlıklı The Guardian 

Gazetesi’ndeki haberde Ankara’daki “Ulusal Meclis’in” fesin artık Türk’ün ulusal 

başlığı olmadığına karar verdiği, fesin yerine kalpak kullanılacağına oy birliği ile 

karar verildiği bildirilmiştir. Prensip olarak fesin Türkiye’de üretilmediği, 

Avusturya’dan geldiği ancak kalpağın ise Türkiye’de üretilebildiği ve bu sayede 

paranın ülke içerisinde kalacağı bilgisi verilmiştir.76 

Öte yandan The Daily Express Gazetesi’nde Montagu’nun Hint 

Müslümanlarının talepleri ile ilgili haberi yer alıyor: “Türkiye savaş öncesi gibi 

bağımsız olmak istiyor.”77 

Aynı gazetenin 7 Mayıs 1921 tarihli sayısındaki “Türkler Zafer İddia Ediyor” 

başlıklı haberinde ise Menderes hattındaki Uluabat (Aboliond) Gölü’nün kıyıları 

boyunca Türk Birliklerinin işgalinden bahsedilirken İzmit’in tamamen Müslümanlar 

tarafından çevrildiği, Atina’dan gelen raporlara göre ise Türkler tarafından 

saldırıların olduğu ancak hemen püskürtüldüğü bilgisi verilmiştir.78  

“Kilikya’da Daha Fazla Hayal Kırıklığı, Yeni Barış İçin Türk Ümitleri” 

başlıklarıyla The Times Gazetesi’nde yer alan haber şöyle yer almıştır: “Kilikya’daki 

durum öyle görünüyor ki endişe verici. 3 Mayıs 1921 tarihli bir Türk Ulusçu bildirisine göre Türkler 

                                                 
75 The Observer, “Kemalists Jubilant”, 17 Nisan 1921, s.11. 
76 The Guardian, “The Turk No Longer To Wear A Fez”, 23 Nisan 1921, s.9. 
77 The Daily Express, “Moslem Rights Safe”, 6 Mayıs 1921, s.1. 
78 The Daily Express, “Turks Claim A Victory”, 7 Mayıs 1921, s.1. 
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Osmaniye Bölgesi’nde ağır silahlar kullandı. Fransız Birliklerinin geri çekildiği rapor edildi. Bu 

bildiri buradaki Fransız yetkililer üzerinde çok kötü bir etki bıraktı.”79 

 The Daily Express gazetesindeki “Barış Mücadelesi” başlıklı haberde ise 

Bekir Sami Bey’in Ankara’ya dönmesiyle Ulusal Meclis’te ılımlı ve aşırı uçlar 

arasında sert mücadelenin meydana geldiği, gizli celse tartışmaları olmasına rağmen 

şiddetli tartışmaların yaşandığının bilindiğine dair bilgi verilmiştir.80 

Öte yandan, “Türkiye’deki Esirlerin Geri Verilmesi, Kemalistler Tarafından 

Hiçbir Şey Yapılmadı” başlıkları ile girilen The Guardian Gazetesi’nin haberinde 

Londra Konferansı’ndan beri İngiliz esirler ile ilgili hiçbir adımın atılmadığı 

belirtilirken Anadolu’daki Ulusçu Kuvvetlerin Yunanların birçok yönden etrafını 

sardığı ve bundan dolayı hareket edemediklerinin tahmin edildiği belirtilmiştir.81 

Aynı meseleye dair, The Daily Express Gazetesi’ndeki “Türkiye’deki İngiliz 

Esirler” başlıklı haberde ise İngilizlerin esir değişimi ile ilgili Bekir Sami ile 

müzakere yaptıkları, Türklerin Malta’da tutulan 64 Türk’e karşı onların elindeki 

içlerinde Rawlinson’un82 da bulunduğu 24 İngiliz’in değişim talebinden 

bahsedilmiştir. İngiliz Devleti’nin bunun eşitlikçi olmadığını ileri sürdüğü ancak 40 

Türk’ün serbest bırakıldığını ve şu anda İtalya’da oldukları bilgisi de yer 

almaktadır.83 

Tüm bu gelişmelerin ardından Moskova Antlaşması’nın imzalandığına dair 

haberler İngiliz Basınında yer almaya başlamış, antlaşmanın tam metni84 

yayımlanarak bunun üzerine analizlerin yapıldığı uzun makaleler yer almıştır.   

Buna ilişkin “Moskova ile Kemalistlerin Anlaşması.” “Bir Kardeşlik Birliği” 

başlıklarıyla The Guardian Gazetesi’ndeki haber antlaşmayı şöyle ele almıştır: 

“Protevoussa, Ankara Hükümeti ve Rus Sovyet Hükümeti arasında ‘Kardeşlik Birliği’ 

Anlaşması’nı yayımladı. Anlaşmanın temellerini Batum’un Gürcistan’a bırakılması, 

                                                 
79 The Times, “More Trouble In Cilicia”, 9 Mayıs 1921, s.9. 
80 The Daily Express, “Peace Struggle”, 12 Mayıs 1921, s.1. 
81 The Guardian, “Reptriation Of Prisoners In Turkey”, 18 Mayıs 1921, s.8. 
82 İngiliz Yarbay. 

83 The Daily Express, “British Held In Turkey”, 20 Mayıs 1921, s.5. 
84 Moskova Antlaşması’nın İngilizce tam metni için bkz. Ek 36. 
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Azerbaycan’a özerklik verilmesi ve Çarist hükümet dönemindeki tüm ekonomik 

anlaşmaların iptal edilmesi oluşturuyor.”85   

24 Mart 1921 tarihli The Daily Mirror Gazetesi’nin, The Kathimerini 

Gazetesi’nin, kalıcı barışın ancak Mustafa Kemal’in ortadan kaldırılması ile mümkün 

olacağını yazdığını daha önce de belirtmiştik. Bu, İngiltere’nin Mustafa Kemal 

Paşa’yı öldürtmek yolu ile Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketi’ni bitirmeyi 

düşünmesine gerekçe olabilirdi. 

Nitekim, İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’dan devşirilen Mustafa 

Saghir adında bir Müslüman Hintli, 1921 Mayıs’ında İngiliz İstihbarat Servisi’nin 

ajanı olarak Ankara’ya gelmişti. Sözde Hindistan Halifelik Akımı’nı temsilen 

gelmişti ancak asıl amacı Mustafa Kemal Paşa’ya suikast düzenlemekti.86 

Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Saghir ile ilk görüşmesinde casus olduğunu 

anlamış, yanındaki Kemalettin Sami Bey’e söylemiş ve gerekli takiplerin yapılması 

için yaveri Hayati Bey’e emir vermişti.87 Daha sonra yazdığı mektuplardan casus 

olduğu anlaşılan Saghir tutuklandı. İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold’un 

Saghir’in serbest bırakılması için yaptığı başvurulara rağmen Mustafa Saghir 

Ankara’daki İstiklâl Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı ve idam edildi. 

15 Temmuz 1921 tarihli İngiliz İstihbarat raporundaki bilgiye göre ise, Ulusçu 

delegasyon sekreteri Ahmet Naci Bey, Mustafa Saghir’in kendisini İstanbul’dan 

Ankara’ya Yüzbaşı Bennet ve Dr. Frew’in gönderdiğini itiraf ettiğini belirtmişti. 

Ayrıca 28 Temmuz’daki İngiliz Savaş Bakanlığı gizli istihbarat raporunda, Mustafa 

Kemal Paşa’nın Mustafa Saghir ile ilgili olarak 7 Nisan’da yayımladığı ve İngiliz 

yönetimini kınayan bildiri aynen İngilizce olarak verilmişti.88 

Bu bağlamda, The Daily Express Gazetesi’nin “Türkler Bir İngiliz 

Vatandaşını İdam Etti” başlıklı haberinde Ulusçuların İngiliz vatandaşı Mustafa 

Saghir’i astığı, kendisinin Ankara’ya Hint Müslümanlarının prestijini kullanarak 

                                                 
85 The Guardian, “Kemalists’ Treaty With Moscow”, 27 Mayıs 1921, s.8. 
86 Sonyel, a.g.e., s. 183-184. 
87 Sabahattin Özel, Casustur Casus, İstanbul, Derlem Yay., 2009, s.179-180.  

88 Sonyel, a.g.e., s. 183-184. 
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Türklerin İngiltere lehine duyarlılığını arttırarak Türk-İngiliz İtilafını inşa etmek için 

geldiği iddia edilmiştir.89  

Tarihimizde üzerinde fazla durulmamış olan bu konu ile İngiliz Gazeteleri de 

fazla ilgili olmamıştır. Ancak Mustafa Kemal Paşa’yı öldürmek için görevlendirilmiş 

olan bu kişi eğer başarılı olsaydı tarihin akışı çok farklı olabilirdi. Mustafa Kemal 

Paşa’nın güçlü sezgisi, bu kişinin görür görmez casus olduğunu anlamasını sağlamış 

ve amacına ulaşması engellenmiştir. 

Bu olaylar yaşanırken İngiliz gazetelerinin haberlerinde Anadolu’daki durum 

ile ilgili bir kararsızlığın olduğu, İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklemesi ile ilgili 

eleştirilerin yer aldığı göze çarpmaktadır. 

Buna ilişkin The Daily Express Gazetesi’nde “Yakın Doğu’da Savaş” 

başlığıyla büyük puntolarla manşetten verilen haberinde The Daily Mirror’daki gibi 

İngiltere’nin Yunanları Türklere karşı destekleyeceği ve halkın buna karşı olduğu ve 

Fransa’nın Ulusçularla anlaşmasına rağmen Almanya yüzünden İngiltere’ye destek 

olmak zorunda kalabileceği yönünde bilgiler yer almaktadır.90 

Aynı gazetenin “Türk Önerisi” başlığıyla verilen haberinde Ulusçu Başbakan 

ve Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın konuşmasından bahsediliyor. Fevzi Paşa 

şunları söylüyor: “Biz barışı reddetmiyoruz ancak yaşama ve bağımsızlık hakkımızı 

istiyoruz. Maddi manevi bütün kuvvetlerimiz ülkemizin savunması için gönüllüdür. Bizim 

Doğu politikamız daha iyi gelişiyor, Sovyet Devleti’ne anlaşma için teşekkürler. Biz İran’la 

ilişkiler inşa ediyoruz ve öyle ümit edilebilir ki İngiltere ve Fransa ile de Ulusal isteklerimiz 

içerisinde yeniden ilişkiler kurulabilir.”91 

Dikkate değer yorumların yer aldığı The Guardian Gazetesi’nin “Kemalist 

Talep” başlıklı bölümünde Ankara’daki Ulusal Meclis’in Kilikya’nın Fransızlar 

tarafından hızlı bir şekilde tahliye edilmesi talebinden bahsedilirken Meclisin İngiliz 

esirleri bırakmayı reddettiği belirtilmiştir. “Bir Kemalist Açıklama” başlıklı haberde 

ise Ankara Hükümeti’nin İngiltere’ye karşı kin gütmediği, Ulusçuların Batı ile ilgili 

tüm umutlarının durması sebebiyle Rusya ile anlaşma yapıldığı ancak bunun 

                                                 
89 The Daily Express, “Turks Execute A British Subject”, 30 Mayıs 1921, s.1. 
90 The Daily Express, “War In The Near East”, 4 Haziran 1921, s.1. 
91 The Daily Express, “Turkish Offer”, 6 Haziran 1921, s.1. 
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Türklerin Bolşevik olduğu anlamına gelmediği, tam tersi olduğu şeklindeki 

açıklamalarına yer verilmiştir. Ulusal Hükümetin İtilaf Devletleri ile bağımsızlık 

temelinde anlaşmaya varamadığından yakınılmıştır.92 

“Boğaziçi’ne Donanma Ziyareti.” başlıklı The Daily Mirror Gazetesi’ndeki 

haberde dikkat çeken bir ayrıntı şöyle verilmiştir: “Dünkü Avam Kamarasında Bay 

Chamberlain İngiliz gemilerinin İstanbul’u ziyaretinin Nisan ayında planlanan birçok 

Akdeniz Limanlarının ziyareti ile uyumlu olduğunu söyledi. Türkiye ve Yunanistan 

arasındaki durum ile ilgili devlet politikası önemli. Komutan Kenworthy Devletin bu 

donanma gösterisi ile Yunanistan’a Türkiye’ye karşı moral vermek için yapıp yapmadığını 

sordu, Bay Chamberlain bunun bir donanma gösterisi olmadığını söyledi.”93 

Aynı gazetenin 5. Sayfasındaki haberi ile The Daily Mirror gazetesi 

Anadolu’da savaşa karşı olduğunu şöyle göstermiştir: “Yeni Savaşı Durdurun! 

Devletimizin Anadolu’da Türklere karşı yeni savaşta Yunan Ordusuna çeşitli yardım yapma 

yolunda hareket ettiğine şüphe yok. Halkın böyle müdahaleyi en sert şekilde protesto etmesi 

gerekir. Bu sadece pahalı değil, bütün Müslümanları bize kışkırtacak, özellikle Hindistan.”94 

Bir sonraki gün yayımlanan “Yakın Doğu Krizi. İngiltere Türk-Yunan 

Anlaşmazlığının İçine Sürüklenecek Mi?” başlıklarıyla The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki haberler ise şu şekilde yer almıştır: “İyi bilinen çevrelerde Devletin 

Yunan-Kemalist anlaşmazlığına karışabileceğine dair bir korku olduğunu gördüm. Ayrıca 

Yakın Doğu sorununun Kabine bakanları arasında hala sıcak tartışmalara sebep olduğunu da 

anladım. Yeni bir savaş? -Anti Waste Partisi’nin lideri Esmond Harmsworth Avam 

kamarasında başkana, devletin Fransa’nın ne asker ne de para vermeyeceğini açıklamasına 

rağmen Yunan Kralı Konstantin’i Türk Ulusçulara karşı aktif olarak destekleyip 

desteklemeyeceğini sordu. Tino’ya karşı komplo? - İstifa eden Komite Başkanı M. Voiaris 

İstanbul’daki Yunan Ulusal Savunma Komitesi’nin belli üyelerinin amacının Kral 

Konstantin’i sürmek olduğunu iddia etti. Karadeniz Ablukası? -Yunan savaş gemileri abluka 

altına almak için Karadeniz’e doğru yola çıktı. Burasının Anadolu’nun Ulusçu Limanı 

olduğuna inanılıyor. Reuter”95 

                                                 
92 The Guardian, “Reported Kemalist Demand”, 9 Haziran 1921, s.6. 
93 The Daily Mirror, “Naval Visit to Bosphorus”, 10 Haziran 1921, s.3. 
94 The Daily Mirror, “Stop The New War!”, 10 Haziran 1921, s.5. 
95 The Daily Mirror, “Near East Crisis”, 11 Haziran 1921, s.3.  
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Aynı gazetenin 4. sayfasındaki haber ise şöyle: “Yunanlar Geri Çekilmeli. İyi 

bilgi edinmiş çevrelerde Hükümetin, Yunanları Türklere karşı savaşında yardımda 

bulunması için ikna olmaması konusunda büyük bir telaş var. Yunanların çeyrek milyon 

adamı arazide olmasına rağmen iflas ettiklerine göre Asya kıtasındaki Büyük Yunanistan 

hayalinden vazgeçmeleri gerekir.”96 

Benzer bir haber The Guardian Gazetesi’ndeki “Yunan-Kemalist Savaşı, 

İngiliz Silah Desteğinin Tehlikesi” başlıklarıyla İstanbul’dan gönderilmiştir. 

İngiltere’nin Yunanlarla askeri ortaklığının korkunç ihtimalleri olduğu, Yunanların 

savaşta başarılı olsa dahi Anadolu’da Yunan ve Türkler arasındaki savaşın devam 

edebileceği ve çözümün imkânsız hale dönüşebileceği belirtilerek İtilaf Devletlerinin 

diplomatik hatalarını düzeltmeleri gerektiğinden bahsedilmektedir. “Kemalistler 

Hazır, 280.000 adam Yunan saldırısını bekliyor” başlıklı bölümde ise Ulusçu 

Başbakan Mustafa Fevzi Paşa’nın Türklerin Yunan saldırısı için hazır olduğuna dair 

bir bildiri yayımladığı ve yerel gazetelere göre Mustafa Kemal Paşa’nın Türk 

Ordusu’nun 280.000 kişiye ulaştığını tahmin ettiği bilgisi paylaşılmıştır. “Anadolu 

İçin Bolşevik Birlikler” başlıklı bölümde ise İngiltere’nin değişen Doğu Politikasına 

karşı Kemalistlerin Bolşevik Birliklerinin Anadolu’ya girmesine, Mezopotamya ve 

Kilikya sınırlarına yerleşmelerine izin vermeye karar verdiği ileri sürülmüştür.97 

Gündeme dair önemli yorumların yapıldığı The Observer Gazetesi’nde 

“Yakın Doğu Krizi” başlıklı haberde Doğu politikası için 3 seçenek sunulmaktadır: 

1) Beklemek ve görmek. Bu Yunan Ordusu’nun dört ay içinde yok olacağı 

anlamına geliyor ve sonrasında İtilaf Devletleri Mustafa Kemal’e daha 

sert ve cüretkâr davranmak zorunda olacaktır. Örneğin Boğazların kontrol 

sorununda. 

2) Her iki tarafa da askeri yardımda bulunmak, ancak ne İngiltere ne de 

Fransa buna hazır değil. 

                                                 
96 The Daily Mirror, “Greeks Must Withdraw”, 11 Haziran 1921, s.4. 
97 The Guardian, “The Greek-Kemalist Campaign”, 11 Haziran 1921, s.9. 
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3) Atina ve Ankara’ya diplomatik baskı uygulayacak Yüce Konsey’de geçen 

Cuma alınan İzmir’deki çizilmiş Yunan Bölgesi ve referandum kararını 

kabul etmelerini sağlamak.98  

The Daily Express gazetesinin “Yunanlar Yeni Savaşa Başlıyor” başlıklı 

manşet haberinde The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haberlerden farklı bir bilgiye 

yer verilmemiştir.99 

The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan bu haberler ise önemli ayrıntılar 

içermekte ve İngiliz kamuoyu hakkında fikir vermektedir: “Yeni Yunan Savaşı: 

İngiltere dâhil olacak mı? Kral Konstantin: Ordumu yönetmeye gidiyorum. Karadeniz’in 

Türk kıyılarındaki Yunan savaş gemileri Kemalistlere cephane taşıyan iki Türk vapurunu 

batırdı. Ayrıca benzer yüklü birçok küçük gemileri batırarak Batum’a girdi. Yunan filosu 

İnebolu’yu bombaladı. (İnebolu Anadolu’nun kuzey kıyısındaki Sinop’un 70 mil batısında 

bir liman) Ayrıca bir Yunan torpidosu Marmara Denizi kıyısındaki Karamürsel’i bombaladı. 

Gözden geçirilen İngiliz kuvvetleri ve deniz birlikleri Kral’ın doğum günü kutlaması için 

konuşlandı. Kral Konstantin, Veliaht Prens, Prens Nicholas, M. Gounaris, Başbakan, Deniz 

ve savaş Bakanları ve General Dosmanis; Genel Kurmay Başkanı ve General Siratigos 

bugün Lemnos Kruvazorü ile Phaleron’dan İzmir’e doğru yola çıktılar. Yolculuk sırasında 

Kral Konstantin Yunan halkına şu mesajı gönderdi: ‘Helenizmin yüzyıllardır mücadele ettiği 

yere, ordumun başına gidiyorum.’ Müzakereler Mümkün Mü? Paris Temps’in önde gelen 

bir makalesinde ‘Şu anda Kral Konstantin savaşa gidiyor ve doğudaki son barış umudu 

yükseliyor. Yunan hücumu olmadan müzakereler mümkün değil mi? İngiltere için Türklerle 

yapılacak bir düzenlemenin bir avantajı yok mu? Türkler için Bolşevik Rusların 

merhametinden Batının desteğine hayati bir gereklilik yok. İstenmeyen savaş. İlgili 

çevrelerin yaptığı önerilere göre biz Yunanistan’a kredi ve cephane yönünden yardım 

etmeliyiz, İngiliz görevlileri Yunan ordusunu yönetmeli, şu anda İstanbul’a doğru yolda olan 

Akdeniz filosu dahil edilmeli. Londra’da sürgünde olan Yunanistan Başbakanı olan M. 

Venizelos bu entrikada aktif rol alıyor. İngiliz halkı Yunan arzularını desteklemiyor ve 

kimseyle savaşa gitmek istemiyor.”100 

Aynı gazetede yayımlanan “Daha Çok Milyonlar Gidiyor.” başlıklı makalede 

İngiltere’nin Türk-Yunan savaşına katılmaması gerektiği ile ilgili çok sert ifadelerin 

                                                 
98 The Observer, “Near East Crisis”, 12 Haziran 1921, s.15. 
99 The Daily Express, “Greeks Begin The New War”, 13 Haziran 1921, s.1. 
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yer aldığı haberi aynı günkü 9. sayfasındaki Anti-Waste Ligi’nin101 başkanı Lord 

Rothermere tarafından kaleme alınan tam sayfa makalede oldukça ayrıntılı bir 

şekilde savaşın desteklenmemesi gerektiği ortaya konurken, makalenin başlığı ise 

yazının niteliğini göstermektedir: “Koalisyonun Yeni Savaşını Durdurun!” Büyük 

puntolarla yazılmış bu başlığın altında “Yunanistan için ne asker ne para ne de 

cephane” başlığı yer alıyor. Makalede M. Venizelos’un gizemli aktivitelerinin 

spekülasyon konusu olduğu, Fransa’da sürgün olduğu belirtilmiş ve kendisi ile ilgili 

çelişkilere yer verilmiştir. Ayrıca Yunanistan’ın iflas ettiği başlığı da yer alırken 

içerik kısmında Yunanların Anadolu’nun içlerine girdikçe durumlarının daha kötü 

olacağını, gerilla savaşında muhteşem olan Türk Ulusçuların çoktan sayıca üstün 

hale geldiği belirtilirken, Mustafa Kemal Paşa’nın Rus Bolşeviklerle para ve silah 

anlaşması yaptığı bilgisi de yer almakta. Rothermere makalesinde ‘Ulusçu Türklerin 

savunucusu değilim ancak onlar Türk Ulusunu bizim oturttuğumuz kukla hükümetten daha 

çok temsil ettiği ve onun gerçek temsilcileri olduğu ortada’ diyor ve şunu ekliyor: ‘Şimdi 

biz Bolşevik delegesi M. Krassin ile ticaret müzakereleri yaptığımız bir zamanda Türkler 

aracılığıyla Bolşeviklerle mi savaşacağız?’ Makalenin devamında Rotheremere 

Yunanları Türklere karşı destekledikleri takdirde Müslümanların özellikle Hint 

Müslümanlarının kendilerine karşı olacağını detaylı olarak belirttikten sonra 

Yunanistan’ın bir Asya Gücü olmaktan vazgeçmesi gerektiğini, elinde tuttuğundan 

çok daha fazla alan elde ettiğini söylüyor. Ayrıca Sir William Ramsay’in 

düsüncelerini aktararak ona katıldığını belirtiyor. Buna göre ‘Anadolu her zaman 

Doğu ve Batı arasında bir köprüdür ve Türk Devleti’nin bizim şu anda yapmaya 

çalıştığımız şekilde deniz ile bağlantısı kesilemez. Türklerin bile deniz havası alacak 

bir odası olmalıdır.’ diyor. Ayrıca Türklere karşı operasyonlara katılmama 

sebeplerinden biri olarak da Türklerin Mezopotamya ve Filistin’deki İngilizlere 

saldırma ihtimali gösterilmiştir. Rothermere, Churchill’in planlarını Türk tehdidi 

ihtimali örtüsü altında acele bir şekilde uygulamayı umduğunu, Yahudiler için 

Filistin’de ulusal bir yurt kurmanın İngiltere için pahalıya patladığını, üstüne bir de 

Türklerle savaşın vergileri daha da attıracağını ve İngiliz ekonomisinin kötü bir 

durumda olduğunu söyleyerek halkın hiçbir şekilde savaş istemediğinin, 

                                                                                                                                          
100 The Daily Mirror, “Greeks’New War: Will Britain Be Involved?”, 13 Haziran 1921, s.3.  
101 İngiltere’deki bir siyasi parti. 
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Mezopotamya ve Filistin’den geri çekilmeleri gerektiğinin altını çiziyor.102 Makalede 

yapılan bu yorumlar son derece gerçekçidir ve bugün dahi geçerliliğini korumaktadır. 

“Türklerin bile deniz havası alacak bir odası olmalıdır” yorumunda ise daha önce de 

belirttiğimiz gibi Türkleri insan gibi görmediklerini, her türlü kötü muameleye layık 

olduklarına dair bakış açılarını göstermektedir. 

Aynı gazetenin 15 Haziran 1921 tarihli sayısındaki Reuter Haber Ajansı’ndan 

bildirilen haber İngiltere’nin Orta Doğu politikası ile yüzleşmesini gözler önüne 

sermektedir. “Ortadoğu Maceraları: Bay Churchill’in Bahaneleri.” Büyük puntolarla 

atılmış bu başlığın altında Churchill’in “Hataya dönüşebilir ancak Politikamızı 

korumak zorundayız” cümlesi yer alıyor. Haberde Churchill’in ekonomi ile ilgili 

verdiği sözler ve sözlerin bir sonraki yıla kadar tutulacağından bahsedilirken, alt 

başlıklarda “Yahudi Yurdu ve Arap Huzursuzluğu” ile Townshend’in Türk-Yunan 

Savaşını durdurun çağrısı yer alıyor. Bununla ilgili olarak General Sir C. Townshend 

“Eğer Türk-Yunan Savaşı bitseydi Mezopotamya ve Filistin’de barış olabilirdi” 

açıklaması yer almakta. Bu haberin yanındaki sütunda “Türkler İçin 50.000 Kızıl” 

başlıklı haberde yeni Yunan saldırısına karşı Bolşevik Süvarilerinin yola çıktığı 

bilgisi paylaşılıyor. Chicago Tribune Gazetesi’nin Paris basımına göre 50.000 

Bolşevik birliği, çoğunlukla süvari, yeni Yunan saldırısına karşı Kemalistleri 

desteklemek için Kafkaslardan yola çıktı. Petit Journal’in muhabirine göre Türk 

Sadrazamı Tevfik Paşa Türkiye’nin Londra’nın Boğazlar Bölgesi için aldığı kararlara 

ilişkin olarak adil bir rejime hazırlandığını açıkladı.103 

Benzer şekilde The Guardian Gazetesi’nde “Türkiye’de Askeri Maceralara 

Hayır” başlıklı haberde Mr. Chamberlain’in Avam Kamarasında yaptığı 

konuşmasında Colonel Wedgwood’a cevap olarak İtalyan’ların Antalya’dan 

çekildiklerini ve İngiliz Birliklerinin Türkiye’de askeri maceraya 

sürüklenemeyeceğini söylüyor. Kemalistlerin elindeki 10 İngiliz esir hakkında haber 

alınamadığı belirtilmiş, gazetenin 14. sayfasında ise kadın liberallerin hükümete 

                                                 
102 The Daily Mirror, “Stop the Coalition’s New War!”, 13 Haziran 1921, s.7. 
103 The Daily Miror, “Middle East Adventures: Mr. Churchill’s Pleas”, 15 Haziran 1921, s.3. 
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Yunan ve Türk düşmanlığı konusunda hiçbir şekilde ülkeyi dahil etmemesi yönünde 

çağrısı yer alıyor.104 

 Yapılan bu haberlerden de anlaşılacağı üzere, İngiliz Basınının kesin olarak 

Anadolu’da savaş istemediği ve kamuoyunun da bu yönde düşündüğünü belirttiği 

açıkça görülmektedir. 

 3.5. Yunan Mezalimi 

 Mustafa Kemal Paşa, 12 Nisan 1921’de Yunan zulümlerine dair insanlık 

alemine şu beyannameyi yayımlamıştır. “İzmir’in yevmi işgalinden beri imhakâr bir sel 

halinde ayak bastığı bütün aksamı memleketi yakıp yıkan ve ahalii İslamiye hakkında envai 

mezalim irtikap eyleyen Yunan Ordusu, bütün hukuku beşer ve uhudu harbiyeyi ayaklar 

altına alarak, hattı harp üzerinde yakalanan esirlerimizin süngü ile gözlerini oymak, gayri 

muharip kadın, erkek ahalii İslamiyeyi katliam eylemek, ahalii mezkûreye ait emval, eşya ve 

hayvanatı yağma ile ricatlerinde beraber götürmek, islâm kadının namuslarına tecavüz 

eylemek, büyük küçük pek çok köy ve kasabalarımızı ve çiftlikleri tahrip ve ihrak eylemek, 

bu meyanda meabidi İslâmiyeyi ve Türkler için pek muhterem bir yadigârı tarihi olan 

Söğüt’teki Ertuğrul Gazi türbesini dinamitle berheva eylemek gibi cinayet ve fecayii tatbik 

ve icrada asla kusur etmemiştir. Beşeriyeti hazıra için ebedi bir leke mahiyetinde bulunan ve 

Türkün imanı müdafaasına müstesna bir kudreti mukavemet ilâve eyleyen bisilsilei 

melanetin şimdiye kadar vesaike müsteniden tesbit edilebilen netayici melfuf bir numaralı 

zeyilde gösterilmiştir. Maruzu fecayi olarak elyevm düşmandan kurtarılmış olan aksamı 

vatanın bu tecavüzat yüzünden arzeylediği en son manzara o kadar elimdir ki, ilk İzmir 

fecayiini tetkik eden Heyeti Beynelmileliye tarafından vukuuna şehadet edilen hadisat, 

bunun yanında ehemmiyetsiz kalır. Türkiye Büyük Millet Meclisi namına işbu fecayii bütün 

beşeriyetin nazarı ibreti ıttılaına arzeder ve bedbaht aksamı vatanımıza ve namus ve 

istiklâlini müdafaa gibi mukaddes bir vazifeyi ifa etmekte olan milletimize reva görülen bu 

mezalimi enzarı medeniyet önünde teessürle protesto eylerim.”105  

                                                 
104 The Guardian, “No Military Adventures In Turkey”, 16 Haziran 1921, s.7. 
105 Ayrıca yapılan zulümler 18 madde halinde ekte sunulmuştur, bunlardan bazıları şunlardır: 1) 28 

Mart 1921, düşman Kandra civarında Hoca köyünü işgalle ahaliye işkence yapmıştır. 2) 29 Mart 

1921, düşman Kaymana nahiyesinde birçok köyleri yakmıştır. Akçay köyünü ihrak ederek ve Fevziye 

köyünün ahalisini ve hayvanlarını sürüp götürmüştür.3) 1 Nisan 1921, düşman Afyonkarahisar’da 

ahaliye pek çok zulüm ve işkence yapmakta ve kadınların namusuna taarruz etmektedir. 4) Mahalli 

Kumandanlığının işarına nazaran İnönü muharebe meydanının sağ cenahında Gündüz Beyde düşmana 

esir olan onüç nefer Yunanlar tarafından gözleri oyulmak ve şakaklarından süngülenmek suretiyle 
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 İzmir’in İşgali esnasında Yunanların Türklere yaptıkları mezalimden 

İngilizlerin bile rahatsız olduklarını daha önce belirtmiştik. Nitekim Yüksek Komiser 

Amiral Bristol, Yunanların yaptıkları zulmü inceleyecek bir komisyon kurulmasını 

sağlamıştı. Komisyon raporunda, bölgedeki olayların sorumlusunun Türkler değil 

Yunanlar olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Falih Rıfkı Atay gibi yazarlardan oluşan 

“Tetkik-i Mezalim” heyetinin kurulmasını sağlamış, bu heyet üyeleri Batı 

Anadolu’yu Yunan İşgali sırasındaki mezalimi incelemek üzere dolaşmışlardı. 

Halide Edip Adıvar’ın bu izlenimlerine “Vurun Kahpeye” adlı kitabında da 

rastlamaktayız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise 31 Temmuz 1921 günü Simav’daki 

gözlemlerini şöyle aktarmıştır: “Simav’da yangının tahribatı İstanbul’dakinden daha feci 

görünüyor. Bazen bir köyden ortada bir yığın taş görünüyor. Son muharebeler esnasında 

düşmanın yaktığı şehirleri, köyleri hesaba katmıyorum. Geçenlerde, bir ecnebi gazete 

muhabiri bütün harabeleri dolaştı, kömür olmuş kereste yığınlarına karışan insan kemiklerini 

ve memelerinden ağaçlara çivilenmiş kadın cesedlerini hep gördü. Bu kadın muhabir bu 

kadar fecayi önünde az daha aklını kaybediyormuş. Yarın öbür gün bizim gideceğimiz 

Gördes bu facialar itibariyle ne Bilecik’ten, ne Söğüt’ten, ne Simav’dan daha aşağıdır. 

Bahusus ki, düşman bu kasabayı sırf ruhunun vahşi heveslerini tatmin için yakmıştır. Zira, 

burası ne bir sevkülceyş noktası, ne bir taarruz güzergâhı idi, ne de bir ricat esnasında, bir 

askeri zaruret neticesinde yakıldı.”106 

 Anadolu’daki Yunan işgali hakkında son derece önemli bilgilerin yer aldığı 

“Anadolu’da Yunan Terörü” başlığıyla verilen The Daily Express muhabirinin 

yazdığı haber günümüzde dahi tartışma konusu olabilen birtakım hususlara ilişkin 

cevap niteliği taşımaktadır. Ayrıntılara bakıldığında muhabir, Yunanların çok kötü 

bir darbe yemesine rağmen kaybettiği yerleri geri almak için hazırlandığını, Nazilli 

bölgesindeki kamçılama olayının kurşunlamaya dönüştüğünü ve şehrin tümünde 

terör egemenliği olduğunu dile getiriyor. Devamında Yunanların Türkleri bir sokak 

köpeği gibi vurduklarını, hiçbir Türk’ün güvende olmadığını ve Osmanlı Rumlarının 

bile Yunan birlikleri altında terörize olduklarını belirtiyor. Ayrıca Büyük Güçlerin 

                                                                                                                                          
şehit edilmişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, 

s.393-395. 
106 Karaosmanoğlu, a.g.e., s.117. 
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önlem almaması durumunda Türk bölgesinde meydana gelen olayların Hristiyanların 

güvenliğini tehlikeye sokacağı vurgusu yapılırken muhabir “olaylar” terimini 

kullanmasını şu şekilde eleştiriyor:  “Olaylar terimini kullanıyorum, eğer Türk 

Bölgesinde Yunanlara karşı olsaydı ‘katliam’ adıyla nitelendirilirdi.”  Son olarak 

Yunanların ne olursa olsun bu şehri ele geçiremeyeceklerine inandığını, Yunanların 

Türkiye’deki herhangi bir Müslüman nüfusu tutamayacak kadar küçük olduklarını 

belirtiyor.107 

 Buna ilişkin “Müslümanlara Karşı Yunan Mezalimi” başlıklı The Guardian 

gazetesinde Mr. Harmsworth’un teğmen komutan Kenworthy’e Yalova’da 

Yunanların Müslümanlara karşı zulüm yaptığı, çok sayıda kurban olduğu konusunda 

bilgi verdiği ve dikkatli olmasını önerdiği belirtilmiştir.108 

Bu bağlamdaki The Daily Express Gazetesi’nde “Kızdırılan Türk” başlığıyla 

verilmiş olan haber İzmir’deki gazete muhabirinin izlenimlerini yansıtmaktadır. 

Muhabir gazetelerde hep Türklerin yaptığı katliam ve mezalimlerin anlatıldığını 

ancak Yunanların Türkleri kışkırtmak için neler yaptığını kimsenin duymadığını 

söylüyor ve Yunanların Nazili Bölgesi’nde Türkleri soyarak ve ayaklarından 

ağaçlara asarak kırbaçladıklarını, 100 kişinin bu şekilde kırbaçlandığını ve komşu 

köylerde de buna benzer olayların gerçekleştiğini belirtiyor. Son olarak ise hor 

görülen köylülerin tamamen aptal olduğunu, Yunanlara karşı kışkırtacak ve 

savaşmalarını sağlayacak tek şeyin içgüdüleri olduğunu ileri sürerken neticede 

Türklerin ve Yunanların eşit oranda kötü olduklarını ancak Türklerin aptal, 

Yunanlarınsa çok zeki olduğunu iddia ediyor.109 

Trakya’daki Yunan mezalimi ile ilgili olan “Yunan Mezalimi”, “Türkler 

Hayvan Muamelesi Görüyor” başlıklarıyla verilen haber The Daily Express 

muhabirinin İstanbul’dan Yunan İşgali altındaki Trakya’ya seyahatini ve 

yaşadıklarını içermekte. Muhabir her istasyonda 3 defa pasaport kontrolü yapıldığını 

ve insanlara yankesici muamelesi yapıldığını belirtirken, trenin sebepsiz şekilde her 

durumda 2-3 saat beklediğini, diplomatik pasaportu olmasına rağmen pasaport 

                                                 
107 The Daily Express, “Greek Terror In Asia Minor”, 12 Mayıs 1921, s.1 

108 The Guardian, “Greek Atrocities Against Moslems”, 9 Haziran 1921, s.6. 

109 The Daily Express, “Baiting The Turk”, 13 Nisan 1921, s.1. 
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yetkililerinin Yunancadan başka dil bilmediklerini ve insanların genel durumunu 

büyükbaş hayvan muamelesi gördükleri şeklinde açıklamış ve Trakya’nın bir çöle 

benzediğini, Bulgaristan’la kıyaslandığında kötü olduğunu, çoğunluğu oluşturan 

Türklerin Yunanlar çaldığı için ekim yapmadığını, Türklerle yaptığı konuşmalarda 

ise her seferinde aynı zalimlik ve gasp hikayesi dinlediğini vurgulamıştır.110 

Son derece önemli bir bilgiyi içeren “Yalova’da Yunan Mezalimi” başlıklı 

The Guardian Gazetesi’nden C. F. Dixon-Johnson’ın haberine göre Yalova’da 

savunmasız Müslümanlara karşı Yunanlar tarafından katliam yapıldığı ve bunun 

politik olarak Türk nüfusunun kökünü kazıma işine dönüştüğü, General 

Leonardopoulos’un temsilcisi Kaptan Pappagrigoriou’nun yönetimindeki Yunan 

yetkili ve askerlerinin de bu işin içinde olduğu belirtilmiştir.111 

Bu bağlamda Mehmet Asım’ın 1922’de kaleme aldığı “Yunan Ordusu’nun ve 

Hükümetinin Mesuliyeti” başlıklı yazısında önemli bir bilgiyi paylaşmıştır: “Fransız 

Jandarma zabiti Renaudineau mensup olduğu makamata Yunanların mücrimiyeti hakkında Türk 

menâbi’nden vuku bulan neşriyatı teyit edecek surette resmi bir rapor vermiştir. Renaudineau bu 

raporunda, Yunan zabitleri tarafından civar köylerin ihrakı, musammem olduğu için oradaki malların 

hemen kaldırılması hakkında verilen emirleri kendi kulağı ile işitmiş olduğunu, ihrak için dökülen 

benzinlerin Yunan askeri depolarından alınıp yine Yunan askerleri tarafından döküldüğünü, yangın 

yerine gitmek istediği halde Yunan zabitleri rövolver ile kendisini tehdit ederek yolunu kestiklerini ve 

mümânaat eylediklerini, bu suretle yüzbaşı ile neferleri, yapılan tahribata karşı seyirci kalmak 

mecburiyetinde kaldıklarını, nihayet Müslüman kadınların ırzlarına tasallut edildikten sonra 

karınlarına süngü sokularak öldürüldüğünü ve kezalik Türk çocuklarıyla bir takım ihtiyarların itlâf 

edildiğini gördüğünü ifade etmiştir.”
112

 

Objektif bir habere imza atan The Guardian Gazetesi’nin “Yunan Sansürü 

ve Doğu Trakya” başlıklı İstanbul’dan gönderilen haberi ise Kütahya-Eskişehir 

Muharebeleri’nin gerçekleştiği günlerde yayımlanmıştır. Buna göre, Yunan 

Devleti’nin bir aydır Türkiye’ye karşı bir sansür uyguladığı, bunun İngiliz halkının 

                                                 
110 The Daily Express, “Greek Tyrants”, 17 Haziran 1921, s.17. 
111 The Guardian, “Greek Atrocities At Yalova”,17 Haziran 1921, s.3. Ayrıca bu meseleye dair The 

Daily Express gazetesinde Yunan Mezalimi için “Vandalism” isimli haberde benzer bilgiler 

paylaşılmıştır. Bkz. The Daily Express, “Vandalism”, 14 Eylül 1922 s.1. 
112 Mehmet Kaplan, İnci Engingün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Devrin Yazarlarının 

Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal II, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1992, 

s.1006-1007. 
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ilgisini olumsuz yönde etkilemek için yapıldığı belirtilmiştir. İstanbul’dan giden tüm 

telgrafların Yunan Bölgesi’nden geçtiği, başka bir yol olmadığı ve dolayısıyla bütün 

telgrafların Yunan sansüründen geçtiği dile getirilmiştir. Özellikle İzmit Bölgesi’nde 

Yunan Birlikleri tarafından yapılan cinayet, yangın ve yağma ile ilgili haberlerin 

kesildiği belirtilirken, sansürle ilgili detaylı eleştiriler de yapılmıştır. Gazetenin 

muhabiri tarafından yazılan haber 9 Temmuz tarihli, mektupla gönderilmiş olması 

muhtemeldir.113 Bu haberden de anlışacağı üzere, İngiliz gazetelerinin Türkiye’de 

muhabirleri olanlar, olayları daha objektif bir şekilde haberleştirmişlerdir. 

Muhabirlerin herşeyi yakından takip etme imkânları olduğundan doğru bilgiyi 

gazetelerine ulaştırmışlardır.  

Yine oldukça gerçekçi yorumların yer aldığı The Guardian Gazetesi’nde 

“Küçük Asya’yı Tehdit Eden Trajedi”, “İtilaf Devletleri’nin Sorumluluğu” başlıkları 

ile verilen haber, gazetenin İstanbul’daki muhabiri tarafından kaleme alınmıştır. 

Ayrıntılarda Yunanların geri çekilmeleri sırasında Türk yerlilere zulüm yaptıkları ve 

eğer İtilaf Devletleri kontrolü sağlanmazsa Kocaeli Bölgesi’nde de benzer şiddetin 

yaşanacağı belirtilirken muhabir Yunan Birliklerinin bütün bunları soğukkanlılıkla 

yaptığına bizzat şahit olduğunu dile getirmiştir. İtilaf Devletleri’nin bu savaşın 

devamına izin vermesi durumunda kazanan kimsenin olmayacağı, Yunan ve Ermeni 

azınlıkların ayrıcalıklarını yitirerek bir daha evlerine dönemeyecekleri konusundaki 

fikirlere yer verilmiştir.114 

Anadolu’da Yunan işgali 15 Mayıs 1919’dan itibaren hızla devam etmişti. 

Yunanlar girdikleri yerlerde yıkımlar ve katliamlar yapmalarına rağmen buna ilişkin 

haberler ancak II. İnönü Zaferi’nden sonra İngiliz Basınında yer almaya başlamıştır 

ve bu durumdan rahatsızlık duyulduğu gözlenmektedir.  

 3.6. İtilaf Devletleri’nin Arabuluculuk Çabaları 

 İnönü Savaşları ile Yunan ilerleyişi durdurulmuştu. Ülke genelinde büyük bir 

sevinç vardı ve kutlamalar yapılıyordu. Gelişmeleri yakından takip eden İtilaf 

Devletleri, Türk-Yunan Savaşı’nı sonlandırmak için arabuluculuk yapmayı denediler. 

                                                 
113 The Guardian, “The Greek Censorship And Eastern Thrace”, 19 Temmuz 1921, s.6. 
114 The Guardian, “The Tragedy Threatened In Asia Minor”, 23 Temmuz 1921, s.6. 
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İncelediğimiz gazete haberlerinden edindiğimiz izlenimlere göre Türkler, şartları 

kabul edildiği takdirde savaşmaktan yana olmadıklarını, müzakere edebileceklerini 

gösterirken Yunanlar katiyyen savaştan vazgeçmeyeceklerini ifade etmiş ve bunu 

harekete de geçirmişlerdir. 

Bu konuda, “İtilaf Devletleri ve Yakın Doğu.” Başlıklı The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki haber şöyledir: “M. Briand (Fransız Başkanı) Fransa’yı hiçbir savaş 

macerasına dâhil etmeyeceğini, Türklere karşı savaşta hiçbir zaman ilk imzayı atan başkan 

olmayacağını açıkladı. Ayrıca Fransız Devleti’nin tamamen tarafsız olması gerektiğini, 

Türkiye’nin lehine olmaksızın Yakın Doğuda barışın yeniden inşasını, bu ülkenin 

bağımsızlığına kavuşması için İtilaf Devletleri’nin çalışması gerektiğini söyledi.”115 

Aynı gazetenin 4. sayfasındaki haber ise aynen şöyle yer almıştır: “İttifak 

Söylentileri. Öyle anlaşılıyor ki Marquis Curzon Paris’e Yakın ve Ortadoğu işleri için geldi. 

Şunu söyleyebilirim ki Dışişleri Bakanı İngiltere-Fransa önerisi için konuşacağı asılsız. 

Fransa’yı Bağdat’ta tahta oturtulan Emir Faysal ile uzlaştırmak için bütün zamanını 

harcayacak. ‘Türklerle Konuşmak.’ Fransız senatör M. Franklin Bouillon’un Anadolu’da. 

Ankara’ya ulaşması ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edileceği bekleniyor. İnsanlar 

neden bizim devletimiz Ulusçu Türklerle konuşmak için Ankara’ya bir komisyon 

göndermiyor diye soruyor. Uzmanlar Fransızların yaptığını öneriyor.”116 

The Daily Express Gazetesi’nde “Yunanistan’a Ultimatom, Briand-

Curzon’un Savaşı Durdurma Planı” başlıklarıyla verilen haberde M. Briand’ın şu 

sözlerine yer verilmiştir:  “3 Devlet Yunan Hükümetine dahil olmak yerine 

arabuluculuğun önerildiği bir telgraf gönderme kararı aldı. Eğer Yunanlar kabul ederse aynı 

fikri Türklere de uygulayacağız ve iki taraf da anlaşırsa ateşkes derhal imzalanacak. Sonra 

bir konferans düzenlenecek. Eğer Türkler ya da Yunanlar reddederse İtilaf Devletleri onları 

kendi haline bırakacak. Hiçbir durumda Fransa’nın askeri harekete sürüklenmesine izin 

verilmeyecek.”117 

The Daily Mirror Gazetesi ise aynı haberi şu şekilde vermiştir:  “İtilaf 

Devletleri yakın doğudaki ateşkes için planı. Arabuluculuk telgrafı Yunanlara gönderiliyor. 

Lord Curzon’un Gülümsemesi. M. Briand: ‘Tartışmalar son buldu ve üç devlet İngiltere, 

                                                 
115 The Daily Mirror, “Allies and Near East”, 18 Haziran 1921, s.3. 
116 The Daily Mirror, “Alliance Rumours”, 18 Haziran 1921, s.4. 
117 The Daily Express, “Ultimatum To Greeks”, 20 Haziran 1921, s.1. 
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Fransa, İtalya Yunanlara müdahil olmak yerine arabuluculuk rolünü üstlenebileceğine dair 

telgrafı gönderme kararına vardı. Eğer Yunanlar kabul ederse aynı düşünceyi Türklere de 

uygulayacağız ve iki taraf anlaşırsa acilen ateşkes imzalanacak. Sonra bir konferans 

düzenlenecek. Eğer Rum ve Türkler reddederse kendileri bilirler. Hiçbir durumda Fransa 

kendini askeri hareketin içine sokmayacaktır. Kemalistler için ‘Kırmızı’ Bombalar. Ankara 

ve Moskova arasında Bolşevik uçaklarının eşlik ettiği gemilerle Novorossik’ten 

Karadeniz’deki Türk Limanlarına Kemalistlere cephane taşınması için bir anlaşma yapıldı. 

Exchange. Bütün Hindistan Kongresi’nin çalışma Komitesi her bir Hintli ve Hint Askerine 

Ankara’ya karşı düşman olursa emperyal hükümete yardım etmemesini tavsiye etti.”118 

The Guardian Gazetesi’ndeki “Anadolu’daki Yeni Yunan Saldırısı” başlıklı 

haberde İzmir’den alınan bir telgrafa göre Kral’ın ayrılışının birkaç gün ertelendiği 

belirtilirken Devlet Kaynaklarına göre Yunan saldırısının kısa bir zaman içinde 

başlayacağı ve başarılı sonuçlar alınacağına şüphe olmadığı dile getirilmiştir.119 

Yunanlar İtilaf Devletleri’nin dur çağrısına uymamış, böyle bir meydan 

okumayı sakıncalı bulan Müttefikler 1921’de Yunan-Türk Savaşı’nda 

tarafsızlıklarını ilan etmişlerdi.120 

“Yunanlar Durma Çağrısını Reddediyor”, “Türklerin Barış Planı” 

başlıklarıyla The Daily Express Gazetesi’nde yer verilen haberin detaylarında 

Yunan gazetelerinin hükümetin Türk Ulusçulara karşı yaptığı askeri hareketi hiçbir 

durumda durdurmayacağının açıklamasını bekledikleri belirtilmiştir. “Türklerin Barış 

Planı” başlıklı bölümde ise altbaşlık olarak “İzmir ve Trakya’ya Özerklik” 

girilmiştir. Ayrıntılarda Yüksek Şura’nın Temmuz’da Boulogno’da Türk sorununu 

çözmek için toplantı çağrısının Ankara’da memnuniyet yarattığını, Kemalistlerin 

İzmir’in ve Trakya’nın özerkliği konusunda istekli oldukları belirtilirken, Yunanların 

Trakya ve İzmir’den geri çekilirken verdikleri zararın tazmin edilmesini reddettikleri 

bilgisi yer almıştır. 18 Haziran’da Kemalistlerin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey 

ile Ankara’da Ulusçu Meclis’te görüşme yapıldığı, görüşmede Türk Politikasının 

Avrupa’daki ve Moskova’daki diplomatların çabalarına bağlı olduğu, İtilaf 

                                                 
118 The Daily Mirror, “Allies’ Plan For Truce in The Near East”, 20 Haziran 1921, s.3. 
119 The Guardian, “New Greek Offensive In Anatolia”, 21 Haziran 1921, s.9. 
120 Bilge Criss, İşgal Altında İstanbul 1918-1923, İstanbul, İletişim Yay., 2011, s.185. 
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Devletleri’nin Ulusçu Türkiye’nin bağımsızlığını tanıdıkları halde barış 

müzakerelerinin derhal başlayabileceği belirtilmiştir.121 

“Yunanistan Durmayı Reddediyor.” başlıklı The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki haber Yunanların İtilaf Devletleri desteğini kaybetme riski olduğu 

halde savaşmaya devam edeceğini göstermektedir: “İtilaf Devletleri arabuluculuğu 

reddedildi ve Anadolu’daki saldırı devam ediyor.”122 

Aynı gazetenin 28 Haziran 1921 tarihli sayısındaki “Türkler Yunanları 

Bozguna Uğratıyor.” başlıklı haber şu şekildedir: “Reuter muhabiri Paris’e gönderdiği 

telgrafta, Türklerin Yunanları Adapazarı’nda bozguna uğrattığını, Yunanların İzmit’e geri 

dönmek zorunda kaldığını yazıyor. Yunanların ölü ve yaralı 200 kaybı var. Reuter’in 

söylediğine göre en kötü telgraf Ankara Hükümeti’nden Londra’ya geldi. Telgraf esirlerin 

serbest bırakılması ile ilgili anlaşmayı tamamen inkâr ediyor. Türk Ulusçuları İngiliz esirleri 

bırakmayı reddediyor.” Haberde ayrıca İngiliz birliklerinin Bozcaada’yı Yunan 

yetkililerine teslim ettiği belirtilmiştir.123 

Bu konuya ilişkin başka bir haber The Guardian Gazetesi’nde “İzmit 

Yakınlarındaki Yunan Çekilişi”, “Türklerin Zeki Hareketi” başlıklarıyla İstanbul’dan 

Reuter göndermiştir. Ayrıntılarında son üç gündür İzmit dolaylarında keskin 

çatışmalar olduğu, Yunanların 11. Bölüğü geri çektiği ve Kemalistlerin geri çekilen 

birlikleri rahatsız etme fırsatını elde ettikleri belirtilirken Türk silahlarının İzmit’i 

ateşe tuttuğu, Yunanların ise kuvvetli bir şekilde cevap verdiği ancak sonunda 11. 

Bölüğü geri çekmek zorunda kaldıkları ve Türk saldırısının durduğu belirtilmiştir. 

Son olarak İzmit’te 30.000 Yunan mülteci olduğu ve bunların gemi ile Yunanistan’a 

gönderileceği bilgisi verilmiştir.124 

Öteyandan “Ankara’nın Lenin’e Güveni”, “İtilaflara Karşı Silahlar” 

başlıklarıyla The Times Gazetesi’ne İstanbul’dan gönderilen haberde Bekir Sami 

Bey’in Londra Konferansı’nda Ulusal çıkarlara aykırı anlaşmalar yaptığı 

gerekçesiyle görevinden alındığı ve Meclisin 16 Mart’ta Moskova ile imzalanan 

Anlaşmayı onaylayacağı bildirilmiştir. Genel dış politikaya bakıldığında Hükümetin 

                                                 
121 The Daily Express, “Turks’ Peace Move”, 25 Haziran 1921, s.1. 
122 The Daily Mirror, “Greece Refuses To Halt”, 27 Haziran 1921, s.2. 
123 The Daily Mirror, “Turks Defeat Greeks”, 28 Haziran 1921, s.3. 
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Sivas Kongresi’nde alınan kararlarda ısrarlı olduğu belirtilirken Lenin’in Rusya’sının 

Türkiye’nin koruyucusu Kayser Almanya’sının yerini aldığı yorumu yapılmıştır.125 

“İngiltere Yeni Bir Türk Savaşına Sürüklenmemeli.” The Daily Mirror 

Gazetesi’nin sol üst köşesinde büyük puntolarla atılmış bu başlığa ait haber sayfanın 

yarısını kapladığı üzere önemli hususlara değinmektedir. Haberin girişinde gazetenin 

daha önce savaşa girilmemesi ile ilgili haberler ve Rothermere’in kaleme aldığı 

makaleden bahsedilmiştir ancak bunlara rağmen Kral Konstantin ile iş birliği 

anlamına gelebilecek durumların eşiğine gelindiği de belirtiliyor. İstanbul’un 

durumundan bahsedilirken İtilaf Devletleri tarafından desteklenen kukla bir hükümet 

tarafından yönetildiği belirtiliyor. 

“Tino Meydan Okuyor” alt başlıklı bölümde Türklerin çoğunluğunun 

Mustafa Kemal Paşa’yı desteklediğini, ordusunun 80.000 iyi donatılmamış askerden 

oluştuğu söylenirken Yunanistan’ın İtilaf Devletleri’ni dinlemeyi reddedip 

Anadolu’daki Türk Ulusçulara karşı savaşa devam ettiği, askerlerinin çoğunluğunu 

İzmir’e yığdığı, ateş hattında 94.000 asker olduğu belirtilmiştir. Yine Türkleri 

İstanbul’dan atmak için bir ordu ve filo gönderilmesi gerektiği ancak halkın yeni bir 

savaşı tolere edemeyeceği söylenirken bu arada Bulgaristan’ın Makedonya’da 

Yunanistan’a saldıracağı iddia edildiği de yer almakta. Bu haberin yanında “Büyük 

Deniz Kuvvetleri Malta’dan Doğu’ya Doğru Hareket Etti” başlığıyla yer alan 

haberde Amiral De Robeck’in ani plan değişikliğinden ve gemilerin çok miktarda 

cephane taşıdığından da bahsedilmiştir.126 

Anadolu’daki savaşa karşı çıkan The Daily Express Gazetesi’nde “Türk 

Savaşı İçin Ne Bir Adam, Ne De Bir Metelik”, başlığı büyük puntolarla verilen 

haberde filonun İstanbul’a hareket ettiği, İngiliz halkının yeni bir savaşa karşı 

olduğu, Kemalistlerin İstanbul’a yürüme ihtimali olduğu belirtilirken gazetenin 4. 

sayfasında Yunanların Türklere karşı desteklenmemesi konusunda kapsamlı bir 

propaganda haberi yer alımaktadır.127 

                                                                                                                                          
124 The Guardian, “The Greek Reverse Near Ismid”, 29 Haziran 1921, s.8. 
125 The Times, “Angora’s Reliance On Lenin”, 6 Temmuz 1921, s.12. 
126 The Daily Mirror, “Britain Must Not Drift Into New Turkish War”, 7 Temmuz 1921, s.3. 
127 The Daily Express, “Not A Man, Not A Farthing For A Turkish War”, 7 Temmuz 1921, s.1. 
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“Doğu Savaşı İçin Fransız Desteği Yok.” başlığıyla The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki haberde ise ilginç tanımlar yer almıştır: “Süper Emperyalistler” 

evlerinde Kral Konstantin’i yeni bir doğu savaşında destekleme planları yaparken 

Fransa bu pahalı “haçlı seferi savaşı” nın içinde yer almayacağı planını yaptı.” Bu 

haberin altında “Generalin Savaşa Hayır Gezisi” diğer bir haberde General Sir 

Charles Townshend The Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada bir sonraki 

hafta Türkiye’ye yola çıkacağını, Yunanlarla olan düşmanlığın ilerlememesi için 

resmi görevi olmaksızın kişisel nüfuzunu kullanacağını belirtti.”128 Bu ve bunun gibi 

haberlerden de görüldüğü üzere İngiliz Basını ve kamuoyu gibi, Fransız basını ve 

kamuoyu da savaşa karşı tutum sergilediği çok açık bir şekilde görülmektedir. 

The Guardian Gazetesi’nde “Yakın Doğu Savaşı’nda İngiliz Barış Çabaları” 

başlıklı haberin ayrıntılarında Fransız Hükümeti’nin İstanbul’daki İngiliz 

Başkomutanı Charles Harington’un Ankara’ya giderek müzakerelerde bulunmasını 

tavsiye ettiği, kendisinin harika bir müzakereci olduğu ve Türklerle bir anlaşma 

yapabileceği belirtilmiştir.129 

Arabuluculuk meselesine ilişkin “General Harington Duruyor. Kemal’e 

Başka Bir Nota Giderken Kendisi İstanbul’da Bekliyor.” başlıklı. The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki haber şöyle yer almıştır: “Dün Reuter’in öğrendiğine göre Mustafa 

Kemal’in General Harington ile buluşma ile ilgili gerçekleri çarpıttığı mesajı alındı. Ulusçu 

lider müzakere etmeye istekli olduğunu ancak İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmaya göre 

General Harington’un müzakere etmeyeceği sadece Mustafa Kemal’in durumunu 

dinleyeceği talimatları aldığını ortaya koyuyor. Ayrıca Türk Programının tamamı kabul 

edilirse müzakere edeceğini de belirtiyor. General Harington İstanbul’dan ayrılmadı, bundan 

sonraki adım Mustafa Kemal’e bir cevap gönderilmesi olacak. Londra’daki Ermeni 

komitesinden alınan mesaja göre Maraş’tan yabancıların çıkarılması Türkler tarafından 

düzenleniyor ve Hristiyan nüfus için durum ciddi.”130 

Aynı meseleye dair, 8 Temmuz 1921 tarihli The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki General Harington ve Mustafa Kemal’in buluşması ile ilgili haber, 

cümlesi cümlesine aynı olarak The Guardian Gazetesi’nde “Buluşma Şüpheli” 

                                                 
128 The Daily Mirror, “No French Aid For Eastern War”, 8 Temmuz 1921, s.2.  
129 The Guardian, “British Peace Efforts In The Near East War”,8 Temmuz, 1921, s.7. 
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başlığı ile yer almıştır. “Yunan Çekilişi Rapor Edildi.” başlıklı haberde ise 

Karamürsel’de karaya çıkan 4000 askerin İznik’e doğru ilerlerken yerliler ve düzenli 

Kemalist gruplar tarafından sert savunmayla karşılaştıkları, güvenilir kaynaklara göre 

1000 Yunanın öldürüldüğü ve yaralandığı belirtilmiştir.131 

Aynı gazetenin 11 Temmuz 1921 tarihli sayısındaki haber ise aynen şöyledir: 

“Türk Hücumu. Dün İstanbul’dan alınan bir mesaja göre amaçları kuvvetlerini 

birleştirmek olan Türk Birlikleri Yenişehir ve Gemlik’e hücum etti. Yunanların Yalova’dan 

çekildiği rapor edildi. Exchange.”132 

Öte yandan önemli bir gelişmeyi barındıran “Resmi Olmayan Ziyaret İptal.” 

başlıklı The Times Gazetesi’nin haberinde General Harington’un Mustafa Kemal’le 

yapacağı görüşmenin olmayacağı, Mustafa Kemal Paşa’nın İngiltere’nin kendisi ile 

röportaj yapmak istediğini ancak kendisinin ateşkes başlangıcındaki gibi ulusal 

sınırları içinde “Hür ve kontrolsüz bir Türkiye” için Ulusal anlaşma yapmak 

istediğini dile getirdiği belirtilirken, muhabir tarafından bu isteğin yerine 

getirilmesinin imkansız olduğu ve bu yüzden görüşmenin iptal edildiği bilgisi 

verilmiştir.133 

Benzer bir haber daha ayrıntılı bir biçimde “General Harington Kemal’i 

Görmüyor.” başlığıyla The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan haber ise dikkat 

çekicidir: “Ulusçular mümkün olmayan şartlar öne sürüyor. Anadolu’dan çok az haber 

ulaşmasına rağmen uzmanlar bu hafta Yunan Ordusu ve Türk Ulusçuları arasında ciddi 

çatışmaların olacağına inanıyor. Kral Konstantin’in karargâhı günlerdir İzmir yakınlarında 

ancak şimdiye kadar ilginç bir şekilde isteksizlik gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa’nın 

takipçileri şimdiye kadar Yunanlardan daha fazla girişimde bulundular ancak ilerlemeleri 

boyunca çatışma olmadı. Çatışmanın belirsizleşeceği hemen hemen kesin. Yunanlar 

Anadolu’nun içlerine girdikçe risk büyüyecek ve iletişim tehdit edilecek. Öte yandan Ulusçu 

Türkler İzmir’i alacak kadar güçlü değiller. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a yürümesi 

ihtimali kabul edilemez. O sadece İzmir’i istiyor ancak kuvvetleri bunu başaracak güçte 

değil.” “Kemal Uyarıyor.” başlığıyla Reuter Ajansı’nın verdiği bilgiye göreyse, 

                                                                                                                                          
130 The Daily Mirror, “Gen. Harington Halts”, 9 Temmuz 1921, s.3. 
131 The Guardian, “General Harington And Kemal”, 9 Temmuz 1921, s.10. 
132 The Daily Mirror, “Turks Attack”, 11 Temmuz 1921, s.3. 
133 The Times, “Unofficial Visit Fails”, 11 Temmuz 1921, s.9. 
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İngiltere Hükümeti’nin İstanbul’daki temsilcisi Mustafa Kemal Paşa’yı cevapladı. Bu 

cevapta İngiliz Temsilcisi’nin, Kemal’in durumu tamamen yanlış anladığını 

belirttiği, yeni ve en ilginç şartlardan ötürü General Harington’un Ulusçularla 

görüşmesinin mümkün olmadığı bilgisi yer alıyor. Ayrıca Bay Lloyd George’un 

Avam kamarasında İngiliz Kara ve Deniz kuvvetlerinin saldırıya uğramadıkça 

İstanbul ve Boğazların tarafsız bölgesine yönelik tehdit beklenmediğine dair 

açıklaması yer alırken Bay Harmsworth’un General Harington’dan bir mektup aldığı, 

mektupta Rus Ticaret Delegasyonu üyelerinden birinin İtilaf Devletleri’nin 

başkentini altüst edeceğine dair komplonun içinde yer aldığı belirtiliyor.134 

Benzer bilgilerin yer aldığı The Guardian Gazetesi’ndeki “Yunan Harekâtı 

Bu Hafta Mı?” başlıklı haberde General Harington’un Mustafa Kemal’e verdiği 

yanıtta durumun tamamen yanlış anlaşıldığı, Ulusçuların öne sürdüğü şartların 

absürd olduğu belirtilmiş ve General Harington tarafından buluşma için kabul 

edilmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. Son olarak Yunan saldırısının bu 

hafta başlayacağı bilgisi paylaşılmıştır.135 

Yunan taarruzu hakkında The Daily Express Gazetesi’nde “Zor Türkler” 

başlığıyla verilen haberde ise, Yunanların asıl Türk savunmasıyla henüz temas 

kurmadığı, bir Kemalist bildirinin, birliklerin ana savunma hattına genel olarak 

çekilmesini bildirdiği iddia edilirken, gözlemcilerin fikrine göre Yunanların asıl 

hedefinin birkaç ay önce bozguna uğramalarının ana sebebi olan Kütahya’yı almak 

olduğu bilgisi yer almaktadır.136   

 3.7. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 

 II. İnönü Muharebesi’nden sonra Türk Ordusu’nun üstünlük kazanmasının 

ardından yapılan bir taktik hatası Dumlupınar ve Aslıhanlar yenilgilerine sebep 

olmuş, durum gitgide kötüye gitmişti. Mustafa Kemal Paşa’nın değerlendirdiği üzere 

Uşak birliklerinin, Dumlupınar’dan sonra Eskişehir yönünde gitmesi gerekirken, 

Afyon’dan Konya üzerine yürümesiyle kesin sonuç alacak yerde birlikler tehlikeye 

düşmüştü. Dumlupınar ve Aslıhanlar Muharebeleri sonucunda üstünlük elde eden 

                                                 
134 The Daily Mirror, “General Harington Not To See Kemal”, 12 Temmuz 1921, s.3. 
135 The Guardian, “Greek Offensive This Week”, 12 Temmuz 1921, s.7. 
136 The Daily Express, “Elusive Turks”, 15 Temmuz 1921, s.1. 
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Yunan Ordusu bir süre sonra tekrar harekâta başlayacak, şiddetli çarpışmaların 

yaşandığı Kütahya-Eskişehir muharebeleri gerçekleşecekti.  

Mustafa Kemal Paşa, Kütahya-Eskişehir şavaşlarını şöyle anlatmıştır: “İkinci 

İnönü Savaşı’ndan sonra, üç ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra, 10 Temmuz 1921 

gününde, Yunan Ordusu yeniden cephemize karşı, genel saldırıya geçti. Bu saldırıdan önceki 

günlerde iki yanın durumu şöyle idi: Bizim ordumuz başlıca, Eskişehir’de ve Eskişehir 

kuzeybatısındaki İnönü dayangalarında ve Kütahya- Altıntaş dolaylarında yoğunlaştırılmıştı. 

Afyonkarahisar yöresinde iki tümenimiz vardı. Geyve’de ve Menderes bölgesinde ise birer 

tümenimiz bulunuyordu. Yunan ordusu da, Bursa’da bir ve Uşak doğusunda iki kolordusunu 

toplu bulunduruyordu. Menderes’te de bir tümeni vardı. Yunanların bu saldırısı üzerine 

yapılan ve Kütahya-Eskişehir Savaşları adıyla anılan bir sıra savaşlar vardır. On beş gün 

sürmüştür. Ordumuz, 25 Temmuz 1921 akşamı büyük kısmıyla Sakarya doğusuna 

çekilmişti.137 

Buna ilişkin “Yunan İlerleyişi, Afyon-Karahisar İşgal Edildi.” başlıklarıyla 

The Guardian Gazetesi’ndeki haber aynen şöyle verilmiştir: “Birliklerimiz Eskişehir-

Kütahya yönünde ciddi bir dirençle karşılaşmadan ilerliyor. Bugün Afyon-Karahisar’ı işgal 

ettik. Kayıplarımız çok hafif. Atina.-Reuter.”138 

Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi veren The Daily Express’te “İhtiyatlı 

Türkler” başlığıyla yer alan haber şöyledir: “Yunanların güneyde hızlı ilerlemesine ve 

Afyon-Karahisar’ı almasına rağmen halâ ciddi bir çatışma yok. Türkler birliklerini Yunanlar 

sınıra ulaşana kadar bütün olarak tutuyor. Ulusçu Başbakan Fevzi Paşa Hristiyan nüfusa 

karşı en ufak bir misilleme niyetlerinin bulunmadığını söyledi. Kendisi çatışmanın 

uzayabileceğini ancak Kemalist Ordu’nun tam güvenini ifade ettiğini belirtti.”139 

                                                 
137 Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.811-813. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Türk ordusu 

kuvvetinin önemli bir kısmını kaybetmişti. Mustafa Kemal Paşa’nın talebi üzerine ordu Sakarya 

gerisine çekildikten sonra mevcudun arttırılması içi aralıksız çalışılıyordu. Geniş çapta bir seferberlik 

ilan edilerek, Doğu cephesinin ve Merkez ordusunun hemen hemen bütün kuvvetleri Batı Cephesine 

gönderilmeye başlamış ve yeniden askere alınanlarla bunların yerine yeni birlikler teşkil olunmuştu. 5 

Ağustos 1921 günü Batı Cephesinin savaşçı er sayısı 46.228’e yükselmiş ve bu tarihte makinalı tüfek 

ve top sayısı da şu miktarları bulmuştu: 515 ağır makinalı tüfek, 255 hafif makinalı tüfek, 167 top. 

Buna karşın Yunan ordusunda; 120 piyade taburu,876 ağır makinalı tüfek, 23 süvari bölüğü, 284 top. 

Ayrıca Yunan ordusunun bütün mevcudu 122.164 kişi olup, bunun 85.000’i er, 4.364’ü subay idi. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Selek, a.g.e., Cilt 2, s.184. 
138 The Guardian, “The Greek Advance”, 16 Temmuz 1921, s.11. 
139 The Daily Express, “Cautious Turks”, 19 Temmuz 1921, s.1. 
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Aynı gazetenin 27 Temmuz 1921 tarihli sayısındaki “Kemalistler Ankara’yı 

Boşaltıyor mu?” başlıklı haberde resmi olarak onaylanmadığı halde Kemalistlerin 

Ankara’yı tahliye ettikleri ve Anadolu Yönetimi’nin Konya’ya taşınacağı hakkındaki 

raporların Londra’ya ulaştığı belirtilirken, Kemalist Hükümet’in Merkez Hükümet’e 

Yunanların ilerlemeleri halinde Ulusal Meclis’i Sivas’a taşıyacaklarını telgrafla 

belirttikleri bilgisine de yer verilmiştir. Ayrıca Yunanların 50.000 esir aldıkları 

tahmin edildiği dile getirilmiş, Reuter’den alınmış başka bir habere göre ise 

Sandıklı’dan gelen Türk Birlikleri’nin Uşak’ı aldığı ve bir Yunan Bölüğünü esir 

aldığı belirtilmiştir.140 

Bütün bu olaylar gerçekleştiği sırada Türk halkının yaşadığı üzüntüyü dahi 

takip eden The Daily Express Gazetesi’nde “Türk Kederi” başlığı atılan haberde 

Yunanların Kemalistlerin Karadeniz’le olan bağlantısını kestikleri, Türk Basınının bu 

haberi küçümsediğini, sadece bir tanesinin ‘oyun bitti’ diyerek Güçlerin 

arabuluculuğunun gerekli olduğunu belirttiği bilgisine yer verilmektedir. Ayrıca 

Türklerin çoğunun kederli olduğu ve Ankara’daki Ulusçuların zalimliğinin Güçlerin 

arabuluculuğunu veya çözüm için müzakereleri engelleyeceğinden korktukları iddia 

edilirken bir bakanlık krizinin an meselesi olduğu, Tevfik Paşa’nın yönetiminin 

Ulusçu karşıtı unsurlara yol vereceği bilgisine yer verilmiştir.141 Burada ilginç bir 

durumdan bahsetmek gereklidir. Şu ana kadar İngiliz basınının Türkiye’deki durum 

hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu yapılan haberlerden gördük. Bunun daha 

iyi anlaşılabilmesi için birçok haberi olduğu gibi çevirdik. Türklerin savaşın gidişatı 

ile ilgili yaşadığı üzüntünün dahi farkında olan İngiliz Basını, Anadolu’da yaşanan 

açlık, sefalet ve hastalıklardan hiçbir şekilde bahsetmemektedir. Düşman olarak 

gösterdikleri Türk halkının bu içinde bulunduğu zorlukları gündeme getirmeyerek, 

                                                 
140 The Guardian, “Kemalists Evacuating Angora”, 27 Temmuz 1921, s.8. 23 Temmuz 1921 günü 

yapılan gizli oturumda Fevzi Paşa şöyle konuşmuştur: “Arkadaşlar, tarihi günler yaşıyoruz. 

Yunanların çok üstün kuvvetle yaptıkları taarruza karşı asker ve subaylarımız insanüstü bir gayretle 

kahramanca çarpıştılar. Harb çok kanlı oldu. Ağır zayiata uğradık. Biz şehir, bölge harbi yapmıyoruz; 

hedefimiz nihai zaferdir. Ordumuz stratejik bakımdan en müsait yerde harbe devam edecektir. Zaafa 

düşürecek yerlerle hiçbir alakamız yoktur. Askeri noktadan en emin yerde harbedeceğiz. 

Hükümetimiz namına Ankara’yı bir hafta zarfında tahliye etmeye, hükümet merkezini Kayseri’ye 

nakletmeye karar verdik. Şimdiden hazırlığa başlamanızı rica ederim.” Bkz. Selek, a.g.e., Cilt 2, 

s.184. 
141 The Daily Express, “Turks Downcast”, 30 Temmuz 1921, s.5. 
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İngiliz kamuoyunun Türklere karşı olmasını devam ettirmeye çalışmışlardır. İlginç 

olan şudur ki savaşın seyri değiştikçe bu durum da değişecektir. 

Aynı gazetenin 2 Ağustos 1921 tarihli sayısında “Türk Kayıpları” başlıklı 

haber şu şekilde: “Patris” Gazetesi, Türk kayıplarının 9000’i esir 9000’i asker kaçağı ve 

12000’i ölü ve yaralı toplam 30000 olduğunu tahmin ediyor. Yunan Birlikleri Eskişehir’in 

50 mil doğusuna ilerledi. Buradaki operasyonlar hattı düzeltmek için geçici olarak 

durduruldu. İyi bilgi alan çevreler Ankara’ya ilerleyişin birkaç gün içinde İnebolu ve 

Samsun’daki Yunan Birlikleri ile eş zamanlı olarak gerçekleşeceğine inanıyorlar.”142 

Bu sırada The Guardian Gazetesi’nde “Rusya ve Türk Ulusçular” başlıklı 

Reuter’den alınan haberde Ankara’daki Ulusal Meclis’te Moskova ile 21 Mart’ta 

yapılan anlaşmanın 205 oy ile kabul edildiği belirtilirken anlaşmaya göre Kars ve 

Ardahan’ın Türkiye’ye ait olduğu, Batum’un Gürcistan’a ait olduğu ve Türk 

mallarına ticari imtiyaz sağlanacağı belirtilmiştir.143 

İlginç ayrıntılar barındıran The Times Gazetesi’nde “Anadolu Savaşı”, 

“Yunan Hattının Alanı” başlıklarıyla iki bölüm halinde verilen haberde Ankara’daki 

Afgan elçisinin, İngiltere’nin Türkiye ile açıkça savaş yaptığı takdirde Afganistan’ın 

da İngiltere’ye savaş ilan edeceği şeklindeki konuşması yer almıştır. Ayrıca 

İngiltere’nin Yunanistan’a gizli gizli destek verdiğini bildirmiş, Afganistan’ın da 

Hindistan’ın Kuzey-Batı sınırındaki kabileleri kışkırtabileceği uyarısında 

bulunmuştur. İngiltere’nin Türkiye’yi ortadan kaldırmak istediği ve bunun savaş 

sırasında anlaşılmadığı ancak daha şimdiden Afganistan ve Müslüman dünyasının 

İngiltere’ye bakış açısının değiştiğini vurgulamıştır. Diğer bölümde ise Yunan 

uçaklarının Ankara’yı bombaladığı, bir Yunan çekilişine dair Türk raporunun da 

yalanlandığı, Yunan hattının Adapazarı-Eskişehir-Afyon Karahisar boyunca ve 300 

km olduğu bilgisi verilmiştir.144 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilişinden oldukça uzun bir zaman 

sonra 5 Ağustos 1921 tarihli The Guardian Gazetesi’nde “Ankara’nın Ulusal Andı” 

                                                 
142 The Daily Express, “Turkish Losses”, 2 Ağustos 1921, s.1. 
143 The Guardian, “Russia And Turkish Nationalists”, 2 Ağustos 1921, s.5. 
144 The Times, “The Anatolian War”, 5 Ağustos 1921, s.7. 
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başlıklı Yakın Doğu muhabirinin yazdığı makalede Misak-ı Millî altı madde halinde 

verilmiş ve bunlar üzerinde detaylı bir şekilde tartışılarak analiz yapılmıştır.145 

Buna ilişkin The Daily Express Gazetesi’nde “Türk Ordusu Ezildi.” 

başlığıyla verilen haberde Türk Ordusu’nun Yunanlar tarafından tamamen ezildiği 

ancak bunun Yunanların hemen Ankara’ya ulaşacağı anlamına gelmediği ve bunun 

birkaç ay sürebileceği belirtilmiştir.146 

 “Kemalistler Vazgeçiyor. Ulusçular Kayseri İçin Bavul Topluyor. Türkler 

100 Mil Geri Çekildi. Kemalist Hükümet Arşivlerini, Depolarını Ankara’dan 

Kayseri’ye Taşıyor, Şehri Tahliye İçin Hazırlıklar Yapılıyor.” başlıkları ile The 

Daily Express Gazetesi’nde yer alan haberin içeriğinde Mustafa Kemal Paşa’nın 

politikasının mümkün olduğunca orduyu muhafaza etmek olduğu ve Kayseri’yi 

Sivas’a tercih ettiği, bunun sebebininse denizden daha uzak olması olarak 

bildirilmiştir. Ayrıca Bolşeviklerin, İngilizlerin Yunanları desteklediğini iddia ederek 

Kemal’e yardım teklifinde bulunduğu, Kemal’in bunu kibarca reddettiğini ancak 

işler kötü giderse bu teklifin avantajını kullanabileceği belirtilmektedir.147 

Aynı gazete bir gün sonra şu haberi girmiştir: “Türkler mücadele ediyor. M. 

Gounaris Yunan kayıplarının operasyonlar süresince 1500 ölü ve 6000 yaralı olduğunu 

tahmin ediyor. Politis gazetesi, Geyve’de Yunanlar ve 11. Türk Bölüğü arasında kuşatmayı 

engellemek için mücadele olduğunu ileri sürüyor.”148 

Farklı bir bakış açısı ile durumu ele alan “İtilaf Devletleri Türk-Yunan 

Savaşını Durdurmak İçin Hareket Etmiyor. Sevr Anlaşması Paramparça.” 

başlıklarıyla The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan haberin ayrıntılarında İtilaf 

Devletleri’nin savaşanlara hiçbir şekilde yardım etmeyeceğini ancak özel partilerin 

Türkleri ve Yunanları savaş materyali ile destekleme hakkı olacağı belirtilmiştir. Bay 

Lloyd George’un Sevr Anlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından paramparça 

                                                 
145 The Guardian, “The Angora ‘National Pact’”, 5 Ağustos 1921, s.12. 
146 The Daily Express, “Turkish Army Smashed”, 6 Ağustos 1921, s.1. 
147 The Daily Mirror, “Kemalists To Abonden Capital To Greek”, 8 Ağustos 1921, s.3. 
148 The Daily Express, “Turks Struggling”, 9 Ağustos 1921, s.1. 
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edildiği, Türklerin kışkırtıldığı bir dönemde Yunanistan’ın da bunu kabul etmesi 

gerektiğine dair konuşmaları yer almıştır.149 

Öte yandan The Times Gazetesi’nde “Ankara’ya Yeni İlerleyiş” başlıklı 

İzmir’den gönderilen haberde Yunan Birlikleri’nin ilerlemeye devam ettikleri ve az 

direnişle karşılaştıkları, Mandra-Kaymaz-Ak Köprü hattını işgal ettikleri belirtilirken 

Mustafa Kemal Paşa’nın geri çekildiği, direnme imkânı olmadığı ya da isteksiz 

olduğu iddia edilmiştir. Yunan hareketinin amacının Ankara’nın geçici olarak işgali 

ve bütün demir yollarının zarar görmesinin olduğu, daha sonrasında Eskişehir’e 

dönmeleri beklendiği dile getirilmiştir.150 

Aynı gazetenin 18 Ağustos 1921 tarihli sayısında “Yeni Yunan Hattı” 

başlığıyla verilen haber ise şöyledir: “Sivrihisar Yunanlar tarafından işgal edildi. Mustafa 

Kemal Paşa Ankara’ya kadar olan bütün bölgenin tahliye edilmesi talimatını verdi.”151 

“Türk Başkenti Bombalandı.” başlığıyla The Daily Express Gazetesi’ndeki 

haber ise dikkat çekicidir: “Yunan birlikleri şu anda Ankara’nın 50 mil yakınlarında. 

Pilotlar insanların tahliye edildiğini rapor ediyor.”152 

The Times Gazetesi’nde “Yunan İlerleyişi” başlıklı İzmir’den gönderilen 

haberde Yunan zaferi ile ilgili haberlerin abartılı olduğu, ilerleyişin yansıtıldığı gibi 

olmadığı, Yunanların nehre ulaştıkları ancak geçemedikleri belirtilmiştir.153 

Aynı gazetenin 29 Ağustos 1921 tarihli sayısındaki haber ise şöyle 

verilmiştir: “Türkler direnç gösteriyor. Akgöl’de detayları bilinmeyen şiddetli bir çatışma 

var. Dumlupınar’da Türkler Yunanlara saldırdı ancak püskürtüldü. İkinci saldırı da 

püskürtüldü, sert çatışmalardan sonra iki taraf da derin kayıplar verdi. Mustafa Kemal 

sağlam bir şekilde yerini koruyor.” Bu haberin altındaki bölümde ise Kazım Karabekir 

Paşa’nın Ulusçu Ordu’nun Levazım Dairesi Başkanı olarak atandığı ve 

konuşmasından bahsedilmiştir. Konuşmasında Ulusçu Ordu’nun önemini 

Ermenistan’ın işgali başarısıyla ve Yunanların Haziran ayında püskürtülmesi ile 

                                                 
149 The Daily Mirror, “No Allied Move To Stop Turco-Greek War”, 11 Ağustos 1921, s.3. 
150 The Times, “New Advance On Angora”, 17 Ağustos 1921, s.7. 
151 The Times, “New Greek Front”, 18 Ağustos 1921, s.7. 
152 The Daily Express, “Turk Capital Bombed”, 20 Ağustos 1921, s.1 
153 The Times, “The Greek Advance”, 24 Ağustos 1921, s.7. 
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kanıtladığı, Türkiye’nin idamlık olsa bile kendi çabalarıyla kurtulacağı yahut 

şereflice öleceğini dile getirmiştir.154 

“Türkler Pusuda” başlığıyla The Daily Express Gazetesi’nde verilen haberde 

çatışmaların devam ettiği, Kemalistlerin Yunan ilerleyişini durdurmak için devamlı 

olarak karşı saldırıda bulunduğu, çatışmalarda Türk süvarilerinin olduğu belirtilirken 

Atina’dan gelen raporlarda Yunan savaş gemilerinin Hristiyanlara yapılan zulümden 

dolayı Karadeniz sahilindeki kasabaları bombaladığı ve bu bombalama tehdidinden 

sonra Trabzon’daki zulmün durduğu iddia edilmiştir.155 

Yine aynı gazetenin “Ankara Tahliye Edildi.” başlığıyla verdiği haber 

önemlidir: “Yunan Birlikleri Ankara kapılarına ulaştı ancak Türk Birlikleri çok miktardaki 

kaybına rağmen bir aradalar ve şu anda terk edilmiş olan Ankara’nın Kuzey Doğusuna 

çekiliyorlar. Kemalist Hükümet Kayseri’ye taşındı. Türk-Fransız Anlaşması imzalandı ve 50 

Fransız esiri serbest bırakıldılar ve en yakın limana doğru ilerliyorlar.”156 

Benzer bir haber olan “Yunanlar Ankara Yakınlarında. Türkler Büyük bir 

bozgundan sonra Kemalist şehirden kaçıyor.” başlıklarıyla The Daily Mirror 

Gazetesi’nin haberi ise şöyle: “Central News’in dünkü mesajına göre Yunan Kuvvetleri 

Kemalistlere karşı önemli bir zafer kazandı ve Ankara’yı savunan Türk birliklerini attı. Son 

alınan bilgiye göre Yunanlar Ulusçuların alelacele terk ettiği Kemalist şehre girmek üzere. 

Ankara’da yangınların başladığı rapor edildi.”157 

Öte yandan “Yunanlar Engellendi, Türkler Ankara’yı Korumak İçin Can 

Havliyle Savaşıyor” başlıklarıyla The Daily Express Gazetesi’nde verilen haberin 

detaylarında Ankara’nın düşmesinin tahmin edildiği kadar erken olmayacağı, 

Antalya’da ise Türklerle İtalyanlar arasında bir çatışma olduğu belirtilmiştir.158 

Buna rağmen bir sonraki gün The Daily Express Gazetesi’nin “Ankara 

Düşüyor mu? Türk Karargahının Alındığı Rapor Edildi.” başlığı ile verdiği haber şu 

şekilde olmuştur: “Türk Ulusçuların karargâhı düştü. Çatışma her iki tarafın büyük 

kayıplarıyla birlikte 10 günden fazladır sürüyor. Türkler sayılarının az kalmasına rağmen 

                                                 
154 The Times, “Turks Making A Stand”, 29 Ağustos 1921, s.7. 
155 The Daily Express, “Turks At Bay”, 31 Ağustos 1921, s.1 
156 The Daily Express, “Angora Evacuated”, 3 Eylül 1921, s.1. 
157 The Daily Mirror, “Greeks Nearly In Angora”, 6 Eylül 1921, s.3. 
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sonuna kadar direnç gösterdi ve Yunanları yakaladıkları pozisyondan çevirebilmek için 

birçok girişimde bulundular. Yunan Birlikleri muharebenin ilk günlerinde büyük irade ve 

azimle savaştı, dirençle karşılaşınca geri çekildi ve tekrar tekrar hücum etti. Kemalist 

Ordunun durumu belli değil.-Reuter.”159 

Anadolu’daki savaş hakkında mesafeli bir tutum sergileyen The Guardian 

Gazetesi’ndeki “Anadolu Savaşı Sona Mı Yaklaşıyor” başlıklı haberde Reuter’in 

Atina’dan aldığı mesaja göre Anadolu’daki muharebenin kısa zamanda sonlanacağı 

belirtilmiştir.160 

Gündemden farklı konulara değinen “Orta Doğu Entrikaları” başlıklı The 

Daily Express Gazetesi’nin haberinde Emir Faysal’ın seçilmesinin Fransızların 

kitabına uymadığını, Kemalistlerin İngilizlerin bahara kadar Faysal’ı ve hoşnutsuz 

Kürt aşiretlerini kullanarak bu kış bir bölünme yaratmakla Türklerin yeniden 

organize olmasını ve ordularını güçlendirerek Yunanlara karşı savaşmalarını 

engellemelerinden korkarak alarma geçtiği iddia edilmiştir. Bu arada Rusların 

Anadolu’yu dikkatle izledikleri, Mustafa Kemal’den memnun olmadıkları halde onu 

destekleyecek çeşitli sebepleri olduğu belirtilmiştir. Rusların Mustafa Kemal’i 

kuvvetlerinin yok olmaması için yeterince destekledikleri ve yerine Alman 

müdürlerinden harika yorumlarla kendilerine gelen dalkavuk Enver’i getirmek için 

Mustafa Kemal’in sonunu hazırladıkları iddia edilirken bu durumun ilginç bir durum 

olduğu çünkü Mustafa Kemal’in kendi iradesine sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu 

haberin altındaki başka bir haberde ise İngiliz Başkomutanı General Sir Charles 

Harington’un Türk yetkililerine, İstanbul’da ayaklanma çıkaracağı ve İtilaf Devletleri 

yetkililerini öldüreceği iddia edilen 17 Ulusçunun listesini gönderdiği ve bu kişilerin 

7 gün içinde yakalanıp asılmasını istediği belirtilmiştir.161   

Tüm bu gelişmeler sonunda büyük kayıplar veren Türk Ordusu Mustafa 

Kemal Paşa’nın emriyle 25 Temmuz’da Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmişti. 

Kütahya-Eskişehir yenilgileri Kurtuluş Savaşı’nı en tehlikeli noktasına getirirken, 5 

                                                                                                                                          
158 The Daily Express, “Greeks Checked”, 6 Eylül 1921, s.1. 
159 The Daily Express, “Fall Of Angora?”, 7 Eylül 1921, s.1. 
160 The Guardian, “End Of Anatolian War Approaching?”, 12 Eylül 1921, s.9. 
161 The Daily Express, “Middle East Plots”, 13 Eylül 1921, s.1. 
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Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan seçilmesi ile yaşanan 

sıkıntı biraz olsun azalacaktı.162 

T.B.M.M.’de yaşanan derin üzüntü ve heyacan, Fevzi Paşa’nın sorumluluğu 

üzerine almasına rağmen tartışmalara neden oluyordu. 4 Ağustos 1921 günü Mustafa 

Kemal Paşa’nın ordunun başına geçmesi istendi. Mustafa Kemal Paşa ise arzu edilen 

sonucun elde edilebilmesi için geniş yetkilerin gerekliliğinden bahsetmiş ve bu 

yetkilerin bir süreliğine verilmesini T.B.M.M.’den istemişti. 5 Ağustos 1921’de 

Başkomutanlık Yasası kabul edildi.163 

 3.8. Sakarya Meydan Muharebesi 

 1683 yılında başarısızlıkla sonuçlanan II. Viyana Kuşatması’ndan itibaren 

geri çekilme durumunda olan Türk Ordusu, Sakarya Meydan Muharebesi ile bu 

çekilmeyi durdurmuştur. Elbette böylesine öneme sahip olan bu savaş kolay 

kazanılmamıştır. 22 gün 22 gece süren tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve 

Millî Mücadele açısından dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesi, 

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın “savunma alanının vatanın bütününü 

kapsadığı” emriyle olağanüstü bir direnişin gerçekleştirildiği bir zafer olarak tarihe 

geçmiştir. 

 Zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, ilk defa farklı bir taktik 

izleyerek bütün askeri teknik kuralların ötesinde bir vatan savunması gerçekleşmesini 

sağlamıştır.164 Bir şok etkisi yaratan Sakarya Zaferi, bütün dünyaya T.B.M.M. 

hükümetinin Türkiye’nin gerçek hükümeti olduğunu kabul ettirmişti.165  

  İncelemiş olduğumuz İngiliz gazeteleri Sakarya Savaşı’nın bittiği 13 Eylül 

itibariyle bu konuya ilişkin haberleri vermeye başlamıştır. Savaşın başladığı günlerde 

yapılan haberler ise genellikle Yunan kaynaklarından alındığı için abartılı ve 

Yunanlar lehine olmuştur. Ancak bir süre sonra gerçekte durumun farklı olduğu, 

Yunanların savaşı kaybettikleri ortaya çıkmıştır. 

                                                 
162 Selek, a.g.e., Cilt 2, s.184.  
163 Turan, a.g.e., s.250. 
164 Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, s.217. 

165 Arnold J. Toynbee, Kenneth P. Kirkwood, Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu, İstanbul, 

Örgün Yayınevi, 2009, s.135. 
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Nitekim “Kral Tino’nun Ordusu Başarısız Oluyor. Hiçbir Şey İçin 10.000 

Zayiat” başlıklarıyla manşetten verilen haberde The Daily Express Gazetesi 

muhabirinin Yunan sansüründen kaçarak mektupla Anadolu’daki savaş ile ilgili 

gerçekleri anlattığı, buna göre gerçeklerin Yunanların anlattığı gibi olmadığı ve bir 

felaketle karşılaştıkları, 10.000 adamın ölü ve yaralı olduğu belirtilmiştir. Bununla 

birlikte Ankara’nın alınmasının başarısızlıkla sonuçlandığı, Türklerin derin kayıpları 

olmasına rağmen direnç sağlayabildiği dile getirilirken Türk Ordusu’nun yeterli ve 

etkili bir taşıma kapasitesi olduğu taktirde Yunanları denize dökmelerine şüphe 

olmadığı da belirtilmiştir. “Türk Kahramanlığı” başlığıyla verilen haberde ise 

Türklerin, düşmanın her açıdan üstün olması ve özgüveni olmasına rağmen zaferi 

bütünüyle cesaret ve iyi liderlik sayesinde kazandığı, Türklerin parası olmadığı için 

keşif uçaklarının olmadığı ve bu yüzden Yunanların en iyi kartlara sahip olduğu 

vurgulanmıştır. Son olarak ise Anadolu’daki durum hakkında sağlıklı bilgi 

alınamadığı, Yunanların her şeyi sansürleyerek kendi propagandalarını yaptıkları sert 

bir şekilde vurgulanmış, muhabir Atina’daki bir arkadaşından Atina’daki Basın 

Müdürü’nün odasındaki çöp kutusunda kendisine ait birçok mesajının olduğunu 

öğrendiğini belirtmiştir.166 

“20.000 Yunan Kaybı” başlığıyla The Daily Express Gazetesi’nde verilen 

haberde Yunanların Eskişehir’den ilerlemeye başladığından beri kayıplarının 

20.000’i geçtiği, Polatlı Tren istasyonunu geçemedikleri ve tamamen başarısız 

oldukları belirtilirken İstanbul’dan alınan bir mesajda Türklerin karşı saldırıda 

başarılı olacaklarına inandıkları bilgisine yer verilmiştir. Son olarak “Bizim 

Savaşlarımız” başlığıyla yer alan haberde Londra’daki Yunan Bakan Yunan 

Ordusu’nun ciddi bir bozguna uğradığı ancak hazır olduktan sonra tekrar hücum 

edeceğini belirterek şu şekilde konuşmuştur: “Biz Doğuda İngiltere ve İtilaf 

Devletlerinin savaşları için mücadele ediyoruz.” Buna cevap olarak gazetede “Kimse 

Yunanistan’dan bizim savaşlarımız için mücadele etmesini istemedi” cümlesine yer 

verilmiştir.167 

                                                 
166 The Daily Express, “King Tino’s Army Fails”, 15 Eylül 1921, s.1. 
167 The Daily Express, “20,000 Greek Losses”, 16 Eylül 1921, s.1. 
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Bir sonraki gün yayımlanan “Türk Hücumu” başlıklı The Daily Express 

Gazetesi’nin haberinde Türk hücumunun 3 gündür sürdüğü ve Türklerin başarısının 

Yunanların geri çekilmesinden kaynaklandığı, Yunanların Eskişehir’in batısına 

çekildiği belirtilmiştir. “Komplocular İçin Yakalama” başlıklı haberde ise Türk 

Devleti’nin General Harington’un Ulusçuların İtilaf Devletleri’ne komplo 

kuracakları konusundaki notasını kabul ettiğini ve gerekli çalışmalar yapıldıktan 

sonra bu kişilerin yakalanacağını ilan ettiği belirtilmiştir.168  

 Mustafa Kemal Paşa Yunan ordusunun geri çekildiğini anladığı anda taarruz 

emrini vererek savaşı kazanmıştır. Nitekim, İngiliz The Daily Express Gazetesi, 

“Türklerin başarısının Yunanların geri çekilmesinden kaynaklandığını” yazarak bu 

durumu tespit etmiştir. Burada bahsedilmesi gereken önemli bir mevzu da ordunun 

içinde bulunduğu durumdur. Mustafa Kemal Paşa’nın anlattığı üzere, yalnız bir keşif 

uçağı vardı ve bu uçağın raporlarına göre bilgi sahibi olmuştu. Nitekim gazete, 

Türklerin parası ve keşif uçakları olmadığı için Yunanların iyi kartlara sahip 

olduğunu da belirterek bu konuda da doğru bir tesbitte bulunmuştur. Ordunun 

teçhizat bakımından zor durumda olması da henüz yeterli miktarda Sovyet 

yardımının olmadığını da göstermektedir. Zaten duruma hakim olan Mustafa Kemal 

Paşa’nın, Başkomutanlık görevini alır almaz ilk işi Tekalif-i Milliye Emirleri’ni 

yayımlamak olmuştu. 

The Guardian Gazetesi ile benzer yaklaşıma sahip olan The Observer 

Gazetesi’nde “Yunanistan ve Türkiye” başlıklı haberde Atina’daki “Athiniki” isimli 

gazetenin haberinden bahsedilmiştir. Ayrıntılarda Hükümetin Küçük Asya’daki 

askeri operasyonların durdurulup sorunun diplomatik yollardan çözülmeye 

çalışılmasına karar verdiği belirtilirken resmi makamlarca onaylanmadığı dile 

getirilmiştir. Aynı sayfada Central News’in haberine göre Küçük Asya’daki Yunan 

Birliklerinin geri çekildiği, askeri hareketin sonlandığı Yunan Birliklerinin 

Didim’den Sivrihisar’ın doğusundaki Mihalıççık hattına düştüğü ve bu sırada 

düşman tarafına ciddi bir tacizde bulunmadan haberleşmeye zarar verdikleri 

belirtilmiştir.169 

                                                 
168 The Daily Express, “Turk Offensive”, 17 Eylül 1921, s.1.  
169The Observer, “Greece And Turkey”, 18 Eylül 1921, s.13. 
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İki gün sonra yayımlanan, “Yunan Mücadelesi Tam Bir Hata İle 

Sonuçlanıyor. Birlikler Tamamen Geri Çekiliyor ve Derin Kayıplar Var. Tino’nun 

Zorlukları.” başlıkları ile The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haber şöyle yer almıştır: 

“Yunan Ordusu Türk Ulusçuların başkenti Ankara’nın 50 mil yakınlarına hiç ulaşmadı, şehir 

Mustafa Kemal Paşa’nın kontrolünde. Yunanlar İzmir’den 300 mil ilerleyebildiler, 

Eskişehir’i almalarına rağmen Türkler silahlarının çoğunu aldı. İki hafta sonra Türkler büyük 

kuvvetle hücum için geri döndü ancak çok bitkin ve silahlarını kaybetmişlerdi.”170 

The Guardian Gazetesi’ndeki “20.000 Yunan Kaybı” başlıklı haberde 

Yunan Birliklerinin tamamının Sakarya Nehri’nin Batısına çekildiği, çatışma 

olmadığı belirtilirken Türklerin iki Yunan Birliğini çevirerek bozguna uğrattığı, 

Yunanlıların kayıplarının 20.000 olduğu bilgisinin yanında bunların üçte ikisinin 

savaşmaya devam ettiği dile getirilmiştir. Ulusçuların kayıplarının ise hesaplamanın 

imkânsız olduğu, Yunanlıların Eskişehir’e çekilecekleri ve Sivrihisar’ı tutacakları 

belirtilmiştir. Son olarak ise bir Exchange haber ajansının telgrafına göre Türk 

Ulusçularının Sivrihisar’ı aldığı belirtilmiştir.171 

Önemli bir gelişmeyi bildiren “Yunan Barış Şartları” başlığıyla The Daily 

Express Gazetesi’ndeki haber şöyle verilmiştir: “Öyle anlaşılıyor ki Yunan Devleti 

İngiliz Bakanla Türkiye ile barış için koşullar hakkında temas kurdu.-Central News.”172 

Bundan birkaç gün sonra aynı gazetede “Türk Başarıları” başlıklı haberde 

Ankara’dan gelen bir mesajda Eskişehir yakınındaki muharebenin Türklerin lehine 

sonuçlandığı ve Eskişehir’in işgal edildiği bilgisi yer alırken Yunanların Sivrihisar’ı 

terketmek için acele ettiği belirtilmiştir.173 

Yine aynı gazetenin 5 Ekim 1921 tarihli sayısındaki “Yunan Hunlar” 

şeklindeki ilginç başlıklı haberde ikinci başlık ise şöyledir: “Bütün Bölge Tino’nun 

Birlikleri Tarafından Harap Edildi.” İstanbul’dan gönderilen haberde Yunan 

Ordusu’nun Eskişehir’in Doğusuna konumlandığı ve kışı burada geçireceği 

belirtilirken Yunanların geri çekilirken Polatlı ve Seyid Gazi arasındaki bütün 

                                                 
170 The Daily Mirror, “Greek Campaign Ends In Complete Failure”, 20 Eylül 1921, s.3. 
171 The Guardian, “Greeks’ 20.000 Casualties”, 20 Eylül 1921, s.6. 
172 The Daily Express, “Greek Peace Terms?”, 21 Eylül 1921, s.1. 
173 The Daily Express, “Turkish Successes”, 27 Eylül 1921, s.1. 
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bölgeyi tamamen harap ettiği, buraların çölden farkı kalmadığı belirtilmiştir. Bu 

haberin altında ise “Türkler Barış İstiyor” başlıklı bölümde, İtilaf Devletlerinin 

arabuluculuğu konusundaki Türk kararının daha ağır bastığı, İçişleri Bakanı İzzet 

Paşa’nın Ulusçu Hükümetin bakış açısını öğrenmesi için Ankara’ya bir casus 

gönderdiği ileri sürülmüş ve Bab-ı Ali’yi engelleyen tek şeyin İtilaf Devletlerinin 

aracılığı hakkındaki nasıl davranacağı endişesi olduğu bilgisine yer verilmiştir.174 

Diğer yandan, The Observer Gazetesi’nde yer alan “Türkiye’deki İngiliz 

esirler” başlıklı haberde Türk ve İngiliz esirlerin 31 Ekim’de değiştirileceği, bu 

sebeple Malta’daki Türk esirlerin İstanbul’a doğru yola çıktıkları ve değişimin 

İnebolu’da yapılacağı belirtilmiştir.175 

Büyük sıkıntı ve zorluklarla elde edilen zafer sonucunda içte ve dışta önemli 

gelişmeler olacak, rüzgârın yönü değişektir. 13 Ekim 1921’de Sovyetler ve Kafkas 

Cumhuriyeti (Ermenistan-Azerbaycan-Gürcistan) arasında Kars Antlaşması 

imzalanarak Türkiye’nin doğu sınırı kesin olarak çizilecek, 20 Ekim 1921’de Fransa 

ile Ankara Antlaşması imzalanacaktır.176 

 3.9. Ankara Antlaşması 

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması dış ilişkilerdeki yarattığı en 

önemli gelişme 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile imzalanan Ankara 

Antlaşması’dır.177 İlk defa bir Batılı büyük devletin T.B.M.M.’yi resmen tanımasını 

sağlayan bu antlaşma ile savaş haline son verilmiş oldu. Fransa’nın ortakları ile 

görüşmeden bu antlaşmayı imzalamış olması İngiltere’nin endişelenmesine sebep 

olmuş ve kızdırmıştı.178 Bu gerginlik İngiliz Basınında da hissedilmektedir.  

Nitekim “Fransız-Kemalist Antlaşması” başlıklı The Guardian Gazetesi’nin 

haberinde Fransa Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasında yapılan antlaşmanın 

Fransız Hükümeti tarafından onaylandığı bilgisine yer verilirken “Kemalist Barış 

Şartları” başlıklı bölümde ise Fransız ‘Le Reveil’ Gazetesi’nin Mustafa Kemal 

                                                 
174 The Daily Express, “Greek Huns”, 5 Ekim 1921, s.1. 
175 The Observer, “British Prisoners In Turkey”, 23 Ekim 1921, s.13. 
176 Tekin, a.g.e., s.118. 

177 Türk-Fransız Antlşması, tam metin için bkz. Soysal, a.g.e., s.50-52. 

178 Selek, a.g.e., s.204. 
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Paşa’nın Paris ve Roma’daki temsilcilerine talimatlar gönderdiği hakkındaki 

haberinden bahsedilerek metin şu şekilde verilmiştir: “Ankara her zaman kabul edilen 

Pakta sadıktır ve değiştirilemez. Dahası Yunanlar kendilerinin sebep olduğu kişisel zarar 

dahil olmak üzere bütün zararı tazmin etmek zorundadırlar.”179  

Gündemden farklı bir konu The Times Gazetesi’ndeki “İran’la Bir Anlaşma” 

başlığıyla İstanbul’dan gönderilen haberde ele alınmıştır. Tahran’daki Kemalist 

delegenin İran’la müzakerelerin başarıyla sonuçlandığı ve bir anlaşma yapıldığına 

dair sözleri yer almıştır. Ankara Ulusal Meclisi’nin ilan ettiği 3 şarttan oluşan 

kararları kabul eden Yunanistan dışındaki İtilaf Devletleri ile barış yapacağına dair 

bilgi verilmiştir. Şartlar ise şu şekildedir:  

1) Türk-Yunan çatışmasında tam tarafsızlık. 

2) Türkiye’nin tam bağımsızlığının tanınması. 

3) Yunan filosunun tarafsız bölgeden çıkarılması.180 

“Neden Fransa ve İngiltere Birlikte Olmalı? Bir Diplomattan.” başlıklı The 

Daily Mirror Gazetesi’nin haberi oldukça önemli noktalara değinmektedir:  “Fransa 

ve Ankara arasındaki ayrı anlaşma İtilaf Devletleri arasında gerginliğe yol açtı. Ancak durum 

halâ İngiltere’de yanlış anlaşılıyor. Fransa’nın ihtilafları yok etmek istediği düşünülüyor. 

Fransa neden böyle bir şey istesin ki? Çok fazla dostu yok ve durumu güvenli değil. Üç 

kelime Anadolu’daki Fransız politikasının gizemini açıklıyor. Bunlar: Faysal, Konstantin ve 

Kilikya. Fransızlar Yunanların Anadolu’daki emellerine karşı çok muhalifler ve haklılar. 

İngiltere’yi Anadolu’nun büyük bir bölümünü ele geçirmek için Yunanları teşvik etmekle 

suçluyorlar. Bazı önde gelen devlet adamlarımız M. Venizelos’un yalakalarını dinledi ve 

Yunan başkanının düşmesinden sonra Yunanistan için sonu çok kötü biten yeni savaşı 

durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Sonra Fransızlar Emir Faysal’ı Mezopotamya Kralı 

yaptığımız için bize çok kızgınlar. Fransa’nın davranışı görüldü, devletimiz tehdit edildi 

ancak dikkate almadılar. Fransa Faysal’ı düşmanı olarak görüyor ve Suriye’den çıkmayı 

düşünüyor. Bizim Arap politikamızdan son derece memnuniyetsiz, özellikle de Faysal’ın 

kardeşi Emir Abdullah’ın görünümü. Ayrıca Fransa birliklerini Suriye’nin kuzeyindeki 

Kilikya’dan çektiği için umutsuz ve gergin çünkü onları orada tutacak gücü yok. Kilikya’yı 

                                                 
179 The Guardian, “The French Threaty With Kemalists”, 31 Ekim 1921, s.8. 
180 The Times, “An Agreement With Persia”, 2 Kasım 1921, s.9. 
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tahliye etmeden önce Kemalistlerle anlaşmak zorundaydı. Öte yandan Kemalist Türklerle 

yapılan anlaşma Fransa tarafından onaylandı: 

1)Anlaşma İtilaf Devletleri Kuvvetlerinin düşmanla ayrı müzakere yapmasını 

bağlayan 1915’te yapılan Londra Paktı’nın bir ihlalidir. 

2)Anlaşma Versay Anlaşmasını ihlal ediyor çünkü Fransa müzakere etmeden 

Milletler Cemiyeti’nden aldığı büyük bir alanı Türklere bırakıyor. 

3)Hiçbir yatırımımız olmadan Türklerin Mezopotamya’yı işgal edebileceği Bağdat 

Demiryolu Türkiye’ye gidiyor. 

4)Anlaşmanın gizli maddeleri olduğu iddia ediliyor. Buna göre Fransa yeni Türk 

Jandarma Kuvvetlerini dolaylı kontrol edecek. 

Tabi ki anlaşma tahammül edilebilir gibi değil. Yarın Versay Anlaşması bile 

bozulabilir, İtilaflar böyle yaparsa. İki tarafta da acıklı politikalar var ancak Fransa ve 

İngiltere bir araya gelmeli ve bir yol bulmalı.”181 

Benzer yorumların yer aldığı The Daily Mirror Gazetesi’ndeki “Türk 

Barışını Engelleyen İngiliz Hükümet Politikaları. Yunanların Anadolu’yu Terk 

Etmeleri İçin Uyarılması Gerekiyor.” başlıklı haber şu şekildedir:  “Birçok çevrede 

Türk sorununda hükümetimizin yanlış politikası nedeniyle Fransa ve İngiltere arasındaki 

gergin ilişkiler büyüyor. Anadolu’da Ankara’daki “Kemalist Ulusçu Türklere” tanıma 

hakkını ilk veren Fransızlar değil. İngiltere geçen yıl Yakın Doğu ile ilgili Londra 

Konferansında Mustafa Kemal Paşa’nın gönderdiği delegasyonun bulunması gerektiği 

konusunda ısrar etti. Fransa Türklerle barış yapmayı defalarca istedi ancak bizim dışişleri 

hep erteledi. Biz hiçbir zaman Yunanistan’ı Anadolu’yu işgal etmesi için 

cesaretlendirmemeliyiz. Yunan bakanların Londra’daki yalvarışlarına aldırış etmemeliyiz. 

Bizim acilen Rumların Anadolu’yu tahliye etmeleri için ısrar etmemiz gerekir. İzmir 

fazlasıyla güvence altına alınabilir. Türklerin, Anadolu’nun tamamını ve deniz kıyısını geri 

almasına izin vermeliyiz. İstanbul onlara iade edilmeli ve bizim gülünç “Karadeniz Ordusu” 

derhal geri çağrılmalı. Müdahaleyi durdurun! Halâ Müslümanların ruhani lideri olan Sultan 

şu anda bulunduğu örtülü esaretten kurtarılmalı. Eğer Türklere müdahaleyi durdurursak 

Sultan ve Ulusçuların lideri Mustafa Kemal Paşa ile anlaşabiliriz. İtilaf Kuvvetleri ve 

İngiltere, Rusya’yı işgal eden Bolşevizm tarafından bilinçsizce desteklenen Ankara’daki 

Ulusçu Türklerin isyan etmesinden sorumluyuz. Garnizonlarımızı Filistin ve 
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Mezopotamya’dan geri çekmeliyiz, bunu maddi olarak karşılayamıyoruz. Colonel Lawrence 

Hicaz’ın Araplarıyla ne çesit anlaşmalar yapıyor ve nerede? Soruna akılcı bir çözüm bulana 

kadar Hint Müslümanları arasında huzursuzluk devam edecek. Moplah isyanı Hint 

Müslümanları arasındaki heyecanın sadece bir semptomu.”182 

Gündeme ilişkin 5 Aralık 1921 tarihli The Daily Express Gazetesi’ndeki 

haberin başlıkları şöyle girilmiştir: “Türkler Mersin’e Girdi. Türkler bugün Mersin’i 

İşgal Ederek Bütün Kilikya’nın İşgalini Tamamlamış Oldu.”183 

Aynı gazetenin “Türkler Kardeşlik İstiyor”, “Ulusçulardan Yeni Öneriler” 

başlıklarıyla verilen haberinde Paris’e henüz ulaşmış olan Ankara Türklerinin 

temsilcisi Ferid Bey’in The Daily Express muhabirine verdiği röportajın detayları 

yer almaktadır. Röportajında Ferid Bey “Yunanlara karşı savaş daha fazla devam 

edemez, iki taraf da yorgun ancak Yunanlar bizden daha çok yoruldu” cümlelerini 

kullanıyor. Devamı ise şu şekildedir: “Eğer İngiltere’deki bazı insanlar bizim kavgacı bir 

ulus olduğumuz ve Avrupa barışını tehdit ettiğimiz fikrini reddetseydi çok kısa zaman içinde 

sakinleşirdik. Ancak şunu görmeliyiz ki bazı İngiliz devlet adamları bize kardeşlik eli 

uzatmada direndiler. Bundan sonra bütün ülke ortak bir tepki gösterecekti ve biz kendimizi 

barış yolunda bulmalıydık.”184 

Yine aynı gazetenin “Türk Tavizi Yok” başlıklı haberinde The Daily 

Express muhabirinin Bekir Sami Bey ile kısa bir röportajına yer verilmiştir. 

Ayrıntılarda Bekir Sami’nin resmî olarak konuşamayacağını belirtmesinin yanı sıra 

Yunanların Anadolu’da Türkleri nakavt edeceklerine dair yanlış hesaplar yaptıklarını 

dile getiriyor. Muhabirin Ankara’nın, Yunanistan yerine İtilaf Devletleri’ne bazı 

konuları kolaylaştırmak için taviz verip vermeyeceği konusundaki soruya şu cevabı 

veriyor: “Ne imtiyazı vereceğiz? İzmir Türk’tür ve bizim Ulusal miras üzerinde pazarlık 

yapma hakkımız yok.”185 

Öte yandan The Times Gazetesi’nin “Ankara İçin Yeni Tehlikeler” başlıklı 

Atina’dan gönderilen haberinde Mustafa Kemal Paşa’nın son derece önemli bir 

konuşmasına yer verilmiştir: “Bizler ne sosyalistleriz ne de demokrat. Biz Türkler 
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kendimiz olmaktan gurur duyuyoruz. Halk aldatıcısı olmadığımız gibi serap avcısı da 

değiliz. Biz tüm Müslümanlarla iyi olmak istiyoruz ancak bizim düşmanları üstümüze salan 

Müslüman dünyasını birleştirmek politikası gibi niyetimiz yok.”186 

The Daily Mirror Gazetesi’nin 16 Aralık 1921 tarihli sayısının 7. Sayfasında 

yer alan haberde ise yakında Türkiye ile bir barış yapılabileceğinden 

bahsedilmiştir.187 

Aynı gazetenin 19 Ocak 1922 tarihli sayısında Enver Paşa’nın silindir şapkalı 

resmi bulunmakta ve altında şunlar yazmaktadır: “Enver Paşa188 Kemalistler 

tarafından Kafkasya’da yakalandı. Enver Paşa eski Savaş Bakanı, Genç Türklerin 

lideri. Savaştan sonra İstanbul’dan kaçtı. Almanya’yı ziyaret etti. Altı başarısız 

denemeden sonra Rus sınırını geçerek Moskova’ya ulaşmayı başardı.”189  

Farklı bir gelişme The Times Gazetesi’nde “Kemalistlerin Moskova ile yeni 

Bağlantısı” başlığı ile girilmiştir. Haberde Ankara’nın Ukrayna ile imzaladığı 5 

maddelik anlaşmanın metninin ulusçu “İleri” Gazetesi tarafından yayımlandığı 

belirtilirken anlaşmanın amacının Karadeniz’i Türk-Rus denizi haline getirmek 

olduğu iddia edilmiştir.190 

Aynı gazetenin 16 Şubat 1922 tarihli sayısında “Mustafa ve Cenova” 

başlığının altındaki haberde Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’nin Cenova 

                                                                                                                                          
185 The Daily Express, “No Turk Concessions”, 9 Aralık 1921, s.1. 
186 The Times, “New Dangers For Angora”, 15 Aralık 1921, s.11. 
187 The Daily Mirror, “Peace With Turkey?”, 16 Aralık 1921, s.7. 
188 Enver Paşa (1881-1922): 1902’de Harp Akademileri’ni bitirerek Selanik’te göreve başladı. 

1906’da İttihat ve Terakki’ye üye oldu. II. Meşrutiyet’in ilanında önemli rol oynadı. 31 Mart İsyanı’na 

karşı Balkanlar’da toplanan Hareket Ordusu’na katıldı. Bingazi’de, Mustafa Kemal ile aynı 

cephelerde İtalyanlara karşı savaştı. İstanbul’a döndükten sonra İttihat ve Terakki’nin iktidarının 

pekişmesinde önemli yeri olan Babıâli Baskını’na katıldı. Balkan Savaşı’nda işgale uğrayan 

Edirne’nin kurtarılışının öncülerindendi. 1914’te Sait Halim Paşa kabinesinde harbiye nazırı oldu. 

Hanedandan Naciye Sultan ile evlendi. Osmanlı-Alman ittifakının gelişmesinde ve ülkenin I. Dünya 

Savaşı2na girmesinde önemli rol oynadı. Ancak savaş öncesindeki başarılarını savaş sırasında 

tekrarlayamadı. Başkomutan vekili olarak görev yaptığı Sarıkamış Harekâtı kayıplarla sonuçlandı. 

Mondros Mütarakesi’nin ardından, Odessa ve Berlin üzerinden Orta Asya’ya gitti. Türkistan’ın 

bağımsızlığı için çalışırken, Tacikistan’da bir çarpışmada hayatını kaybetti. Mezarı 1996’da 

İstanbul’da Abide-i Hürriyet Tepesi’ne nakledildi. Bkz. Halil Erdoğan Cengiz, Enver Paşa’nın 

Anıları 1881-1908, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2018. 

189 The Daily Mirror, “Enver Pasha Captured”, 19 Ocak 1922, s.3. 
190 The Times, “Kemalist’s New Link With Moscow”, 4 Ocak 1922, s.9. 
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Konferansı’ndan çıkarılması sonucunda Ankara Hükümeti’nin konferansta Türkiye 

ile ilgili alınan kararları, Türk delegesi dahil edilmedikçe kabul etmeyeceğini ilan 

ettiği belirtiliyor.191 

Önemli noktalara değinilen The Guardian Gazetesi’nin “Türk Amaçları” 

başlıklı haberinde, Ankara Dışişleri Bakanı olduğu belirtilen Yusuf Kemal Bey’in bir 

Reuter bir temsilcisine verdiği röportajdan bahsedilmiştir. Yusuf Kemal Bey şunları 

söylemiştir: “Bizim ilk işimiz bize önerilenleri dinlemek, bizim taleplerimiz evrensel olarak 

da bilinen Misak-ı Millî’de belirtilmiştir. Misak-ı Millî Ateşkes’ten sonra, Türkiye zayıf, 

silahsız ve hiçbir şeyi yokken yapıldı. Bugün bizim ordumuz ve sağlam bir düzenimiz var ve 

biz en sıkıntılı günümüzdekinden daha fazla bir şey talep etmiyoruz. Dört farklı Kongrede 

vurgulanan ve kabul edilen, sonrasında İstanbul’da özenle hazırlanarak yayımlanan ve İtilaf 

Devletleri’ne sunulan Misak-ı Milli, Ulusumuzun iradesinin doğal ifadesidir. 1920’den beri 

ulusumuz Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek için çalışıyor ve gerekirse kanımızı feda etmeye 

hazırız. Biz tamamen işgal edilen vatanımızı savunuyoruz, çabalarımızın amacı düşmanı 

vatanımızdan çıkarmak ve bu operasyonda başarısız değiliz.  Türklerin çoğunlukta olduğu 

yerlerde bağımsız bir ulus olarak yaşamasını istiyoruz. Şimdiye kadarki iddialarımızda 

Ankara ve İstanbul arasında bir farklılık yok. Doğal olarak biz Hristiyanlar ve diğer 

topluluklar için en çok empatik garantiyi veriyoruz. Katliam hikayeleri ise yüzyılın 3 

çeyreğinin bir parçası olan bir mücadeledir. Ulusal yetkililerin görevde olduğu yerlerde 

Müslüman ve Gayrimüslimler korku ve endişe duymadan birlikte yaşıyor. Samsun’da 

“Pontus Komitesi” isimli bir Yunan komitesi bulunuyor. Bu, Yunanistan’ın talimatlarına 

göre hareket ediyor ve bizi sırtımızdan vurarak elinden gelenin en iyisini yapıyor. Biz 

komiteyi bizim askeri operasyonlarımıza karışmadığı için kendi haline bıraktık ancak Yunan 

Savaş Gemileri bizim kıyılarımızı vurduğu zaman önlem almak zorundaydık ve Yunan 

nüfusu iç bölgelere taşıdık. Bu komitedeki tüm Yunanlar silahlıydı ve silahlarını bırakmayı 

reddettiler, dağlara kaçarken yakıp, katliam yaptılar. Ben Ankara’dan ayrılırken hükümet 

yeni önlemler alıyordu. Oradaki insanlara silahlarını bıraktıkları takdirde köylerine 

dönebilecekleri söylendi ancak bunu reddettiler ve dağlara geri döndüler.”192  

“Türkler Paris’e Gidiyor.” başlıklı The Daily Mirror Gazetesi’nin haberi ise 

şöyle verilmiştir: “İstanbul Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı İzzet Paşa ve Ankara 

Hükümeti’nin Dışişleri vekili Yusuf Kemal Bey geçtiğimiz günlerde Lord Curzon tarafından 

                                                 
191 The Times, “Mustapha And Genoa”, 16 Şubat 1922, s.10. 
192 The Guardian, “Turkish Aims”, 15 Mart 1922, s.8. 



 

179 

 

kabul edildi ve yarın açılacak olan Yakın Doğu Konferansı’nda gerekli olursa danışmak için 

Paris’e gidiyorlar. The Echo de Paris’nin söylediğine göre Lord Curzon M. Poincare’e M. 

Franklin Bouillon ile Kemal Paşa’nın yaptığı sözleşmenin resmî olarak kabul edilip 

edilmeyeceğini soracak.”193 

Öte yandan The Daily Express Gazetesi’nde “Türk-Yunan Mücadelesi” 

başlığıyla verilen haberde Türklerin ve Yunanların muharebe için hazırlıklarını 

tamamladıkları, her iki tarafın da 200.000 birlik topladıkları belirtilmiştir.194 

“Yakın Doğu Savaşı Durmalı” başlığıyla The Daily Express Gazetesi’nin 

verdiği haberde Lord Curzon’un Fransız ve İtalyanları, Türklere ve Yunanlara 

ateşkesi kabul etmeleri için telgraf göndermeye ikna ettiği, ateşkesin koşulsuz olduğu 

ancak kabul etmedikleri sürece sonucun kendileri için ciddi olacağı belirtilmiştir. 

“Yunanistan Kabul Mü Ediyor?” başlıklı Atina’dan gönderilen başka bir haberde ise 

Atina’daki gazetelerin Yunan Hükümeti’nin mevcut durumu desteklediği takdirde 

Ankara Türkleri ile ateşkes yapma fikrinde olduklarını belirttikleri dile 

getirilmiştir.195 

Aynı gazetenin 1 Nisan 1922 tarihli sayısındaki “Türkler Edirne’yi İstiyor.” 

başlıklı haber Trakya ile ilgilidir: “Anadolu’daki Ulusçu basın İtilaf Devletlerinin barış 

önerilerine olumsuz bakıyor ancak İstanbul daha iyimser, istisna ise Trakya’yı ilgilendiren 

koşullar. Türkiye’deki genel kanı Doğu ve Batı Trakya’da bir Rum çoğunluk olmadığı için 

Edirne olmadan barışın imkânsız olduğu.”196 

Önemli bir gelişmeye yer veren “İtalya’nın Gizli Anlaşması.” başlığıyla The 

Daily Mirror Gazetesi’nin haberi şu şekildedir: “İtalyan Hükümeti ve Türk Ulusçuları 

arasındaki gizli bir anlaşmanın sonucunda çok zor bir durum yaratılmış oldu. Lord Curzon 

İtalyan Hükümeti’ni protesto etti ve Paris’teki ayrı anlaşmaları engelleyen karardan derin 

pişmanlık duyduğunu ifade etti. Türkler hor görülürken İngiliz Hükümeti’nin diğer İtilaf 

Devletleri’nin isteğine karşı Yunanları Anadolu’da destekleme politikası birçok hayal 

                                                 
193 The Daily Mirror, “Turks Go To Paris”, 21 Mart 1922, s.3. 
194 The Daily Express, “Greco-Turkish ‘Push’”, 21 Mart 1922, s.1. 
195 The Daily Express, “Near East War Must Cease”, 23 Mart 1922, s.1. 
196 The Daily Express, “Turks Want Adrianople”, 1 Nisan 1922, s.1. 
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kırıklığının sebebidir.”197 Bu haberden de anlaşılacağı üzere, İngiltere izlediği 

politikanın sonuçları ile yüzyüze gelmektedir. 

Çarpıcı iddiaların yer aldığı “Dört Güçler Anadolu Zorbalıklarını 

Durduruyor.” başlıklı The Daily Mirror Gazetesi’nin haberinde Fransız, İtalyan ve 

Amerikan Devletlerinin Anadolu’daki Hristiyanlara karşı yapılan Türk zorbalıklarını 

engellemek için İngiltere’ye katılıp ortak eyleme geçmek isteklerinin Avam 

Kamarasında konuşulduğu belirtilmiştir. “Türklerin Azınlıklar Planı” başlıklı başka 

bir haberde ise Türklerin Hristiyan azınlıklardan kurtulmak için kasten öldürme planı 

için çalıştıkları yer almıştır. Ayrıca Samsun ve Trabzon civarındaki birçok Yunan 

sürgünün Amasya Tokat ve Sivas üzerinden Kayseri’ye kadar yürüdüğü ve Harput’a 

gönderilene kadar geri döndükleri, yolda birçok sürgünün öldüğü ileri sürülmüştür. 

Türklerin mültecileri gerçekte öldürmediklerini söyleyebileceklerini ancak bu 

durumun Türklerin İstanbul’daki köpekleri adaya (Hayırsız Ada) götürüp açlıktan ve 

susuzluktan ölmelerine sebep olarak onlardan kurtulmaları yöntemiyle 

kıyaslandığında açığa çıkabileceği yorumu yapılmıştır. Mevsimin bahar olduğu ve bu 

tür sürgünlerin yeniden başladığı ileri sürülmüş ve Dr. Ward’ın birçok sürgünün 

dağlarda öldüğü konusunda çok az şüphesi olduğu yer almaktadır.198 

Farklı bir şekilde, “Colonel Lawrence İstifa ediyor.” başlıklı The Daily 

Mirror Gazetesi’ndeki haber dikkat çekicidir:  “Savaş sırasında ajansı aracılığıyla 

Filistin’de Hicaz Kralı’nı Türklere karşı destekleyen “Arapların Taçsız Kralı” olarak anılan 

Colonel T. E. Lawrence, Koloniyal (sömürge) ofisin Orta Doğu Departmanındaki 

görevinden istifa etti.”199  

Yunanların İstanbul’u işgal isteğine değinen aynı gazetenin 31 Temmuz 1922 

tarihli sayısındaki haberinde 25.000 Yunan birliğinin Trakya’ya ulaştığı, İtilaf 

Devletlerinin Yunanistan’ı en sert şekilde uyarmasına rağmen Yunan Kuvvetlerinin 

Tekirdağ’da kalmaya devam ettiği, bunun Avrupa barışına yönelik tehditte son 

gelişme olduğu Reuter tarafından bildirilmiştir. Fransa’nın Yunanların İstanbul’u 

işgal için resmî yetki talebine hayır dediği belirtilirken Temps Gazetesi’nin Kral 

                                                 
197 The Daily Mirror, “Italy’s Secret Treaty”, 4 Mayıs 1922, s.3. 
198 The Daily Mirror, “Four Powers To Stop Asia Minor Outrages”, 16 Mayıs 1922, s.3.  
199 The Daily Mirror, “Col. Lawrence Resigns”, 20 Temmuz 1922, s.3. 
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Konstantin’in İstanbul’u işgal isteğinin Anadolu’daki kalıcı işgaline bir temel temin 

etmek olduğu ile ilgili haberi yer almakta. “İngiliz Filosu’nun Kozu” başlıklı haberde 

ise Yunanların günlük ihtiyaçlarının tamamen İngiliz Filosu tarafından karşılandığı 

ve Büyük Britanya isterse Yunanların yarın Doğuda barış yapabilecekleri belirtiliyor. 

“Yunan ahmaklığı” başlıklı başka bir yazıda da Journal des Debats Gazetesi Doğu 

Krizinin Londra, Paris ve Roma dışında çözülemeyeceğini, Yunanların aptal bir 

politikayla durumu daha karmaşık bir hale getirdiği yorumunu yapmıştır. Kemalist 

Hükümet’in, Yunanların Çatalca sınırını geçtikleri takdirde Kemalist Kuvvetlerin 

İstanbul’a yürüyeceği bilgisi yer alırken Temps (Paris) Gazetesi’nin Reuter’den 

aldığı bilgiye göre Yunan Devleti Anadolu’daki işgal ettiği bölgeler Osmanlı 

düzenine dönmeyecek ve Yunan Ordusunun korumasında özerk bir devlet 

kurulacaktır.200 

Benzer bir haber The Guardian Gazetesi’nde “Fransa ve Yunan Talebi” 

başlığı ile verilmiştir. Yunanların, anlaşmazlığı ancak bu işgalin sonlandıracağını 

belirterek Fransızlardan İstanbul’u işgal etmek için resmi yetki istediği ancak 

Fransızların böyle bir yetkiyi veremeyeceği belirtilmiştir.201 

The Daily Mirror Gazetesi’nin “İstanbul’a Yürümemek İle İlgili Yunan 

Güvencesi”, “Başkan ve Atina Kabinesinde Güvence”, başlıklarından da anlaşılacağı 

üzere Yunanlar tarafsız bölgeye girmeyecekleri konusunda güvence veriyor ve 

ilerlemek isteğinin Yakın Doğu sorununun çözümünü istemesinden ötürü olduğunu 

belirtiyor. Ayrıca Reuter, Yunan Yüksek Komiseri’nin Anadolu’nun özerk ve 

bağımsız bir devlet olacağını ilan ettiğini bildiriyor ve Çatalca yakınlarında çatışma 

olduğu, Türk Jandarmalarının düzensiz Yunan birliklerini geri gönderdiği 

belirtiliyor. Gerçekçi bir bakış açısıyla “Birliklerimizi geri çağırın” başlıklı diplomasi 

muhabirinin kaleme aldığı bir yazıda ise Yunanların ekonomik olarak zor durumda 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Mevcut kötü durumun dışişleri bakanı Kedleston Kontu 

Curzon’dan kaynaklandığı suçlamasının, Earl Curzon’un Türk karşıtı biri olmasından 

ve Türkleri İstanbul’dan göndermek istediğinden ötürü olduğu yorumunda 

bulunulmuştur. İstanbul içinde ve çevresinde toplam 8000 birlik olduğu, bunların 

                                                 
200 The Daily Mirror, “25.000 Greek Troops Poured Into Thrace”, 31 Temmuz 1922, s.3. 
201 The Guardian, “France And The Greek Demand”, 31 Temmuz 1922, s.7. 



 

182 

 

maliyetinin milyonları bulduğu ve Türk kıyılarında birçok savaş gemilerinin olduğu 

bilgisi verilmiştir. Tek çözüm olarak Yunanların Anadolu’yu terk etmesi, bütün 

garnizonların geri çekilmesi ve Türklere başkentlerini koruyabilecek kadar 

Avrupa’da yer bırakılması gerektiği belirtilmiştir.202 

The Guardian Gazetesi’nin “General Townshend Görevinde” başlıklı 

haberinde Townshend’in Ankara’yı ziyaretinden sonraki açıklamasına yer 

verilmiştir: Townshend, Ulusal Meclis’e sıcak karşılamasından ötürü minnettar 

olduğunu dile getirdikten sonra Türkiye’yi sağlam ve dinç bulduğunu, ziyaretinin 

amacının barışın yeniden sağlanması olduğunu ve bunu başarıyla tamamladığını 

belirtmiştir. Ayrıca Yunanların hızlı bir şekilde Anadolu’yu boşalttıkları takdirde 

hızlı bir barışın sağlanabileceğini, diğer bütün noktaların çözülebileceğini, 

Türkiye’nin onurlu bir barış istediğini belirtmiş ve son olarak barış müzakerelerinin 

ertelenmesi ya da durması halinde ciddi durumlarla karşılaşılacağını dile 

getirmiştir.203 

İtilaf Devletleri’nin Paris Konferansı’nda ateşkes ve barış için verdikleri 

çabalar sonuçlanmamış, Yunanlar saldırılara başlamış, İngiltere ile Fransa arasındaki 

görüş ayrılığı daha da artmıştı. T.B.M.M., barışçı yolları denemek adına bir kez daha 

İngiltere ve Fransa ile görüşme yapmak üzere Fethi Okyar’ı Paris’e gönderdi. 

Görüşmelerin özel bir statüde gerçekleşmesi için Fethi Bey’e tedavi maksadıyla izin 

verilmişti ancak siyasi yetkililerle görüşme yapmak ve barışın gerçekleşmesi için 

elinden geleni yapmak görevi verilmişti. İlk olarak 23 Temmuz’da Paris’te Poincare 

ile görüşen Okyar Fransız gazetelerine şu demeci vermişti: “Zaferi kazanabiliriz 

ancak kan dökmekten çekiniyoruz.” Fransız Dıişişleri Bakanı’ndan olumlu bir yanıt 

alamayan Fethi Bey Londra’ya geçmiş ancak Lord Curzon ve Balfour kendisi ile 

görüşmek istememişti. İngiliz dışişlerinden bir yetkili ise İngiltere’nin şu anda 

görüşmelere girmek istemediğini belirtmişti.204 

 Nitekim, “Londra’da Kemalist Bakan” başlıklı haberde Ankara 

Hükümeti’nin İçişleri Bakanı Fethi Bey’in önceki gün Londra’ya ulaştığı bilgisi 

                                                 
202 The Daily Mirror, “Greek Pledge Not To March on Constantinople”, 1 Ağustos 1922, s.3. 
203 The Guardian, “General Townshend On His Mission”, 1 Ağustos 1922, s.7. 
204 Turan, a.g.e., Cilt 2, s.265-266. 
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verilmiş ve The Times Gazetesi’ne yaptığı açıklamanın tam metni yer almıştır. 

Açıklamasında özetle, söyleyeceklerinin resmi olmadığını ve yayımlanmasında 

tereddütleri olduğunu, İngiltere’nin Yakın Doğu’daki çıkarlarını tartışmak üzere 

hazırlanarak geldiğini ve bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü belirtmiştir.205 

Ne Fransa’dan ne de İngiltere’den bir karşılık alamayan Fethi Okyar, 

Yunanların Anadolu’dan gönderilmeden bir şey yapılamayacağına kesin kanaat 

getirmişti. Fethi Bey bu izlenimini Mustafa Kemal Paşa’ya telgrafla bildirdi.206 

Taarruz hazırlığında olan Mustafa Kemal Paşa bu durumun farkındaydı ve 

hazırlıkları gizli bir şekilde devam ettirdi. Fethi Bey’in Avrupa’da barış görüşmeleri 

için bulunması Büyük Taarruz için bir kamuflaj görevi de görmüştü. Avrupa’da 

Türklerin savaşacak gücü kalmadığı için barış arayışı içine girdiği şeklinde bir algı 

yaratmıştır. Büyük Taarruz’un şaşkınlığa sebep olması bunun isbatı niteliğindedir.  

 3.10. Başkomutanlık Meydan Muharebesi 

 Başarıya ulaşacak bir taarruz için ordunun çok iyi bir şekilde hazırlanması 

gerektiğini düşünen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, hazırlıkları gizlilikle 

yürüterek türlü yokluklar içinde orduyu taarruza hazırlamaya çalışırken, bir yandan 

da T.B.M.M.’de ayrı bir mücadele veriyor, sağlık sorunlarına rağmen ve günlerce 

uykusuz kalarak bütün bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyordu. Her ayrıntıyı 

takip eden, olaylara doğru zamanda müdahaleler yapan ve herşeyi kontrolü altında 

tutan Mustafa Kemal Paşa, bu süreci başarıyla sonuçlandırmıştır.207 

                                                 
205 The Times, “Kemalist Minister in London”, 4 Ağustos 1922, s.7. 
206 “Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askeri hareketlerle kâbil olabilecektir. Başka 

incelemeye, başka yoruma gerek yoktur.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Turan, a.g.e., Cilt 2, s.267-268. 

207 Mustafa Kemal Paşa’nın bu konuda söyledikleri önemlidir: “Osmanlılar, göze aldıkları savaşın 

genişliği ölçüsünde hazırlıklı ve önlemli davranmadıklarından ve daha çok, duygularıyla tutkularının 

etkisi altında iş gördüklerinden, Viyana’ya dek gitmişken geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ondan 

sonra, Budapeşte’de de duramadılar, geri çekildiler; Belgrat’ta da yenilip geri çekilmek zorunda 

bırakıldılar. Balkanları bıraktılar. Rumeli’den çıkarıldılar. Bize, içinde daha düşman bulunan bu yurdu 

miras bıraktılar. Bu son yurt parçasını kurtarırken olsun, tutkularımızdan, duygularımızdan 

vazgeçerek düşünceli olalım. Kurtuluş için, bağımsızlık için önünde sonunda düşmanla, bütün 

varlığımızla vuruşarak onu yenmekten başka karar ve çare yoktur ve olamaz. Sinir gevşetici sözlere, 

aşılamalara önem verilmemeli ve bel bağlanmamalıdır. Osmanlı yönetim ve siyasasının yarattığı bu 

türlü anlayışlar kötü görülmelidir. ‘Orduyla, savaşla, direnmeyle bu işin içinden çıkılmaz’ biçimindeki 

kaynağı dışarıda bulunan öğütlere uymakla bir yurt ve bir ulus bağımsızlığı kurtarılamaz. Tarih böyle 

bir olay yazmamıştır. Bunun tersini düşünerek iş göreceklerin acılı sonuçlarla karşılaşacaklarına kuşku 
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 Tam anlamıyla bir “kurmaylar muharebesi”208 olan Başkomutanlık Meydan 

Muharebesi’ni Mustafa Kemal Paşa cephenin en önünde yer alarak yönettiği için 

İsmet Paşa buna “Başkomutan Savaşı” adını vermişti.209 

 İngiliz Basını Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili haberleri genel 

olarak hayalkırıklığı içinde aktarmıştır. Bunun sebebi ise, bu savaşa ilişkin 

yaşadıkları şaşkınlıktır. Saldırıyı Mustafa Kemal Paşa annesi Zübeyde Hanım’dan 

bile gizlemiş, bir çay ziyafetine gittiğini söylemişti. Çok gizli bir şekilde yürütülen 

süreç bu şaşkınlığa sebep olmuştur.210  

Saldırıdan 5 gün önce yayımlanan The Times Gazetesi’ndeki “Türk 

Hareketi”, “Birlikler İzmit’e Takviye Edildi.” başlıklarıyla yer alan haberin 

detaylarında İzmit Bölgesi’ndeki Türk Birliklerinin son günlerde arttığı ve 4 bölüğe 

ulaştığı ileri sürülürken, bu artışın Yunanların Trakya’daki yoğunlaşmasına karşı bir 

hareket olduğu veyahut Ulusçuların Yunanlıları taklit ederek İtilaf Devletleri 

                                                                                                                                          
yoktur. İşte böyle yanlış görüşlü, yanlış anlayışlı kişiler yüzünden Türkiye her yüzyıl, her gün, her 

saat biraz daha gerilemiş, biraz daha çökmüştür. Bu çöküş, yalnız maddi olsaydı hiçbir önemi yoktu. 

Ne yazık ki, çöküş, ahlaki ve manevi değerleri de kapsamış görünüyor. Hiç kuşku yok ki, bu büyük 

ülkeyi, bu koca ulusu dağılıp yok olma uçurumuna sürükleyen başlıca etmen, bu olmuştur. Baylar, 

maddi ve özellikle manevi çöküş, korkuyla, güçsüzlükle başlar. Güçsüz ve korkak insanlar, herhangi 

bir yıkım karşısında ulusun da çalışamaz ve çekingen bir duruma gelmesine yol açarlar. Güçsüzlük ve 

duraksamada öylesine ileri giderler ki, neredeyse kendi kendilerini alçaltırlar. Derler ki; ‘Biz adam 

değiliz ve olamayız! Kendi kendimize adam olamayız. Biz varlığımızı, sınırsız ve koşulsuz olarak bir 

yabancının eline bırakalım.’ Balkan Savaşından sonra ulusun, özellikle ordunun başında bulunanlar 

da, başka biçimde ama gene bu anlayışla iş görmüşlerdi. Türkiye’yi, böyle yanlış yollarda dağılma ve 

yok olma çukuruna sürükleyenlerin elinden kurtarmak gerekir. Bunun için bulunmuş bir gerçek vardır, 

ona uyacağız. O gerçek şudur: Türkiye’nin düşünen kafalarını büsbütün yeni bir inançla donatmak. 

Bütün ulusa sağlam bir içgücü vermek.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.851-

853. 

208 Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, s.226. 

209 Turan, a.g.e., Cilt 2, s.267-268. 

210 Bu meseleye dair Aralov şunları aktarmıştır: “Ordu saldırıya büyük bir gizlilik içerisinde 

hazırlanıyordu. Abilov yoldaşla ben de bu gizliliğe biraz katıldık. ‘Diplomasi Tarihi’nde (Cilt 

III.Sahife 207) Kemal Paşa’nın cepheye giderken, köşkünde Meclis üyelerine bir çay partisi 

vereceğini etrafa yaydığı ve bu durumun gazetelerde resmi olarak ilan edildiği yazılmaktadır. Bu 

doğrudur. Ama, bundan başka, Mustafa Kemal Paşa, elçiliğimizde, onun da katılacağı, büyük bir 

kabul resmi düzenlememizi, bunu bütün Ankara’ya yaymamızı, öteki devlet elçilerini de kabul 

resmine çağırmamızı benden rica etti. Herkes toplanıp Mustafa Kemal’in gelişini beklediği sırada 

yaveri gelerek, Mustafa Kemal’in biraz rahatsız olduğunu ve gelemeyeceğinden ötürü özür dilediğini 

haber verdi. Mustafa Kemal ise, bu sırada gizlice cepheye, Konya’ya hareket etmiş bulunuyordu.” 

Bkz. Cihangir, a.g.e., s.120. 
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üzerinde bir sonraki ay İtalya’da toplanacak olan Konferans için baskı kurduğu dile 

getirilmiştir. Sofya’dan bildirilen başka bir haberde ise Trakya’daki Yunan Birlikleri 

arasında iyimserlik olduğu, askerlerin ve yetkililerin İstanbul’a yürüyeceklerine ikna 

oldukları ve Lloyd George’un konuşmasının coşku yarattığı belirtilmiştir.211 

25 Ağustos 1922 tarihindeki “Türkler Bir Demiryolu Hattını Kesti” başlıklı 

The Daily Express Gazetesi’nde yer alan haber ise şöyledir: “Bir Ankara mesajına 

göre bir Türk Kolu Yunanlara saldırdı ve İzmir’in doğusuyla bağlantılı olan 

kıvrımındaki demiryolu hattına zarar verdi. Türkler Yunanların büyük kayıplar 

vereceğine inanıyor.”212  

 Bundan dört gün sonra yayımlanan “Türk-Yunan Savaşı” başlığıyla The 

Daily Express Gazetesi’ne 28 Ağustos 1922 tarihinde Atina’dan gönderilen haber 

aynen şu şekildedir: “Çok sert bir düşman saldırısı 26 Ağustos’ta başladı. Çatışma gece 

boyunca kesilmedi, Akar Nehrinden Hasanbel’e kadar olan hat boyunca devam etti. 

Düşmanın ağır silah ve çok miktarda cephanesi olan 10 parça halinde olduğu tahmin 

ediliyor. Çatışma halâ devam ediyor.-Reuter”213 

Öteyandan, “Yunanlara Türk Darbesi: Yakın Doğuda Yeni Tehlike” başlıklı 

The Daily Mirror Gazetesi’ndeki büyük puntolarla verilen haber Türkiye Haritası 

ile desteklenmiştir. Haberin detaylarında Yunanların Türk hücumu sonucunda geri 

çekilmekten muzdarip olduğu, Kemalistlerin ya da Ulusçu Türklerin etrafını 

çevreleyen büyük hücumun Yunanları Afyon Karahisar’ı tahliye etmek zorunda 

bıraktığı belirtilmiştir. Atina’dan gelen resmi bir bildiriye göre hücum eden 10 Türk 

bölünmesi olduğu ve her birinin 6000 adamdan oluştuğu bilgisinin yanı sıra büyük 

miktarda düşman süvarisinin püskürtüldüğü dile getirilmiştir. Ayrıca Yunan askeri 

çevrelerinde Kemalist hücumun Avrupa’da olumlu bir etki yaratmak için 

yapıldığının düşünüldüğü belirtilirken, Yunan yetkili kaynaklarından alınan bilgiye 

göre ise Yunan Hükümeti’nin 1903 sonrası doğmuş erkekleri Anadolu’daki savaş 

için çağırdığı ve bu emre Ermenilerin de dahil olduğu bilgisi dikkat çekmektedir.214 

                                                 
211 The Times, “Turkish Move”, 21 Ağustos 1922, s.7. 

212 The Daily Express, “Turks Cut A Railway”, 25 Ağustos 1922, s.1. 
213 The Daily Express, “Turco-Greek War”, 29 Ağustos 1922, s.1. 
214 The Daily Mirror, “Turk Blow At Greeks: New Peril in Near East”, 30 Ağustos 1922, s.3. 
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Benzer şekilde The Daily Express Gazetesi’nde “Türk Ordusu Çökertti!” 

şeklindeki büyük puntolarla manşetten verilen haberde daha önce de kullandıkları 

Mustafa Kemal Paşa’nın kalpaklı resmi ile taarruzun yapıldığı Batı Anadolu 

haritasına da yer verilmiş ve sayfanın yarısı bu konuya ayrılmıştır. Sayfanın en 

solunda savaşın ayrıntıları ile ilgili bilgi verildikten sonra savaşın hikâyesini The 

Daily Express muhabiri İstanbul’dan gönderdiği telgrafta şu şekilde anlatmıştır: 

“Ulusçu Başkomutan Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı Anadolu’daki Yunan Hattını vurdu. 

Yunanlıların en büyük istasyonlarından biri olan Afyon-Karahisar tahliye edildi ve Türkler 

bu yüzden rakiplerini ikiye böldü. Mustafa Kemal her biri 6000 kişi olan 10 piyade bölüğünü 

bir hafta önceden hattın arkasına sıraladı. Birlikler geceleri hareket edip gündüz dinlenerek 

bu sayede Yunan keşif uçaklarının meraklı gözlerinden kaçtı. Hücum edecek birlikler ve 

yetkililer 25 Ağustos gecesine kadar sınırın hangi bölümüne gittiklerini dahi bilmiyorlardı. 

Ankara’daki karargâh görevlileri hücum üzerine büyük bir gizlilik ve tam verimlilik ile 

çalıştı. Birlikler alacakaranlıkta pozisyonlarını aldılar, silah ve cephaneleri hemen 

arkalarındaydı. Saat 10’da bölükler yaklaşan muharebe için güvenli olarak yerlerini 

almışlardı ve gerçek şu ki Yunanlar her zamankinden daha aktif değillerdi, Türk 

yoğunlaşmasından tamamen habersizlerdi. Sabah saat 3’te Türk silahları hat boyunca 

gümlemeye başladı, can sıkıcı artçı büyümeleri düzenli bir bombardımana dönüştü. Yunan 

ağır silahları cevap vermede yavaş değillerdi ancak Türk ateşini durduracak etkiye sahip 

değillerdi. 5 dakika içinde silahlarını kaybettiler çünkü Ulusçular bombardımana başlamadan 

bataryaların çoğunu indirmişti. Biraz sonra bombardıman tam gücüne ulaştı ve büyük top 

mermileri Yunan siperlerine yağdı. Bombardıman yarım saat devam etti ve sonra gün 

ışımaya başlarken Türk birlikleri ilerledi. Bütün raporlar doğruluyor ki bu sabah saat 9’dan 

önce bu hattaki Türk Ordu Komutanı Refet Paşa birliklerini başlıca Yunan savunmasının 

içinde gördü. Süvariler piyade askerlerinin Kuzeyini süpürerek ilerledi. Gün ortasında Yunan 

hattında büyük bir yarık oluşmuştu ve birlikleri hızla geriye düşüyordu. Yunan Komutanı 

General Hedjianestis’in215 Türk Hareketi’nin kapsamının farkında olmadığı ve önlemek için 

çok geç olduğu rapor edildi.” Bu haberin hemen sağ tarafında “Saldırının Arkasındaki 

Beyinler” başlığıyla Mustafa Kemal Paşa’nın kalpaklı resminin konulduğu haber şu 

                                                                                                                                          
 
215 Yorgo Hadjianestes, Yunanistan’a döndükten sonra yargılanmış ve vatan hainliğinden 28 Kasım 

1922’de kurşuna dizilerek idam edilmiştir. Yunan Ordusu’na başkomutan olarak atandıktan sonra 15 

günlük bir süre içinde bütün Yunan birliklerini denetlemiştir. Buna ilişkin şu sözü söylemiştir: “Bütün 

cepheyi dolaştım ama Mustafa Kemal adında bir komutana rastlamadım.” Mustafa Kemal Paşa ise 
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şekildedir: “Ulusçuların arkasındaki beyin ilk olarak Çanakkale’de kanıtlanan parlak bir 

geçmişe sahip olan bir asker. O halâ genç (tam olarak yaşı bilinmiyor) ve soluk benizli. 

Derin yerleşimli gözlere ve onu dürüst ve azimli gösteren kare bir çehreye sahip. Savaştan 

önce Alman yetkililer tarafından eğitildi ancak hiçbir zaman savaş sırasında bile Almanlarla 

cana yakın olmadı. Gelibolu’da bir bölüğe komutan olarak atandı ve zamanla Türk 

Karargâhına hükmeden bir kişiliğe dönüştü. Onu kıskanan Enver Paşa İngiliz çekilmesinden 

sonra belirsiz bir komutanlık için onu sürgün etti. Enver Paşa ülkeyi terk ettikten sonra Genç 

Türkler onu lider kabul etti ve ordu ekibini hükümetin çekirdeğine getirdi. Böylece 

İstanbul’da Sultan’ın Hükümeti’nde adım adım yerini alan genç Türkler Ankara’da yerini 

aldı. Kemal’in politikada ne yeteneği ne de isteği var, o her şeyin çaresinin orduda olduğuna 

inanıyor.”216 

Aynı gazetenin 31 Ağustos 1922 tarihli sayısında “Yunan İmparatorluğu 

Hayali Yok Oluyor” başlığıyla manşetten verilen haberin altında “Türkiye’nin Güçlü 

Adamı”, “Mustafa Kemal Osmanlı İmparatorluğu’nu Yeniden İnşa Edecek Mi?”, 

“Yunanlar Tehlikede” başlıkları yer alıyor. İzmir’in bir resminin de yer aldığı 

haberde taarruzun detaylarına yer verilirken Atina’daki halkın gergin olduğu, 

Londra’daki Yunan askeri ataşesi Colonel L. Vlassis’in saldırıyı beklediklerini ancak 

hangi yönden geleceğini bilememenin zorluğundan bahsettiği bilgisine yer 

verilmiştir. “Hepsinden İyi” başlıklı haberde ise Ankara’yı ziyaret ettikten sonra 

Londra’ya dönen General Sir Charles Townshend’in The Daily Express gazetesine 

verdiği demeç yer almıştır. Townshend savaşın stratejik detaylarına değindikten 

sonra Mustafa Kemal’in kullandığı savaş taktiğinin Hindenburg ve Ludendorf’un 

Mart 1918’de kullandığı taktiğin aynısı olduğu ayrıca Moltke’nin 1870’teki 

manevrasından kopyalandığını iddia etmiştir.217 

“Yunan Ordusu Anadolu’da 37 Mil Geri Çekiliyor. 50.000 Türk Birliği 

Hücumda. Savaş Bakanı Harekete Geçmek İçin Atina’dan Ayrılıyor. Fransız Ağır 

Silahları Kemalistler Tarafından Kullanılıyor.” başlıklarıyla The Daily Mirror 

Gazetesi’nde yer alan haber şöyle: “İstanbul’dan alınan bir mesaja göre Afyon-Karahisar’ın 

düşmesi sonucunda Yunan Ordusu 60 kilometre (37 mil) geri çekildi. Trakya’ya gönderilen kuvvetler 

                                                                                                                                          
Büyük Taarruz sırasında yenilgiye uğrayan Yunan ordusunu görünce kendisi hakkında şu cümleyi 

kurmuştur “Hacienesti, gel de ordularını kurtar”. 
216 The Daily Express, “Brains Behind The Push”, 30 Ağustos 1922, s.1. 
217 The Daily Express, “Greece’s Empire Dream Vanishing”, 31 Ağustos 1922, s.1. 
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acilen geri çağrıldı. Atina’da basının ordu liderlerini öngörü yoksunluğundan suçlaması gerginlik ve 

huzursuzluğa sebep oluyor. Anadolu’daki çatışma ile ilgili bir Yunan bildirisinde şunlar ortaya 

konuyor: 

-Afyon-Karahisar’a saldıran düşman dikkate değer kayıplar verdi. 

-Yerleşim yeri sorunsuz bir şekilde tahliye edildi. 

-Kemalistler Fransızların kullanmış oldukları ağır silah ve büyük miktarda cephaneleri 

kullanıyor. 

-Savaş devam ediyor ancak daha az yoğunlukta. 

-Diğer noktalardaki önemsiz saldırılar püskürtüldü.-Central News.” Yunan Gazeteleri 

Yunanların savaş malzemesi bakımından zor durumda olduğunu, Kemalistlerin her 

çeşit savaş materyali, uçak aldığı belirtirken, Yunanistan’ın İstanbul’a hücumunun 

İtilaf Devletlerinin yasağıyla engellendiği vurgulanmıştır. “Türk süngüsü 

hükmedecek” başlıklı haberde ise Türk gazetelerinin Kemalist Zafer ile ilgili coşkulu 

makaleler yayımladığı belirtilerek “İleri” gazetesinden alıntı yapılmıştır: “Türk 

süngüsü Avrupa diplomatlarının boş tartışmalarına değil bütün sorunlara 

hükmedecek.” Son olarak Yunan savunmasının esasında Uşak üzerinden Eskişehir-

Afyon-Karahisar bağlantısı hattı boyunca Türklerin 200.000 adamı olduğunun 

uydurma olduğu, gerçekte 50.000’den fazla olmadığı belirtilmiştir.218  

The Daily Mirror Gazetesi’nin “275 Mil Saflarında Anadolu Savaşı” başlıklı 

haberinde Anadolu’da Türklerin Yunanlara karşı daha çok başarılar elde ettiğinin 

iddia edildiği yer alıyor. Reuter’den alınan bilgilere göre bir Yunan Devriye botu 

Kemalistlere kaçak mal götürdüğü tespit edilen bir tekneyi yakaladı. Paris’teki 

Reuter’den alınan bilgiye göre “Türk birlikleri her yere doğru ilerliyor. Menderes’te 

Güzelpınar mevkiindeki Yunan pozisyonları Türk kolları tarafından işgal edildi. Yunan 

kayıpları dikkate değer seviyede. Türkler çok sayıda esir ve büyük miktarda cephane 

yakaladı. Afyon-Karahisar’daki Yunanlar geri çekiliyor. Türkler Elvanlar’ın kuzey 

batısındaki stratejik yerleri işgal etti. Türk kuvvetleri ile Yunan birlikleri arasındaki savaşın 

Eskişehir’den önce başlaması durumu Türklerin lehine çevirdi. İzmit bölgesinde Türk 

ilerleyişi devam ediyor. Yunanlar arkalarında büyük miktarda silah ve cephane bırakarak 

İnegöl’e doğru kaçıyor. Afyon-Karahisar’daki Yunan birlikleri çok miktardaki malzemeden 

vazgeçti. Operasyonların gelişimi Yunan durumunu çok zorlaştırdı. Son gelen mesajda 
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Eskişehir’in düştüğü rapor edildi. Burası büyük bir yerleşim yeri ve demir yolu bağlantısı 

var. (Afyon Karahisar’ın 70 mil kuzeyinde) Bir inkâr: Yunan Dışişleri Bakanı, Fransız 

yetkililerin Kemalistlerin komutasında olduğu ve Türk uçaklarına pilotluk yaptıklarını 

reddetti. Reuter.”219 

Benzer bilgilerin yer aldığı “Bir Başka Yunan Felaketi” başlığıyla The Daily 

Express Gazetesi’nin sol üst köşesinde yer alan haberde Eskişehir’in Türkler 

tarafından alındığı, Türk Birliklerinin ilerlemesinin her yöne doğru devam ettiği 

belirtilmiştir. Kuzeyde Güzelpınar civarında Yunanların bulunduğu yerin Türk 

kuvvetleri tarafından işgal edildiği, Yunan kayıplarının dikkat çekici olduğu ve 

Türklerin çok sayıda esir elde ettikleri bilgisi verilmiştir. Batı Anadolu haritasıyla 

desteklenen haberin devamında Yunanlıların Afyon-Karahisar’dan geri çekildiği, 

Türklerin Elvanların Kuzeybatısındaki stratejik bölgeyi işgal ettiği belirtilirken 

İzmit’teki Türk ilerleyişinin devam ettiği, Yunanların İnegöl’e doğru kaçtığı ve 

arkalarında çok miktarda cephane ve silah bıraktıkları bilgisi yer almıştır. 

Operasyonların Yunanların durumunu çok zorlaştırdığı, Türk başarılarınınsa 

Ankara’da büyük coşkuyla karşılandığı bilgisinin yanı sıra Karahisar’ın yandığı, 

bombardımandan sonra şehrin tamamen yerle bir olduğu belirtilmiştir.220 

Aynı şekilde The Daily Mirror Gazetesi’ndeki “Yunanlar Tükler Tarafından 

70 Mil Püskürtüldü.” başlıklı haber de savaşın seyri hakkında ayrıntılı bilgi 

vermektedir: “Yunanların son resmî açıklamaları Anadolu’da haftanın başında başlayan 

savaşta Türk Birlikleri 70 mil ilerleme kaydetti. Atina bildirisinde Eskişehir cephesinde Türk 

Piyade ve süvarilerinin şiddetli hücumlarının geri püskürtüldüğü yer alıyor. Türklerin 

Uşak’taki demiryolu bağlantısını kesme girişimleri başarısız oldu. (Uşak Afyon-Karahisar’ın 

70 mil batısında ve Türkler tarafından alınan ilk önemli şehir.) Ulucak- Dumlupınar 

bölgesindeki Yunan birlikleri düşman hücumundan önce başlayan Yüksek komutanın 

planlarıyla uyumlu şekilde sert düşman baskısı sonucu geri çekiliyor. İzmir’den gelen bir 

Reuter mesajına göre silah ve uçaklarıyla çok iyi desteklenen Kemalist birliklerin hücum 

ettiği Dumlupınar’da çok sert bir savaş var. Yunan kuvvetleri acele ediyor. Eleutheron 

Vima gazetesine göre Yunan Savaş Bakanı M. Theolokis ve içişleri bakanı M. S. Stais’in 

                                                                                                                                          
218 The Daily Mirror, “Greek Army Retreats 37 Miles In Asia Minor”, 31 Auğustos 1922, s.3. 
219 The Daily Mirror, “Asia Minor Fighting On Front Of 275 Miles”, 1 Eylül 1922, s.3. 
220 The Daily Express, “Another Greek Disaster”, 1 Eylül 1922, s.1. 
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İzmir’i ziyaret ettiğini, Yunan Başkomutanı Hadjianestes ile görüştüğünü ve Kabine’de 

yaptığı açıklamalarda kayıpların düşmanınkiyle kıyaslandığında önemsiz olduğu ve birçok 

esirin yakalandığını belirtti.”221 

Diğer gazete haberlerini teyit eden The Guardian Gazetesi’nde “Yunanların 

Sert Çarpışı” şeklindeki büyük puntolarla verilen haberde Eskişehir’in Yunanlar 

tarafından tahliye edildiği, Uşak hattına çekildikleri, Atina’da Politik kriz meydana 

geldiği belirtilirken son olarak Fethi Bey’in Roma’da verdiği röportajda askeri 

operasyonların tekrar başlamayacağını söylediği bildirilmiştir.222 

Bununla birlikte “Yunanların Anadolu’yu Boşaltma Kararı.” başlıklı The 

Daily Mirror Gazetesi önemli bir bilgi paylaşmıştır: “Kemalist Türklerle Yunanistan 

arasında 1920 yılında başlayan savaş Yunan Hükümeti’nin Anadolu’yu tahliye kararıyla son 

bulduğunu Paris Temps gazetesi rapor etti. Yunanistan Yakın Doğu Barış Konferansı için 

kuvvetlerini geri çekiyor. Türkler geçen Mart ayında ateşkes için girişim yapıldığında 

Yunanistan’ın Anadolu’yu boşaltmak zorunda olduğunu belirtmişlerdi. Şimdi İngiliz Devleti 

Fransız ve İtalyan Devletlerine bir an önce ateşkes yapılması için danışıyor. Tino’nun gözü 

İstanbul’da. Temps Gazetesi Kral Konstantin’in Anadolu’yu boşalttığı için gergin olduğunu, 

İngiltere’nin kendisine İstanbul’un kapılarını açacak tazminatı Trakya’da sağlayacağını 

düşündüğünü belirtti. Temps Gazetesi bu isteği Trakya’daki Yunan işgalinden tamamen 

vazgeçilmesi gerektiğini söyleyerek azarladı.” Haberin devamında Chicago Tribune 

Gazetesi’nin Exchange’den aldığı bilgiye göre yayımladığı haberde Anadolu’daki 

Türk zaferi bir katliama dönüştüğünü ve Yunan ordusunun tahmini kaybının 50.000 

kişi olduğunu bildirmiştir.223 

Bu konuya mesafeli bir tutum sergileyen The Times Gazetesi’nde “Yunan 

Felaketi” başlıklı haberde Yunanların Anadolu’da felakete uğradıkları ve İzmir’e 

doğru çekildikleri bildirilmiştir. Ayrıca İstanbul’daki Yüksek İtilaf Devletleri 

Komisyonerlerinin bir ateşkes düzenlenme ihtimali üzerine tartıştıkları, aksi halde 

Yunan Ordusu’nun çok kötü duruma düşeceği belirtilirken Yunanların aptal oldukları 

ancak İtilaf Devletleri tarafından direkt olarak teşvik edildikleri ileri sürülmüştür.224 

                                                 
221 The Daily Mirror, “Greeks Driven Back 70 Miles By Turks”, 2 Eylül 1922, s.3. 
222 The Guardian, “The Greeks Hard Hit”, 4 Eylül 1922, s.7. 
223 The Daily Mirror, “Greek Decision To Clear Out Of Asia Minor”, 5 Eylül 1922, s.3. 
224 The Times, “The Greek Disaster”, 5 Eylül 1922, s.11. 
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Öte yandan The Daily Express Gazetesi’nde “Tino Havlu Atıyor, Yunan 

Ordusu’nu Anadolu’dan Çekmeye İstekli, Yeni Felaketler, Uşak Alındı ve Bursa 

Düşmek Üzere ve Türk Tankları Harekette” başlıkları ile manşetten verilen haberde 

Kral Tino ve Mustafa Kemal Paşa’nın yan yana resimleri yer almıştır. Ayrıntılarda 

Ankara’nın, Kütahya’nın alındığını bildirdiği, Türk birliklerinin Bursa’nın 20 Mil 

uzağında oldukları ve Yunanların 5000 kaybı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Chicago 

Tribune gazetesinin Paris baskısında, Yunan Ordusu’nun küçük parçalara ayrıldığı, 

muharebenin savaştaki en büyük muharebe olduğu, Türklerin 7 tane tank ve Fransız 

75 bataryalarını kullandığı belirtilmiştir. “Barış Çabaları” başlığıyla verilen bölümde 

ise ateşkesin bedelinin Anadolu’nun Yunanlar tarafından tahliyesi olduğuna yer 

verilmiştir.225  

“Türk İlerleyişi” başlıklı The Guardian Gazetesi’nin haberinde Türk 

ilerleyişinin bütün hat boyunca devam ettiği veYunan Birliklerinin savaşmadan geri 

çekildiği bilgisinin yanı sıra, geri çekilme hattı boyunca köylerin ve yerleşim 

yerlerinin yandığı, binlerce Hristiyan mültecinin İzmir’e gittiği ve durumun tamamen 

kötü olduğu belirtilmiştir.226  

Bu sırada dikkat çekici bir haber The Daily Mirror Gazetesi’nde “İzmir’i 

Korumak İçin İtilaf Devletleri’ne Yunan Alarmı” başlıklarıyla verilmiştir. İlerleyen 

Türk birliklerinin şimdi İzmir’i tehdit ettiği ve Yunanların Bursa’yı tahliye ettiğinin 

resmi olarak onaylandığı bildirilmiştir. Yunan Birliklerin Kemalistlere direnç 

göstermediği ve bu durumun İngiltere ile Fransa harekete geçmezse İzmir’de ciddi 

olaylara yol açabileceği belirtilirken Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular İlk Hedefiniz 

Akdeniz’dir, İleri”227 cümlesi ile birliklerini düzenlediği bilgisi yer almaktadır. Son 

olarak da Yunanların İtilaf Devletleri’ne ateşkesin sağlanması için istekte bulunduğu 

ve birkaç gün içinde görüşmelerin düzenlenmesinin beklendiği bildirilmiştir.228 

                                                 
225 The Daily Express, “Tino Throws Up The Sponge”, 5 Eylül 1922, s.1. 
226 The Guardian, “The Turkish Advance”, 5 Eylül 1922, s.7. 
227 Buna ilişkin Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül’de Türk Ordusuna emrini şu şekilde vermişti: “Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Orduları! Afyonkarahisar-Dumlupınar büyük meydan savaşında zalim ve 

mağrur bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve soylu 

ulusumuzun fadakârlıklarına layık olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu, 

geleceğine güvenmekte haklıdır.” bkz. Turan, a.g.e., Cilt 2, s.268-269. 
228 The Daily Mirror, “Greek S.O.S. To Allies To Save Smyrna”, 6 Eylül 1922, s.3. 
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Benzer ayrıntılar içeren The Daily Express Gazetesi’nde “Türkler İzmir’in 

50 Mil Yakınlarında, Yunan Ordusu Denize Mi Dökülecek? Moral Bozuk, Yeni 

Komutan Atandı” başlıkları büyük puntolarla verilen haberde Mustafa Kemal’in 

“Hedef Denize Ulaşmaktır”229 şeklindeki anonsuna yer verilirken “Kaçış” başlıklı 

bölümde ise Yunan Ordusu’nun moralinin bozuk olduğu, hızla İzmir’e doğru kaçtığı 

ve Uşak’ın çatışma olmadan boşaltıldığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca önemli bir bilgi 

olarak, Yunan Başkomutanı Hadjianesti’nin yerine Uşak Bölgesi’ndeki Komutan 

General Tricoupis’in atandığı, Yunan kayıplarının 12000 olduğu ve 200 silahın 

Türkler tarafından ele geçirildiği belirtilmiştir. Ayrıca Ahmet Ferid Bey’in Paris’te 

The Daily Express muhabirine verdiği “Türk saldırısı Yunanlar tamamen 

çökertilene ve Anadolu’dan çıkana kadar devam edecek” demecine yer verilmiştir. 

“Mustafa Kemal Hedefini İlan Ediyor” başlıklı bölümde ise Mustafa Kemal Paşa’nın 

orduya hitap ettiği konuşmaya yer verilmiştir: “Büyük Afyon-Karahisar-Dumlupınar 

muharebesinde çok kısa bir zaman diliminde düşman ordusunun temel unsurlarını imha 

ederek ülkenizden daha iyisini hak ettiniz. Sizleri fedakârlık ruhunuz, cesaretiniz ve 

vatanseverliğinizden ötürü kutluyorum. Türk Ulusunun gelecekten emin olmak için sebebi 

var. Anadolu’da halâ başka çarpışmalar bekleniyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, 

ileri!”230 

Dikkat çekici başka bir haber ise “İtilaf Devletleri’nin Yakın Doğu Savaşını 

Durdurma Adımı.” başlığıyla The Daily Mirror Gazetesi’nde yer almıştır. İtilaf 

Devletlerinin Ankara Hükümeti ve Yunan Hükümetleri arasında ateşkes için 

müzakere çabalarına yer verilirken Kemalistlerin İzmir’in 90 mil uzaklığındaki 

Demircidağlı’ya ulaştıkları, İzmir’e doğru ilerledikleri ve Sevr Anlaşması’ndaki 

                                                 
229 “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” anlamındadır. 

230 The Daily Express, “Turks Eighty Miles From Smyrna”, 6 Eylül 1922, s.1. Mustafa Kemal 

Paşa’nın verdiği emrin orijinal metni şu şekildedir: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları! 

AfyonKarahisar Dumlupınar büyük meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun anasırı 

asliyesini inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin 

fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu isbat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk Milleti, istikbalinden 

emin olmağa haklıdır. Muharebe meydanındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahede ve 

takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdiratına delâlet etmek vazifemi mütevaliyen ve 

mütemadiyen ifa edeceğim. Başkumandanlığa teklifatta bulunulmasını Cephe kumandanlığına 

emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazarı 

dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvayı akliyesini ve menabii celâdet ve hamiyetini müsabaka 

ile ibzale devam eylemesini taleb ederim. Ordular; ilk hedefiniz Akdeniz’ dir; İleri!” Bkz. Atatürk’ün 

Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s.473-474.  
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Yunan Bölgesine çoktan girdikleri belirtilmektedir. “Yunan Başkomutanı Yakalandı 

mı?” başlıklı bölümde ise İstanbul’dan gelen bir raporda Kemalistlerin, yeni atanmış 

olan Yunan Başkomutanı Tricoupis’in yakalandığının bilgisini verdikleri 

söylenmiştir. Ayrıca Atina’da Türklerin Akardağ’a olan hücumunun ciddi bir 

dirençle karşılaştığını ve 10.000 Türk’ün öldüğü anonsunun yapıldığı bilgisi yer 

almıştır.231 

Benzer şekilde The Guardian Gazetesi’ndeki “Türk İzmir’e Doğru Gidiyor” 

başlıklı Reuter’den alınan haberde Kemalistlerin Nazilli, Aydın ve Soma’yı işgal 

ettiği, Bergama’ya yürüdüğü bilgisinin yanı sıra, bir ordu komutanı, yüzlerce yetkili 

ve 10.000 askerin yakalandığı bildirilmiştir. Ayrıca Kemalistlerin yeni atanan 

General Tricoupis’i yakaladığı bilgisinden bir dedikodu olarak bahsedilmiştir.232 

Yine The Daily Express Gazetesi’nde “Yunan Savunması Bozguna 

Dönüşüyor” şeklinde manşetten büyük puntolarla verilen haberin detaylarında Türk 

Birliklerinin Manisa’ya ulaştığı ve 100.000 kişilik Yunan Birliklerinin uçaklarla 

desteklenen Türk Süvarilerinin önünden kaçtığı belirtilmiştir. Yeni atanan Yunan 

Komutanı Tricoupis’in Kemalistlerce yakalandığı ve 400’ü yetkili, 10.000 esirin de 

Türkler tarafından alındığı bilgisi verilmiştir.233 

Önemli ayrıntılara sahip “Yunanistan Türkiye’den Ateşkes İstiyor.” başlıklı 

The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haber ise aynen şöyle verilmiştir: “Bu akşam 

Ankara’dan gelen bir telgrafa göre Yunanlar Türklerden resmi olarak ateşkes 

talebinde bulundular. Adana’dan gelen bir telgrafta Salihli’deki Yunan Ordusu’nun 

çevrilerek yakalandığı söyleniyor. Türk ilerleyişi devam ediyor, İzmir’e 41 mil 

uzaklıktalar. Yunanların 50.000 kişi kaybı var. (Ankara’dan Fransa’ya çekilen 

telgraflarda 15.000 Yunan askerinin esir alındığını ve Kemalist birliklerin İzmir’in 

25 mil ötesinde olduğu yazıyor.)” Ankara’dan alınan bir telgrafta Başkomutan 

General Tricoupis ve birçok Yunan Generalinin Türkler tarafından esir alındığını ve 

Mustafa Kemal’in misafiri olarak karargâhlarında tutulduğu bilgisi yer alıyor. 

Devamı ise şöyle verilmiştir: “Ulusçu Kuvvetler Salihli’ye ulaştı. Ödemiş’in işgalinden 

                                                 
231 The Daily Mirror, “Allies’ Step To End Near East War”, 7 Eylül 1922, s.3. 
232 The Guardian, “Turk Drive Towards Smyrna”, 7 Eylül 1922, s.7. 
233 The Daily Express, “Greek Defeat Becomes A Rout”, 7 Eylül 1922, s.1. 
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sonra 2000 Türk süvarisi İzmir’e doğru ilerliyor. Birkaç gün içinde İzmir’e ulaşmaları 

bekleniyor.” “Tino Nerede?” başlıklı bölümde ise The Petit Parisien gazetesinin Kral 

Konstantin’in belli olmayan bir yere gittiğini yazdığı haberinden bahsedilmiştir. 

Ayrıca Londra’daki diplomatik çevrelerde kralın seyahatinin, itibarsızlaşmasının bir 

sonucu olduğuna yönelik iddialar olduğu belirtilmiştir.234 

Öte yandan The Times Gazetesi’nin “Yakın Doğu Tehlikeleri, Türkler İzmir 

Yakınlarında” başlıklı haberinde Yunanların morallerinin bozuk olduğu ve paniğe 

kapıldıkları bilgisinin yanı sıra Alaşehir’in ötesine çekildikleri, İzmir’de binlerce 

mülteci bulunduğu, gıda sıkıntısı yaşandığı ve bu durumun yetkililerin moralini 

bozduğu belirtilmiştir. İstanbul’dan gönderilen başka bir haberde ise General 

Tricoupis ve birliklerinin yakalandığının rapor edildiği bilgisinin yanı sıra 

Sovyetlerin Kemalistleri tebrik ettiği bidirilmiştir.235 

8 Eylül 1922 tarihli The Daily Express Gazetesi’nde manşet olarak “Türk 

Ordusu Tino’nun Ordusu’nun Yarısını Yok Etti.” başlığının kullanıldığı haberde 

Yunanların 50.000 kaybı olduğu ve 15.000 kişininse yakalandığı bilgisiyle birlikte 

Tricoupis’in birliğiyle birlikte yakalandığı, İzmir’in birkaç gün içinde düşeceği 

belirtilmiştir. ‘Kemal’in 350.000 adamı’ başlıklı kısımda Kemalist Ordu’nun 200.000 

tanesinin hücum ettiği, 150.000’in ise hazırda beklediği ileri sürülürken, Yunanların 

acil ateşkes istediği ve bunun için Anadolu’yu tahliye etmeye hazır oldukları bilgisi 

yer almıştır.236 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi hakkında önemli noktalar barındıran ve 

9 Eylül 1922 günü yayımlanmış olan “3 Yunan Kolordusu Yok Edildi. İzmir’in 

Teslimi Türkler Tarafından İstenildi. Katliam Korkuları. Büyük İngiliz Savaş Gemisi 

Yakın Doğu Sularına Hareket Etti.” başlıkları ile The Daily Mirror Gazetesi’ndeki 

haber şöyle verilmiştir: “Central News’den alınan bilgiye göre Güney Ordusu’na yardımcı 

giden Yunan Kuzey Ordusu’nun 3 kolordusu Kerdos yakınında yok edildi. Başkomutan 

yaralandı ve esir alındı.  Türk başkomutanı İzmir’deki Yunan Kuvvetlerinin gereksiz kan 

dökülmemesi için teslim olmalarını istedi.” Haberin devamında Türk Süvarilerinin 

                                                 
234 The Daily Mirror, “Greece Asks Turkey For Armistice”, 8 Eylül 1922, s.3. 
235 The Times, “Near East Dangers”, 8 Eylül 1922, s.10. 
236 The Daily Express, “Greek Army Meets Its Sedan”, 8 Eylül 1922, s.1. 



 

195 

 

İzmir’in 20 mil yakınlarına ulaşmasının Atina’da ciddi bir hükümet karşıtı hareketin 

olmasına sebep olduğu belirtilmiştir.237 

Türklerin İzmir’e girişini “Kemalistler İzmir’de.” başlığı ile veren The Daily 

Mirror Gazetesi’nin haberinde Ankara Hükümeti’nin Anadolu’daki her türlü işgalin 

püskürtüleceğine dair açıklaması yer alırken Türk Birliklerini bekleyenlerin sadece 

İngiliz Birlikleri olduğu bilgisi yer alıyor. Ayrıca Türk Süvarilerinin bir bölümünün 

İzmir’i işgal ettiği, Petit Parisien’in Türklerin kuzeye ilerlemeleri durumunda bir 

Fransız kuvvetinin gönderileceği üzerine yaptığı haberinden bahsedilmiştir. Ayrıca 

Ankara Hükümeti’nin Milletler Cemiyeti’ne son derece sinirli bir ruh haline sahip 

olan Türk Halkının sebep olabileceği katliamlar için sorumluluk almayacağını 

bildirdiği telgrafı yer alırken Paris’teki Kemalist Temsilci olarak bahsedilen Ahmad 

Farid Bey’in yaptığı şu açıklamalara yer verilmiştir: “Türk Ordusu 250.000 kişi ve 

İzmir yakınlarında. Biz İstanbul, Edirne ve Trakya’yı istiyoruz. Ve Çanakkale’yi işgal eden 

hangi birlik olursa olsun temizleyeceğiz. Reuter.” Son olarak Türklerin kazandığı zaferin 

Mezopotamya’daki Kürtler açısından sıkıntı yaratabileceği ihtimali olduğu 

şeklindeki ilginç bir yorum yapılmıştır.238 

Benzer şekilde, The Times Gazetesi’nde “Türkler İzmir’e El Koyuyor”, 

“Kemalistlerin Yüksek İstekleri” başlıkları büyük puntolarla girilen haberin 

detaylarında İzmir’in düştüğü, Kemal Paşa’nın Yüksek İtilaf Devletleri 

Komisyonu’nu Ateşkes şartlarını konuşmak için davet ettiği belirtilirken 

mücadelenin günlüğü ise şu şekilde yansıtılmıştır: 

“Ağustos 18-21: Yunanları vuracak gibi ataklar yapıp Menderes Vadisi’ni 

dolandılar. 

Ağustos 24-25: Benzer ataklar Kuzeyden Bursa bölümünden yapıldı. 

Ağustos 26: Afyon Karahisar’daki Yunan merkezine kuvvetli saldırı. 

Ağustos 28: Afyon Karahisar’ın düşüşü. 

Ağustos 30: Afyon Karahisar muharebesi sonlanıyor. 

                                                 
237 The Daily Mirror, “3 Greek Army Corps Annihilated”, 9 Eylül 1922, s.3. 
238 The Daily Mirror, “Kemalists In Smyrna”, 11 Eylül 1922, s.3. 
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Ağustos 31: Yunanlar Uşak hattına çekiliyor. Bursa bölümündeki Türk saldırısı 

püskürtüldü. 

Eylül 2: General Tricoupis Türk süvarileri tarafından yakalandı. 

Eylül 3: Yunanistan İtilaf Devletlerilardan ateşkes için müzakere talep ediyor. İngiliz 

savaş gemileri                       

             İzmir’e ulaşıyor. 

Eylül 4: Yunan ordusu Bursa bölümü dışında tamamen geri çekiliyor. 

Eylül 8: Yunanlar İzmir’i tahliye etmeye başlıyor. Atina Kabinesi istifa ediyor. 

Eylül 9: Türk süvarileri İzmir’e giriyor.” 

Aynı sayfada büyük puntolarla “Kemalist Zafer tamamlandı” başlığının 

altında Türk süvarilerinin İzmir’i işgal ettiği, Yunanların Türklerin ulaşmasından 

önce şehri bütünüyle terkettiği ve İstanbul’da Bayram sevinci yaşandığı bilgisi dikkat 

çekiyor.239  

The Daily Express Gazetesi’nde “Tino’nun Hayallerinin Sonu” başlığı ile 

manşetten verilen haberin 2. başlığı “Türk Birlikleri İzmir’de” şeklinde girilmiştir. 

Detaylarında Türk Ordusu’nun İzmir’e girişi ile ilgili bilgi verilirken The Daily 

Mirror Gazetesi’nden farklı olarak Kemalistlerin Mezopotamya, Suriye ve 

Filistin’in geleceğinin burada yaşayanların seçimi ile çözülmesini istedikleri 

belirtilmiştir.240 

12 Eylül 1922 tarihli The Daily Mirror Gazetesi “Cemiyet Türkleri 

Uyarıyor.” başlığını kullanmıştır. İtilaf Devletleri diplomatlarının Türk Zaferi 

sonrasında Anadolu’daki durumu tartışmak üzere buluşacakları bilgisi verilmiştir. 

Öte yandan, Yunanların Anadolu’daki halkını korumak için Milletler Cemiyeti’ne 

başvurduğu ve Cemiyet’in Ankara Hükümeti’ne, Anadolu’daki olabilecek olaylar 

hakkında sorumluluk kabul edilemeyeceği konusuna ilişkin verdiği cevap, sözde 

Yunan mezaliminin misilleme yapan Kemalistleri aklamayacağı şeklinde olmuştur. 

“Amiral Kelly Malta’dan İstanbul’a Gidiyor” başlıklı haberde ise başlıkla ilgili 

detayların yanı sıra Türk Birliklerin İzmir’e girmesinden sonra Yunanlar arasında 

                                                 
239 The Times, “Turks Seize Smyrna”, 11 Eylül 1922, s.10. 
240 The Daily Express, “The End Of Tino’s Dreams”, 11 Eylül 1922, s.1. 
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panik çıktığı ancak düzenin tekrar sağlandığı belirtilmiştir. Ancak Türk 

Başkomutanı’nın yağmacılığa izin vermeyeceğine dair tahahhüt ettiği, buna rağmen 

sonradan yağmacılığın olduğu bilgisi de yer alıyor. Son bölümde ise Echo De Paris 

gazetesi’nin şu cümlesi yer alıyor: “Gerçek şu ki Doğu’daki barışın yeniden inşası 

İngiltere için acil bir gereklilik.”241 

Gündeme dair birçok gelişmenin yer aldığı The Daily Express Gazetesi’nin 

“İngiliz gemileri İzmir için acele ediyor.” başlığıyla manşetten verdiği haberin 

detaylarında ilk olarak “Pera’da İngiliz Karşıtı Ayaklanma” başlıklı haber verilmiş 

ve Beyoğlu’nu gösteren bir resimle desteklenmiştir. Buna göre 150.000 Türk’ün 

Pera’daki Hristiyanlara ait dükkanların camlarına taş attıkları ve içlerinde Fransız 

Gazetesi Bosphore’un da bulunduğu birçok İngiliz ve Fransız dükkânlarına 

saldırdıkları, birçok ölümün olduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca İzmir’de 600.000 

mültecinin bulunduğu, bunların açlık ve tifüs tehlikesinde oldukları belirtilirken, 

Yunanların geri çekilirken Afyon-Karahisar, Eskişehir ve Uşak illerini yaktıklarının 

ve büyük zarara sebep olduklarının rapor edildiği belirtilmiş, Kemalist Zaferin 

Mısır’da memnuniyetle karşılandığı da bildirilmiştir.242 

İngiliz Devleti’nin Türkiye’de işgalci konumda olmasına rağmen “Bursa 

Kemalistler Tarafından İşgal Edildi.” başlıklı The Guardian Gazetesi’nin haberi, 

kendi ülkesini işgalcilerden kurtarmaya çalışan Mustafa Kemal Paşa’yı ve onu takip 

edenleri işgalci olarak göstermesi oldukça hazindir. Bu duruma son verilmesini Millî 

Mücadele Hareketi’nin başarıya ulaşması sağlamıştır. Haberin ayrıntılarında ise 

Kemalist Süvarilerin Bursa’yı işgal ettiği, Yunanların Bursa’yı Mudanya üzerinden 

terk ettiği ve Tekirdağ’a geçtikleri belirtilmektedir. Aynı gazetenin 7. sayfasında 

Reuter Ajansı’ndan alınan bilgiye göre “Türklerden Tatmin Edici Garantiler” başlıklı 

haberde Türk Ordu Komutanının, düzenin sağlanması ve şehirdeki bütün 

yabancıların korunması için garantiler verdiği belirtilmiştir.243  

Benzer şekilde “Çanakkale Boğazı’ndan Elinizi Çekin” şeklinde The Daily 

Express Gazetesi’nin manşetten verdiği haberde Mustafa Kemal’in tarafsız bölgeye 

                                                 
241 The Daily Mirror, “League Warns Turks”, 12 Eylül 1922, s.3. 
242 The Daily Express, “British Ships Hurrying To Smyrna”, 12 Eylül 1922, s.1. 
243 The Guardian, “Brussa Occupied By Kemalists”, 13 Eylül 1922, s.8. 
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girmemesi gerektiği ile ilgili İtilaf Devletlerinin ortak iradesinden bahsedilmiştir. 

Devamında Anadolu basınının “Türk Süngüsü Yunanları Anadolu’ya gönderen 

Emperyalist Kuvvetlere Barışı Kabul Ettirecek” şeklindeki tehdidinden bahsedilirken 

Sultan’ın ve veliaht şehzadenin Mustafa Kemal’i halâ tebrik etmemesinin dikkat 

çekici olduğuna değinilmiştir.244 

Bu sırada ilginç bir haber The Daily Mirror Gazetesi’nde “Bulgarlar 

Türklere Katılabilir” başlığı ile yerini almıştır. Haberde Bulgar komitacılarla Yunan 

müfrezelerinin Nevrekop’da karşı karşıya geldikleri, Sırbistan’ın Üsküp’e doğru 

birliklerini yoğunlaştırdığı belirtilirken, İngiliz ve İtilaf Devletlerine ait savaş 

gemilerinin Çanakkale’de Kemalistlerin Trakya’ya ulaşma girişimlerine karşı hazır 

bulundukları bilgisi yer almıştır. Ayrıca Mustafa Kemal’in gelecek politikası 

belirlenmeden bir konferans toplamanın abes olacağı ve Lloyd George’un kabineyi 

toplayacağı belirtilmiştir. “İngiltere Bırakmalı” başlıklı haberde ise İstanbul’daki 

Kemalist lider Hamid Bey’in şu sözlerine yer verilmiştir: “İngiltere İstanbul’dan 

tamamen vazgeçmeyi kafasına sokmak zorunda, bir barış konferansına katılımımız için ilk 

şartımız Anadolu ve Trakya’nın tahliye edilmesi.” Haberin devamında Reuter’in 

belirttiğine göre İstanbul’daki Ulusçu çevreler Sevr Anlaşması’nın elenmesi ve genel 

bir çözüm aramak gerektiğini savunuyor ve Kemalist başarıların İslam Dünyası’nda 

bir zafer olarak algılandığı belirtiliyor.245 

 Zafer haberini “Mustafa Kemal İzmir’de.” başlığı ile The Guardian 

Gazetesi aynen şöyle vermiştir: “Şehirde düzen tam olarak sağlandı. Türk yetkililer İzmir 

civarındaki mültecileri evlerine yerleştirmek için önlemler alıyor. İzmir ve Uşak arasındaki 

demiryolu onarıldı. Türk Ordusu’nun büyük bir bölümü General Mustafa Kemal Paşa’nın 

yüksek emriyle İzmir’e girdi. Çeşme yarımadasındaki Yunan Birliği teslim oldu.” Aynı 

gazetenin 8. sayfasında ise Bursa’nın Yunanlar tarafından birçok yerinden yakıldığı 

ve zarar gördüğü belirtilmiştir. 246   

                                                 
244 The Daily Express, “Hands Of The Dardanelles”, 13 Eylül 1922, s.1. 
245 The Daily Mirror, “Bulgars May Join Turks In Menacing Alliance”, 14 Eylül 1922, s.3. 
246 The Guardian, “Mustapha Kemal In Smyrna”, 14 Eylül 1922, s.7. Ayrıca Amiral Bristol 10 

Eylül’de İstanbul’da yazdığı raporunda İzmir’den gelen haberlerin iyi olduğunu, Türk birliklerinin iyi 

bir düzen içierisinde girdiğini ve Mustafa Kemal Paşa’nın savaşmayan insanlara Türk askeri zarar 

verdiği takdirde ölümle cezalandırılacağını bildiren bir bildiri yayımladığını belirtmiştir. Bkz. Orhan 
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Diğer yandan The Daily Express Gazetesi’nde “Türkler Trakya’yı Alacak 

Mı?” başlığıyla manşetten verilen haberin detaylarında The Daily Mirror 

Gazetesi’nde de bahsedilen Balkanlarda savaş tehlikesinden söz edilmiştir. 

“Vandalism” başlığıyla verilen başka bir bölümde ise Yunanların Bursa’yı tahliye 

ederken şehri birçok noktadan yaktıkları ve büyük zarar meydana geldiği belirtilirken 

“Mustafa Kemal Diktator” başlıklı bölümde ise Hamid Bey’in Tribuna’nın muhabiri 

ile yaptığı röportaja yer verilmiştir: “İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce işgali sonsuza kadar 

süremez. Büyük Britanya belki Boğaziçi’ni kontrol etmek istiyor. Biz kendilerinin denizdeki 

üstünlüğünü kabul ediyoruz ancak İstanbul bizim kendi mülkümüz ve Dünya’da 280 milyon 

Müslüman var. Türkiye, uğruna savaştığı barışa ulaştığında İtilaf Devletleri işgali durmalı. 

Biz kontrole izin vermeyeceğiz çünkü biz köle değiliz. İnsanların özgürlüğü için çok büyük 

ilgi gösteren Büyük Britanya Akdeniz’in bu anahtarından vazgeçme kararı almalı, kendisi 

Türkiye’nin bir sömürge olmadığını biliyor. Bizim bir barış konferansına iştirakimiz için ilk 

şartımız Anadolu’nun ve Trakya’nın tahliye edilmesidir.-Cenral News”247 

26 Ağustos 1071’de Anadolu’ya giren Türkler, 26 Ağustos 1922 tarihiyle de 

Anadolu’dan çıkmayacaklarını göstermiş, Millî Mücadele başarıya ulaşmıştı.248 

Zafer, Mustafa Kemal Paşa’nın beklediğinden daha hızlı ve daha az kayıp ile 

gerçekleşmişti ki bu O’nun çalışmalarının bir sonucuydu.249 Bu saldırıda Türk 

Ordusu’nun yaralı ve kayıp sayısı 13 bini bulurken250 muharebe dışında hastalıklar 

ve çeşitli nedenlerden dolayı hayatını kaynedenlerin sayısı ise 26.334 kişiye 

ulaşmıştır.251 Bu bilgi dönemin şartlarına da ışık tutmaktadır. Bundan sonra ise, savaş 

meydanında kazanılan zaferi masa başında kesinleştirmek gerekiyordu ve diplomatik 

süreç başlamıştı. 

                                                                                                                                          
Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, İstanbul, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yay., 2001,  s.182.  

247 The Daily Express, “Shall The Turks Have Thrace?”, 14 Eylül 1922, s.1. 

248 Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, s.224. 

249 Bu meseleye dair Mustafa Kemal Paşa şunları söylemiştir: “Her evresi ile düşünülmüş, 

hazırlanmış, yönetilmiş ve utkuyla sonuçlandırılmış olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk 

subaylarının ve komuta kurulunun yüksek güçlerini ve yiğitliklerini tarihte bir daha saptayan ulu bir 

yapıttır. Bu yapıt, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu yapıtı 

yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun Başkomutanı olduğum için sevincim ve mutluluğum 

sonsuzdur.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazi Mustafa Kemal, a.g.e., s.899-903. 

250 Mango, a.g.e., s.404. 
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 3.11. Millî Mücadele’nin Kadın Kahramanları 

İngilizlerin I. Dünya Savaşı için “Biz Osmanlı’yı yendik ama Osmanlı evini 

yenemedik” sözlerine sebep olan Türk kadını, elbette Kurtuluş Savaşı’na katılacak, 

gerek cephede, gerekse cephe arkasında can havliyle yardıma koşacaktır. 

Buna ilişkin Kara Fatma’nın Kuva-i Milliye’ye katılmak için Mustafa Kemal 

Paşa’ya başvurduğunu, Ordu’ya alındıktan sonra Kocaeli’ye gönderildiğini ve 

gösterdiği hizmetlerden ötürü subaylığa yükseldiğini biliyoruz. İstanbul Sultanahmet 

Mitingi’nin sembol ismi Halide Edip Hanım, er olarak girdiği savaşta çavuş 

rütbesine yükselmiştir. Eşiyle birlikte Millî Mücadele’ye katılan Fatma Seher Hanım, 

eşinin ölümü üzerine İzmit yöresinde bir birliğe komuta etmiştir. Osmaniye’de 

Rahime Hanım, demiryolunu tahrip etmiş ve düşmanın geçmesine engel olmuştur. 

Yine Kilikya’da Hatice Hanım, Fransızlara klavuzluk edeceğine söz vermiş ancak 

ulusal birliklere teslim etmiştir. Bu örneklerin yanı sıra, cepheye giderken yolda 

doğum yapan kadınlardan, çocuğunun üstündeki örtüyü alıp ıslanmaması için taşıdığı 

silah ve cephanenin üstüne örten sayısız kadınlar vardır.252   

Afet İnan, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünden 

bahsederken Mustafa Kemal Paşa’nın şu sözleri ile başlamıştır: “Esasen daima Türk 

köylü ve ev kadını, müstahsil bir uzuv olarak vatan müdafaasına bilffil katılmış, fedakâr bir 

millet ferdi olmuştur. Bunun için Atatürk şöyle der: ‘Sırtı ile, kağnısiyle, kucağındaki 

yavrusiyle yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep 

onlar, hep o ulvi ve fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde, 

hiçbir yabancı milletinde Anadolu köylü kadınının fevkinde kadın mesaisi zikretmek imkânı 

yoktur.’ Atatürk’ün bu sözü bir teşvik, bir övünme midir? Bu soruyu elbette hayır diye 

cevaplandırabiliriz. Çünkü Atatürk realist bir devlet adamı ve milletin kabiliyetlerini iyi 

bilen bir insandır.”253  

Bu bağlamda, Kurtuluş Savaşı kumandanlarından Albay Şerif Güralp’in de 

bu konuda birçok anısı bulunmaktadır. Kendisi buna ilişkin şunları belirtmiştir: 

“İstiklâl Savaşı’nda birkaç tane isim yapmış sembolik kahraman kadın vardır. Ben bunlardan 

bahsedecek değilim. Esasen büyük hizmetler ifa ettiren, orduyu yaşatan bir kadın ordusu 

                                                                                                                                          
251 Selek, a.g.e., Cilt 2, s.224. 

252 Turan, a.g.e., s.147-148. 
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vardır ki; İstiklâl Savaşı’nı idame ettiren, orduyu yaşatan bu kadın ordusu olmuştur: köylü 

kadın ordusu. Anadolu’da eksik etek tabir edilen bu çalışkan, iyi kalpli, eşine bağlı, 

gerektiğinde bir kaplan oluveren Türk kadını; kocası askere gidince sapana sarılarak tarlayı 

sürer, eker, biçer. Mahsulü dererek ambara koyar. Devlet hissesi olan ve aşar denilen yüzde 

on iki buçuğu da teslim eder. Bundan da zevk duyardı. İkramını kabul etmezseniz, onun 

üzlüdüğünü ve kırıldığını o anda görürsünüz.”254 Savaşın kazanılmasındaki katkıları son 

derece önemli olan Türk kadını bu sebeple İngiliz basınında da yer almıştır.  

Bu bağlamda The Daily Express Gazetesi’ndeki “Türkler İzmir Kapılarında” 

başlıklı haberde Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarından bahsedilmektedir: 

“İzmir her an Türklerin eline geçebilir. Şehrin teslim edilmesi için talep gönderdikleri rapor 

edildi. Kemal Paşa’nın ateşkes şartları Trakya’nın Türklere geri verilmesini içeriyor. Yunan 

felaketi Atina’da hükümetin düşmesine sebep oldu. M. Cologeropoulas, Kral Konstantin’in 

daveti üzerine yeni bir hükümet kurma görevini üstlendi. Türkler Marmara ve Ege Denizi’ne 

ulaştı.” Bu haberin devamında, “Kemal’in Amazonları” başlıklı bölümde Kemal 

Paşa’nın Afyon-Karahisar Savaşı’na 15 kadın askeri dahil ettiği belirtilmiştir.255  

Yine The Daily Express Gazetesi’nin birinci sayfasının üst bölümünde 

Halide Edip Adıvar’ın bir resmi ve altında şu yazı yer almaktadır: “Halide Edip 

Hanum, Ankara’nın Amazonu, Mustafa Kemal kendisini yeni hükümetinde Eğitim Bakanı 

olarak atadı.”256  

Halide Edip Adıvar’ın Millî Mücadeleye dair aktardığı hisleri de o günün 

insanlarının psikolojisi hakkında fikir vermektedir: “Ben, İzmir’in işgalinden sonra, 

hemen hemen bu mesele hakkında bir kimse ile konuşmamıştım. Fakat İstiklâl Mücadelesi 

hissi bende bir çeşit mukaddes cinnet halini almıştı. Artık şahıs olarak yaşamıyordum. Bu 

milli mukaddes cinnetin bir parçasından ibarettim. 1922’de İzmir’i aldığımız güne kadar 

benim için hayatta başka hiçbir şeyin ehemmiyeti kalmamıştı.”257 Halide Hanım, 

kadınların Millî Mücadele hakkındaki tutumu üzerine Mondros Mütareke’sinden 

sonra ve 19 Mayıs’tan önceki dönemde oluşan izlenimlerini ise şöyle aktarmıştır: 

“Halk arasında dolaşıp herkesi dinlerken, kadınların memleket meselesinde daha hassas 

                                                                                                                                          
253 İnan, a.g.e., s.263. 
254 Güralp, a.g.e., s.193. 
255 The Daily Express, “Turks At The Gate Of Smyrna”, 9 Eylül 1922, s.1. 
256 The Daily Express, “Mudania Pact In Sight”, 10 Ekim 1922, s.1. 
257 Adıvar, a.g.e., s.29. 
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olduklarına inandım. Hepsi birden tehlikeyi anlamıştılar. Çünkü onlar, siyasi sebepleri 

anlamasalar bile, yurtlarının tehlikeye girmesine karşı derhal isyan ediyorlardı.”258 

 3.12. İzmir’de Çıkan Yangın 

 İngiliz gazetelerinin, Yunanların Anadolu’da yapmış oldukları mezalimleri 

özel muhabirleri sayesinde yakından takip etmelerine ve İzmir’de başlayan yangın 

için henüz kesin bir bilgi olmamasına rağmen Türklerin yaptığını iddia etmişlerdir. 

Yangının Ermeni ve Rum yerleşimlerinde başlaması kanıt gösterilerek İzmir’i 

Türklerin yaktığı iddia edilmiştir.  

Nitekim, “İzmir’de Büyük Yangın”, “Türk Misillemeleri” başlıklı The Daily 

Mirror Gazetesi’nin haberinde İzmir’de korkunç bir yangın başladığı, Ermeni ve 

Rum bölgelerinin zarar gördüğü bildirilirken Türklerin Ermenilere misilleme yaptığı, 

150 Ermeni ve 200 Rum’un öldüğünün tahmin edildiği belirtilmiştir. Ayrıca 

Kemalistlerin 2000 askeri katledip denize attığı ileri sürülmüştür. “İngiliz kararı 

Bugün” başlıklı haberde ise Yakın Doğu Barışı için acilen adım atılması kararı 

üzerinde durulurken bütün Rus halkının Türkiye’nin tarafında olduğu bilgisine yer 

verilmiştir.259 

 The Daily Express Gazetesi Yunanların geri çekildiği kırsal alanın 

tamamının alevler altında olduğunu belirtirken260 bu konuda tarafsız bir tutum 

sergileyen The Guardian Gazetesi’nin “Yangın İzmir’i Tahrip Ediyor” başlıklı 

haberinde ise İzmir’de yangın çıktığı, Rum ve Ermeni çevrelerinin zarar gördüğü 

bildirilmiş, yangının diğer alanlara yayıldığı ve herkesin panik içinde olduğu 

belirtilmiştir.261 

Buna karşın The Daily Express Gazetesi’nde “Kemalist Misillemeler 

Başlıyor” başlıklı manşetin altında “İzmir Türkler Tarafından Yakıldı” başlığı ile 

İzmir’in bir resmi yer almıştır. Haberde Rum ve Ermeni çevrelerinin zarar gördüğü 

                                                 
258 Adıvar, a.g.e., s.14. 
259 The Daily Mirror, “Smyrna Swept By Great Fire -Turkish Reprisals”, 15 Eylül 1922, s.3. 
260 The Daily Express, “Kemalist Reprisals Begin”, 15 Eylül 1922, s.1. 
261 The Guardian, “Fire Ravaging Smyrna”, 15 Eylül 1922, s.9. 
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ve yangının diğer bölgelere yayıldığı belirtilmiş, ayrıca Yunanların geri çekildiği 

kırsal alanın tamamının alevler altında olduğu belirtilmiştir.262 

Aynı gazetenin bir sonraki gün yayımlanan “Kemal’e Ultimatom” başlığıyla 

manşetten verdiği haber için sayfanın yarısı ayrılmış, İzmir’e ait üç adet resme de yer 

verilmiştir. Resimlerin altında Türklerin İzmir’i yakıp yıktıkları ve katliamlar 

yaptıkları yazmaktadır. “İzmir’de Alevler 5 Milde” başlıklı bölümde ise, İzmir’in 

sahilde 5 mil boyunca alevler içinde olduğu, Türk çevreleri dışında bütün şehrin 

yandığı belirtilmiştir. Devamında felaketin Türk Birliklerinin gelmesiyle başladığı 

yangının ilk olarak Rum çevresinde başladığı, hızla yayıldığı ve rüzgarla Güney-

Batı’ya doğru sürüklendiği, 800 kişinin Türkler tarafından yakıldığı ileri 

sürülmüştür.263   

Tüm bunlara karşın Salahi Sonyel İzmir Yangını hakkında şunları aktarmıştır: 

“Esasen İzmir yangını, Türk yetkililerin kışkırtmasıyla başlatılmamıştır ve onların 

niyetlerine büsbütün karşıt olmuştur. İzmir olayının gerçek seyri şudur: 8. Tümen ve I. 

Süvari tümeni İzmir’e girdikten sonra, herşeyi göze alan bir Ermeni çetesi, Ermeni kilisesi ve 

çevresindeki kimi evlere sığınmıştı. Bomba ve tabancalarla silahlı bulunan bu çete, bir süre 

direnişte bulunuyor ve birçok Türk erini öldürüyordu. Sonuçta, yerel Türk Komutan, bu 

çeteyi dışarı çıkartmak için, Ermeni kilisesi ve çevresindeki binalara petrol döktürerek 

yangına veriyordu. Türk askerleri bu binaların etrafını bir kordonla çeviriyordu. Ermeni 

çetesinin geriye kalan üyeleri, kaçabilmek için, Türk askerlerinin dikkatini başka yana 

çekmek amacıyla bitişikteki semtleri ateşe veriyorlardı. Bu yüzden yangın çabucak yayılıyor 

ve Türk askerlerinin tüm çabalarına karşın, çok geçmeden bütün kent ateş içinde 

kalıyordu.”264 

3.13. Çanakkale Gerilimi 

Büyük Taarruz ile İzmir’e doğru ilerleyen Türk Ordusu aynı zamanda 

Çanakkale ve İstanbul’a doğru da ilerlemekteydi. Bu bölgeler İtilaf Devletleri işgali 

altında olduğu için taraflar arasında Mudanya Mütarekesi imzalanana kadar gergin 

bir süreç başladı. Gelişmeler İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Winston 

                                                 
262 The Daily Express, “Kemalist Reprisals Begin”, 15 Eylül 1922, s.1. 
263 The Daily Express, “Ultimatum To Kemal”, 16 Eylül 1922, s.1 
264 Sonyel, Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, 

s.281-282. 
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Churchill’in paniğe kapılmasına ve İngiliz Dominyonlarını Boğazların savunması 

için çağırmalarına neden olmuştu.265 Ancak Lloyd George’un emrini yerine 

Getirmeyen General Harington ve Mustafa Kemal Paşa’nın sağduyusu ve Franklin 

Bouillon’un gösterdiği diplomasi ile gerilim azalmaya başlayacaktı.266 

Bu konuya ilişkin İngiliz gazeteleri haberleri endişe içerisinde vermiştir. 

Çanakkale bölgesi ise “Neutral Zone (tarafsız bölge)” olarak anılmaktadır. Nitekim 

İngiltere’nin İstanbul Yüksek Komiseri Rumbold’dan Lord Curzon’a göderilen 

telgafta Harington’ın çok kaygılı olduğu ve bir yanardağ üzerinde oturdukları 

belirtilmiştir. İstanbul’ da silahlı 20.000 Rum’un, bir o kadar da silahlı Türk’ün 

olduğu ve kuvvetlerinin yetersiz olduğundan yakınılmış, kenti terkedebilecekleri, 

Subay eşleri ve çocuklarıyla İngiliz Kolonisini ertesi gün gemilere bindirip 

gönderecekleri belirtilmiştir.267 

“İtilaf Devletleri Kuvvet Gönderiyor” başlıklı The Daily Mirror 

Gazetesi’nin haberinde İngiltere, Fransa ve İtalya’nın Çanakkale Boğazını muhafaza 

etmek konusunda tam anlaşmaya vardığı ve Türk Lider Mustafa Kemal’e birliklerin 

hücum tehditi oluşturmaması için uyarı gönderildiği bildirilmiştir. Ayrıca filonun 

Türk Birliklerinin Anadolu’dan Avrupa’ya girmesine izin verilmeyecek şekilde 

düzenlendiği ve barış şartlarının tartışılacağı erken bir konferansın toplanması için 

İtilaf Devletlerinin baskı yaptığı yer alırken İzmir’de 5 İngiliz sakininin Türkler 

tarafından öldürüldüğü ve başkonsolosun savaş gemisiyle kaçtığı belirtilmiştir. Son 

olarak Hristiyanların evlerine verilen zararın 13.000.000 £ olduğu yazılmıştır.268 

The Daily Express Gazetesi’nin “Kemal’e Ultimatom” başlıklı manşet 

haberinde İtilaf Devletlerinin başarılı komutan Mustafa Kemal Paşa’ya 

Çanakkale’den elini çekmesi için ultimatom gönderdikleri, Türklerin tarafsız bölgeye 

                                                 
265 Bununla ilgili olarak Mustafa Kemal Paşa söylevinde şunları söylemiştir: “Ordularımız, İzmir ve 

Bursa’yı geri aldıktan sonra Trakya’yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ve Çanakkale’ye 

doğru yürüken, o zaman İngiltere başbakanı bulunan Lloyt Corc, bizimle savaşmaya karar vermiş gibi 

bir davranışla dominyonlara, yardımcı birlikler istemek üzere başvurmuş. Ondan sonraki olaylara 

bakılırsa Lloyt Corc’un isteğinin yerine getirilmediğini kabul etmek gerekir.” bkz. Gazi Mustafa 

Kemal, a.g.e., s.905. 
266 Sonyel, a.g.e., s.268-269. 
267 Şimşir, a.g.e., Cilt 4, s.491. 
268 The Daily Mirror, “Allies To Send Reinforcements”, 16 Eylül 1922, s.3. 
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girmelerine izin verilmeyeceği ve bunun için bütün önlemlerin alındığı belirtilmiştir. 

“Üç hafta” başlıklı bölümde ise gelişmeler günlere göre şu şekilde aktarılmıştır:  

“24 Ağustos: Bilecik bölgesinde çatışma başlıyor. 

26 Ağustos: Mustafa Kemal Yunan Birliklerini ikiye bölüyor. 

4 Eylül: Türkler Uşak’ı alıyor ve Bursa’ya ilerliyor. 

6 Eylül: Yunan Ordusu’nun yarısı muharebelerde yok oldu. 

7 Eylül: Yunan Hükümeti düştü. Yunan Komutanı alındı. 

9 Eylül: İzmir Türk süvarileri tarafından işgal edildi. 

12 Eylül: İngiltere İtilaf Devletlerilardan Gelibolu’nun savunulmasını istedi. 

14 Eylül: İzmir alevler içinde. Türkler tarafından toplu katliamlar.” 

“Kemal’in İması” başlıklı bölümde ise Rus Ordusu’nun Ankara Türklerine 

İstanbul’a saldırmak için yardımcı olacağı, Ankara Hareketi’nin başladığı günden 

beri Rusya ile Ankara’nın yakın ilişki içinde olduğu ve Rus yetkililerinin Mustafa 

Kemal’e yardım ettiği belirtilmiştir.269 

Oldukça önemli bir haber “Türk Ateşkes Şartları” başlığıyla The Guardian 

Gazetesi’nde yer almıştır: “Ankara’dan gelen bir mesajda Türk Ulusu’nun aşağıdaki 

şartlarla ateşkes yapacağı belirtilmiştir:  

“-Düşman, şartsız olarak işgal ettiği bütün yerleri, birlikleri, silah ve cephanesiyle teslim 

etmeli 

-Düşman, Türkiye’nin Anadolu’da ve Trakya’da tam hakimiyetini tanımalı ve isteklerinden 

vazgeçmeli 

-Düşman, yaptığı zararın tamamını onarmalı ve Türklerin giderlerini ödemeli 

-Düşman, işgal sırasında mezalimlerden suçlu olanları Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti’ne teslim etmeli. Başka şartlar kabul edilmeyecek.-Reuter.”270 

                                                 
269 The Daily Express, “Ultimatum To Kemal”,16 Eylül 1922, s.1. Buna ilişkin İstanbul’daki İngiliz 

orduları Karargâhından 26 Eylül 1922 tarihinde İngiliz Savunma bakanlığı’na gönderilen çok gizli 

telgrafta Aralov’un Moskova’ya çektiği telgraftan bahsedilmiştir. İçeriğinde Rıza Nur’un tarafsız 

bölgenin işgaline gizlice karar verildiğini söylediği belirtilmiştir. Bkz. Şimşir, a.g.e., s.560. 
270 The Guardian, “Turkish Armistice Terms”, 16 Eylül 1922, s.9. 
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17 Eylül 1922 tarihli The Observer Gazetesi’ndeki haber başlıkları oldukça 

dikkat çekicidir: “Aptallığın Meyveleri”, “İngiltere’nin Yunan Trajedisindeki 

Yeri”271 

The Daily Mirror Gazetesi’nde yer alan haber basında bir panik havası 

olduğu hissini uyandırıyor, bu da yeni bir savaşın kesinlikle istenmediğinden 

kaynaklanıyor:  “Yakın doğu durumu çok ciddi bir hal aldı. İngiliz kabinesi Türklere karşı 

ordumuzun bizzat katıldığı bir savaş organize etmeye çalışıyor. Boğazların tarafsızlığı eğer 

Türklere İstanbul’u geri verme sözü verilirse zorluk çıkmadan sağlanabilir. Ülke yeni bir 

savaş istemiyor. Genel seçim yapılmalı.”  Aynı sayfadaki başka bir haberin başlığında 

İzmir’de ölen insanların sayısının 120.000 olduğu belirtilmiştir.272 

The Daily Express Gazetesi’ndeki “Anzaklar Gelibolu’yu koruyacak” başlığı 

manşet olarak girilmiştir. “Kemal Boğazları Geçmemeli” şeklinde alt başlık atılan 

haberin detaylarında İtilaf Devletlerinin Boğazları koruyacağı belirtilmiştir.273 

Önemli bir gelişme “Yunan Ordusu” başlığıyla The Guardian Gazetesi’nin 

verdiği haberde yer almaktadır: “Ankara’dan alınan raporlara göre Anadolu’daki 

General Detroadis komutasındaki 7000 Yunanlı, ‘Son Yunan Ordusu’ yakalandı.-

Reuter.”274 

19 Eylül 1922 tarihli The Daily Mirror Gazetesi’nin bu sayısında büyük 

puntolarla Yakın Doğu ile ilgili haberler ele alınmıştır: “Yakın Doğu’da Yeni Bir 

Savaşa Hayır” başlıklı manşet haberin dikkat çeken noktaları ise şöyle sıralanmıştır: 

“Kriz ile ilgili geniş bir talep olması, İngiltere’nin gerekirse Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetlerini gönderebileceği, Fransa’nın 24 saat içinde Anadolu’daki bütün 

kuvvetlerini Boğazların Avrupa kısmına çekeceği ve Fransa’nın askeri bir 

müdahaleye dâhil olmayacağı.” Bunların yanı sıra İngiliz politikasından ötürü özür 

dilenirken Mustafa Kemal’in Boğazları geçmemesi konusunda uyarıldığı, bunu ihlal 

ettiği takdirde savaş çıkacağı bilgisi yer alıyor. Ayrıca Mustafa Kemal’in İzmir’e 

                                                 
271 The Observer, “The Fruits Of Folly”, 17 Eylül 1922, s.10. 
272 The Daily Mirror, “Stop The Government’s New War In Near East”, 18 Eylül 1922, s.3. 
273 The Daily Express, “Kemal Must Not Cross The Straits”, 18 Eylül 1922, s.1. 
274 The Guardian, “The Greek Army”, 18 Eylül 1922, s.7. 
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ulaşmasından kısa bir süre sonra İngiliz temsilcisine kendisini İngiltere ile savaş 

durumunda saymadığını ima ettiği belirtilmiştir.275 

Öteyandan “Rusya’sız Müzakere Yok” başlıklı The Guardian Gazetesi’nin 

haberinde Mustafa Kemal Paşa’nın Berlin’de bulunan M. Chicherin’e gönderdiği 

telgraftan bahsedilmiştir. İçeriğinde 16 Mart 1921’de Ankara ve Moskova 

Hükümetleri arasındaki anlaşmaya bağlı olarak Ankara’nın İtilaf Devletleriyle 

müzakereye ancak Moskova’nın birlikleriyle katılacağı belirtilmiştir.276 

Nitekim, İngiliz Gizli Haberalma Örgütü raporunun belirttiğine göre Sovyet 

Hükümeti, Ankara’yı desteklemek için askeri ve diplomatik önlemler düşünmektedir. 

Kemalistler ise, motorlarla Zonguldak’tan Trakya’ya asker taşımaktadırlar.”277 

The Daily Mirror Gazetesi’nin 7. sayfasının yine ‘Yakın Doğu Krizi’ olarak 

adlandırdıkları meseleye ayrıldığı görülmekte ve sayfanın tamamı bu konuya ilişkin 

haberleri içermektedir. “Yakın Doğu Sorununda Çözüm: Türk Önerisi” şeklindeki 

manşetin alt başlığında “Kemal’in Gelibolu’ya Yürümeme Güvencesi” yer alıyor. 

Haberin detaylarında Lord Curzon’un Paris’te İngiliz politikası’nı Fransa’ya 

açıklarken kullandığı şu cümle yer alıyor: “Kemalistler kuvvet kullanırsa kuvvetle 

karşılaşır”. Bunun yanında müzakere için uygun bir ortam olduğu belirtilirken Türk 

süvarilerinin Biga’da olduğu bilgisine yer verilmiştir. Ayrıca gazetenin bu sayfasında 

gazetenin “Savaşa Hayır” kampanyası ile ilgili propaganda niteliğinde haberler yer 

alırken sanayi liderlerinin savaşa hayır kampanyasına destek verdiği bilgisi de 

paylaşılmıştır.278  

The Daily Express gazetesi ise “Kemal Tarafsız Bölgeyi İşgal Etti” başlığı 

ile Türk süvarilerinin Biga eteklerine ulaştığını büyük puntolarla manşetten 

bildirmiştir.279  

The Guardian gazetesinde yer alan “Kemal’in Yüksek Talepleri” başlıklı 

haberde öncelikle Associated Press tarafından yayımlanan telgrafa yer verilmiştir. 

                                                 
275 The Daily Mirror, “Nation Dead Against The New War In Near East”, 19 Eylül 1922, s.3. 
276 The Guardian, “No Negotiations Without Russia”, 19 Eylül 1922, s.9. 
277 Şimşir, a.g.e., s.550. 
278 The Daily Mirror, “Get On Whith Near East Settlement: Turks’ Offer”, 20 Eylül 1922, s.7. 
279 The Daily Express, “Kemal Invades The Neutral Zone”, 20 Eylül 1922, s.1. 
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Başbakan Rauf Orbay Ankara’da, seçkin bir akredite yabancı temsilci kitlesine 

yaptığı konuşmasında savaşın Türk Ulusu tarafından kazanıldığını ilan etmiştir. 

Türkiye’nin fetih savaşına devam ettiği ile ilgili imaları alaya almış ancak 

Ulusçuların bütün ulusun mevcudiyetinin temeli olan meşru haklarının tüm 

bedellerini savunmaya kesin kararlı olduklarını belirtmiş ve şöyle devam etmiştir:  

“Onlar çoktan Misak-ı Milli’de şekillendirilmiş hakların büyük bir bölümünü elde ettiler. 

Ulusal amaçlarının tamamının gerçekleşmesini sürdürmek onların göreviydi.”  Bu haberin 

devamında ise Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Ulusuna yaptığı bildiri aynen 

yayımlanmıştır:  “Asil Türk halkı, bu büyük zafer yalnızca bizim çalışmamız. Ordumuza 

kibirle meydan okuyan komutanlar aslında bizim esirlerimiz. Düşmanlarımızın kayıpları 

öylesine fazla ki tam sayıyı belirlemek zor. Her durumda 100,000’i aşıyor. Büyük ve Asil 

Türk Halkı, şu anda size İzmir’den zaferinizi ve Anadolu’nun Ege kıyılarına kadar 

düşmandan temizlendiğini dile getiriyorum. Bizim kayıplarımız önemsiz. Toplam olarak 

10,000, bunun dörtte üçü yaralı.”  Aynı sayfadaki “İstanbul’daki Ulusçu Yükseliş 

Korkuttu” başlıklı bölümde ise İstanbul’da Ankara liderinin partizanlarının gün 

geçtikçe arttığı belirtilirken Kemalistlerin Asya kıyılarına ulaşması halinde hazır 

olmak için çalıştıkları dile getirilmiştir.280   

Bütün bu gelişmelere karşın, 23 Eylül 1922 tarihinde General Harington 

İngiliz Savunma Bakanlığına gönderdiği gizli tegrafta Padişah’tan 19 Ağustos 1922 

tarihinde gelen mesajı aynen iletmiştir. Prens Sami Bey’in Albay Gribbon’a sözlü 

olarak ilettiği mesaj şöyledir:  “Ben, Padişah ve Halifeyim. Padişah olarak Osmanlı 

Ordusu Başkomutanıyım. Bir bunalım çıkarsa müttefik işgal kuvvetleri başkomutanı ile 

beraber olmam doğaldır ve böyle bir kriz anında Genel karargâhımın nerede olacağını 

bildirmesini General Harington’dan rica ederim.”281  

Yeni bir savaşa şiddetle karşı çıkıldığı “Kabinenin Ahmaklığına Karşı Ulusal 

Protesto. Fransa Konferansa İhtiyaç Olduğu Fikrinde.” başlıklı The Daily Mirror 

Gazetesi’nde yer alan haber şöyle verilmiştir:  “İngiltere’nin Kadınları ve erkekleri, 

bilhassa kadınları hükümetin Yakın Doğu’da hazırlandığı savaşa karşı ulusal bir kampanya 

başlatmalılar. M. Poincare ‘Barışa doğru ciddi adımlar atıldığını’ belirtti. Sevr Anlaşması’nın 

değiştirilmesi gerekiyor.”  “Boğazlar tehdit altında değil” başlıklı haberde de, Türk 

                                                 
280 The Guardian, “Kemal’s High Claims”, 21 Eylül 1922, s.8. 
281 Şimşir, a.g.e., Cilt 4, s.543. 
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Devleti’nin iki yıl önce bildirdiği gibi Boğazların bağımsızlığı prensibini kabul 

ettiğini ve sorunun çözümü için tartışmaya hazır olduğu belirtilmiştir. İkincil olarak 

Türkiye’nin Trakya ve İstanbul’un geri alınmasını isteyeceğini bildirdiği gündeme 

gelmiştir. Aynı gazetenin 5. sayfasında “Kadınlar savaşı durdurabilir” başlıklı bir 

makale de yer almıştır.282 

Aynı gazetenin bir sonraki günkü sayısında bir dizi haber başlığı şu 

şekildedir:  “İngiliz Birlikleri Çanakkale’den çekilmek zorunda. İşçilerin Başkan’dan 

‘savaşa hayır’ talebi. Ordu beyannamesi: ‘Bütün tedbirler alındı.’Fransa ve İtalya’nın 

konferans çabalarına rağmen hükümet politikası kasti olarak Türklere karşı provokatif.” 

‘Hükümetin Kemal’i kışkırtma aptallığı’ başlıklı haberin detaylarındaysa hükümetin 

Çanakkale’den geri çekilmek yerine Türklerin tarafsız bölgeye girmelerini 

engellemek için kuvvet gönderdiği ve bu durumun Kemal’in başarılı ordusunu 

kışkırtacağı ancak bölgenin Kemal’in gelecekle ilgili niyetleri hakkında garanti 

verinceye kadar elde tutulması gerektiği belirtilmiştir. 

Aynı sayfadaki ‘Türk Birlikleri Toplanıyor’ başlıklı haber, New York 

Associated Press telgrafından alıntı yaparak Ankara Hükümeti’nin temsilcisi Hamid 

Bey’in sözlerini şu şekilde aktarıyor: “Şurası kesin ki eğer Ulusçuların Boğazları 

geçme girişimine bir müdahale olursa İngiltere ile savaş yapılır”. Hamid Bey 

Kemalistlerin Yunanlara Boğazlardan taciz etmeksizin geçiş hakkını bağışladığını da 

dile getirmiştir. Ulusçu Birliklerin İzmit ve Çanakkale’de toplandıkları bildirilmiş, 

Ankara Meclisi’nin Mustafa Kemal’in diktatörlüğünü uzattığı ve Ulusal Ant’taki 

belirtilen tüm şartlar yerine getirilinceye kadar savaşa devam yetkisi verdiği de 

belirtilmiştir.283 

Bu sırada önemli bilgilerin yer aldığı 22 Eylül 1922 tarihli İngiliz Gizli 

Haberalma Örgütü’nün raporu dikkat çekicidir. Raporda “Yakın Doğu bunalımı” 

olarak isimlendirilen durum hakkında Mustafa Kemal Paşa’nın Boğazlar ve İstanbul 

üzerine yürümek istediği, Rauf Bey’in ise diplomatik yolları tercih ettiği ve 

konferansta Fransız desteğine güvendiği bilgisi yer almaktadır. Ayrıca savaş çıkması 

durumunda Fransa’nın İngiltere’ye yardım etmeyeceğini Ankara’ya bildirdiğinden 

                                                 
282 The Daily Mirror, “National Protest Against Cabinet Folly”, 21 Eylül 1922, s.3.  
283 The Daily Mirror, “Government Folly Of Provoking Kemal”, 22 Eylül 1922, s.3. 
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bahsedilmiş, Rusların ise Türkleri cesaretlendirdiği iddia edilmiştir. Bununla birlikte, 

Türklere yardım amacıyla Kafkas Rus Ordusunun güçlendirildiği, Ankara’nın 

Romanya’ya karşı harekât konusunda Ukrayna ile temasa geçtiği belirtilirken, henüz 

cevap alınamadığı ve o nedenle şimdilik Boğazlara karşı harekete geçilmediği 

eklenmiştir.”284   

Yine The Daily Mirror gazetesinin General Pelle (Atatürk ile röportaj 

yaptığı belirtilmiştir) ve Colonel Sir Richard Waldie Griffith resimlerinin yer aldığı, 

önemli ayrıntılara sahip olan haberin girişi şu şekildedir:  “Türkiye acil barış konferansı 

öneriyor. İngiliz Hükümeti tarafından savaş hazırlıkları yapılırken Türkiye’den Yakın Doğu 

Konferansı önerisi geldi. Central News’in Paris’ten gelen mesajına göre Mustafa Kemal 

Mudanya’da İtilaf Devletlerine acil bir buluşma önerdi. Trakya ve İstanbul’daki istekleri 

kabul edilmediği takdirde Türk birliklerinin 48 saat içinde Boğazlara yürüyeceği tehlikesini 

içeren mesajlar geliyor. Daha fazla İngiliz Kuvvetleri Çanakkale’ye sevk edildi. Lord Curzon 

M. Poincare ile Ankara’nın önerdiği şartları tekrar konuştu.”  Haberin detaylarında, 

savaşın İngiltere tarafından gelmeyeceği, her şeyin Mustafa Kemal’in elinde olduğu 

belirtilmiştir. Başka bir ayrıntı ise Rusya ile ilgilidir. “İngiltere’ye nota, barış 

müzakere ile belirlenebilir” başlıklı haberde Türk-Yunan Savaşı “Türk halkının 

varlık ve bağımsızlık mücadelesi” olarak nitelendirilmiştir. Türkiye’nin Rus 

Halkının sempatisini kazandığına dair İngiltere’ye notası bildirilirken, Sevr 

Anlaşması’nı imzalayan Padişah’ın batılı devletlerin baskısı altında olduğu ileri 

sürülmüştür. Son gelişmelerin Türkiye’nin askeri başarısı ışığında Türkiye ve 

Yunanistan arasında barışın gerekli olduğu ve Ankara ile direkt müzakere ve Sevr’in 

terk edilmesi konusunda Rusya’nın şüphesinin olmadığı belirtilmiştir. Fransız 

Yüksek Komiseri General Pelle’nin İzmir’den döndüğü ve Mustafa Kemal’le yaptığı 

müzakerelerle ilgili sessizliğini koruduğu da bildirilmektedir.285 

Türkiye ile ilgili gelişmeleri oldukça yakından takip eden The Daily Mirror 

Gazetesi yine önemli bir habere imza atmıştır:  “M. Poincare, Lord Curzon ve Count 

Sfroza’nın 3 gün süren tartışmasından sonra Türkiye’ye şu nota verildi: Üç İtilaf Devletleri 

Ulusçu Meclis’i hazır olduğu takdirde tam yetkili bir temsilciyi Venice’e veya herhangi bir 

yere gönderebileceğine dair bilgilendirir. Türkiye’nin temsilcilerinin yanı sıra tam yetkili 

                                                 
284 Şimşir, a.g.e., Cilt 4, s.514. 
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İngiliz temsilcileri, Fransız, İtalyan, Japon, Romen, Yugo-Slavia ve Yunanistan temsilcileri 

de davetlidir. Bu üç devletler, Türkiye’nin Trakya’nın Meriç nehrine kadar olan bölgesini ve 

Edirne’yi geri almasını, barış müzakereleri sırasında veya öncesinde Ankara’nın ordusunu 

göndermemesi ve tarafsız bölgeye girmemesi şartıyla kabul ediyor.”286  Ayrıca M. 

Franklin Bouillon’un resmi olmayan göreviyle Mustafa Kemal ile görüşmek üzere 

İzmir’e gittiği belirtilirken aynı sayfadaki başka bir haberde Türk süvarilerinin 

tarafsız bölgeye girdiği bilgisi yer almaktadır.287  

 Aynı gazetenin 26 Eylül 1922 tarihli sayısındaki manşet haber ise şöyle 

verilmiştir: “Kuvvetlerimiz Çanakkale’de 2000 Türk’le karşılaştı. Tarafsız çizgi silahlı 

süvariler tarafından geçildi. Kemal Trakya’yı Konferanstan önce istiyor. Yakın Doğu 

sorununun çözümünü tehdit edebilecek ciddi gelişmeler olduğu dün gece rapor edildi. 

Sayıları 2000 olan silahlı Kemalist süvariler dün Çanakkale Bölgesi’ne girdiler. 

İstanbul’daki Sadrazam ve Başbakan istifa etti. Sultanın azledileceğinden bahsediliyor. 

Trakya’yı isteyen ve Konferanstan önce İngiliz Kuvvetlerini durdurmak isteyen Kemalistler 

tarafından bir kabine kurulması bekleniyor. Paris’ teki bir Türk liderin The Daily Mirror 

muhabirine yaptığı açıklamada Çanakkale’ye sevk edilen kuvvetlerin Fransa’nın 

arabuluculuğunu zedelediğini söyledi.”  “Kemal’in Şartları” başlıklı haberde ise İngiliz 

Kuvvetlerinin durdurulması ve Konferanstan önce Trakya’nın devredilmesi 

şartlarından bahsediliyor. Başka bir bölümde ise Yunanların Doğu Trakya’yı almak 

için savaşma niyetinde oldukları bilgisi yer almıştır.288 

Önemli gelişmelerin yer aldığı “3.500 Türk Süvarisi Çizgiyi İki Yönden 

Geçti. Mustafa Kemal’e Telgrafla Uyarı.” başlıklı The Daily Mirror Gazetesi’nde 

yer alan haber şöyledir: “2000 Kemalist Erenköy’de hazır beklerken Biga yönünden başka 

bir kol tarafsız bölgeye girdi. Öyle görünüyor ki bu iki hareket de İtilaf Devletleri notasından 

önce gerçekleşti. Dolayısıyla saldırgan niyeti ima etmesi gerekmez. Başkomutan General Sir 

Charles Harington Türklerin geri çekilmesi için her türlü zahmete katlanıyor. Bu sabah 

Ankara temsilcisi Hamid Bey’i kabul etti. Hamid Bey Mustafa Kemal’e telgrafla İtilaf 

Devletleri, süvarilerine karşı harekete geçmek için zorlarsa ağır bir sorumluluğa maruz 

                                                                                                                                          
285 The Daily Mirror, “Turkey Offers Immediate Peace Conference”, 23 Eylül 1922, s.3. 
286 İtilaf Devletlerinin Ankara Hükümeti’ni konferansa davet ettiği metnin tamamı yayımlanmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. The Guardian, “Angora Government Invited To Conference”, 25 Eylül 1922, 

s.7.  
287 The Daily Mirror, “Joined Allied Terms For Peace Conference”, 25 Eylül 1922, s.3. 
288 The Daily Mirror, “Our Troops Facing 2,000 Turks In Chanak Zone”, 26 Eylül 1922, s.3.  
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kalacağının bilgisini verdi. Öyle anlaşılıyor ki Türk Komutanlara Kemal Paşa ile iletişim 

kurması için uygun bir zaman verildi.” Haberin devamında İstanbul’da 8000 Fransız, 2000 

İtalyan ve 12-16000 civarında İngiliz Birlikleri olduğu ve Kemal’in kendilerini dinlemeyi 

reddettiği takdirde bu kuvvetleri harekete geçirecekleri bilgisi yer almaktadır.”289 

Öte yandan The Daily Express Gazetesi’nde “Kemal Başbakan’ın Planlarını 

Altüst Etti” şeklindeki James Douglas’a ait manşet haberde Mustafa Kemal Paşa’nın 

Yunan Ordusu’nu çökertmekle kalmayıp koalisyonun genel seçim planlarını da 

mahvettiği belirtilmiştir.290 

T.B.M.M’ nin gizli celsesinde görüşülenlere dair bilgi sahibi olan ve  “Savaşın 

eşiği: Kemalistler notayı reddetti. Savaş bulutları toplandığından beri en kritik dönem. 

Ankara Kabinesi’nin gizli celsesinde İtilaf Devletleri notasının Trakya, Gelibolu ve diğer 

bölge geri alınmadıkça reddedildiği rapor edildi.”  başlıkları ile The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki haber aynen şöyle yer almıştır:  “Türk Süvarileri dün İzmit’te toplandı ve 

Çanakkale’deki tarafsız bölgenin İngiliz siperlerinin önüne geldi. Her an bir çarpışma 

olabilir. Kemal General Harington’a tarafsız bölgenin tanınmasından kaçındığını ancak 

Boğazların bağımsızlığını kabul ettiğini bildirdi. Paris’ten Sultan’ın tahttan indirildiği rapor 

edildi.”  Aynı sayfada başka bir haberde Venizelos taraftarı General Nider’in 

Atina’da diktatörlüğünü ilan ettiği bilgisi de verilmiştir.291 

Bu bağlamda, İstanbul’da bulunan İngiliz Kuvvetleri Başkomutanı General 

Harington, İngiltere Savunma Bakanlığı’na gönderdiği telgrafta, 26 Eylül 1922 

gecesi Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çekerek süvarilerini Lapseki ve Erenköy’den 

çekmesini istediğini, Albay Shuttleworth’ün de bir ültimatom gönderdiğini 

belirtmiştir. Aksi takdirde sabah silah kullanmak zorunda kalacağını ve Mustafa 

Kemal Paşa’ya 48 saatlik bir süre tanıyacağını da eklemiştir. Ayrıca savunma 

bakanlığından direniş gösterdiği takdirde takviye kuvvet gönderilip 

gönderilmeyeceğini öğrenmek istemiş, Mustafa Kemal Paşa’nın 23.000 askerle 

saldırabileceğini ancak saldırıya geçmeyeceğini sandığını belirtmiştir. Mustafa 

                                                 
289 The Daily Mirror, “3,500 Cavalry Cross Line In Two Directions”, 27 Eylül 1922, s.3. General 

Harington 26 Eylül 1922 günü İngiliz Savunma Bakanlığına “çok gizli” olarak çektiği telgrafta Hamid 

Bey’in Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çekerek General Pellé’nin 2000 süvarinin Erenköy’den 

çekilmesini isteğini bildirdiğini ifade etmiştir. Bkz. Şimşir, a.g.e., Cilt 4, s.559. 
290 The Daily Express, “Kemal Upsets The Premier’s Plans”, 27 Eylül 1922, s.1. 
291 The Daily Mirror, “Nearing Edge Of War: Kemalists Reject Note”, 29 Eylül 1922, s.3. 
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Kemal Paşa’nın ilk ateş edilmesi için kendisini zorlamaya çalıştığını, kendisinin 

bundan kaçındığını ancak Mustafa Kemal Paşa’nın kendisini muhasara etmesine ve 

boğazlara toplar yaerleştirmesine göz yumamayacağını belirtmiştir.292 

General Harington’un gönderdiği bu telgrafa Mustafa Kemal Paşa 27 Eylül 

1922 günü verdiği cevabında tarafsız bölge olduğundan haberinin olmadığını 

belirtmiş, birliklerin Yunan ordusunu kovaladığını eklemiştir. Ayrıca olay 

çıkartmaktan kaçındıklarını, Yunan uçaklarının Ezine civarında uçuş yaptıklarını ve 

Yunan donanmasının İstanbul’da demirlediğini ifade etmiştir. Çanakkale’deki silah 

ve cephane depolarının İngilizler tarafından imha edildiğini ve birliklerinin yakınında 

top atışları yapıldığını ekleyen Mustafa Kemal Paşa, boğazların serbestliğini kabul 

ettiğinden ve yanlış anlaşılma olmamasına dair dileğinden bahsetmiştir.293 

Nitekim The Daily Express Gazetesi’nde “Harington ve Kemal” başlıklı 

haberde yan yana Mustafa Kemal ve Sir Charles Harington’un resimlerine yer 

verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Harington’a gönderdiği telgraf ve Harington’un 

Mustafa Kemal Paşa’ya cevap olarak gönderdiği telgraf olduğu gibi verilmiştir.294 

Benzer şekilde The Daily Mirror Gazetesi’nde “Türklere Ultimatom: 

Tarafsız Bölgeyi Terk Etmek Zorundasınız.” başlıklı haber önemlidir:  “Yakın 

Doğu’daki vaziyet dün gece yeni ve çok ağır bir duruma dönüştü. Kabine toplantısının 

ardından General Sir Charles Harington’a acil bir telgraf sevk edildi. Kendisine Kemalist 

birliklerin tarafsız bölgeden geri çekilmesi talebi talimatı verildi. Kemal geri 

çekilmeyeceğini çoktan belirtti. Ayrıca daha fazla ilerlemeyeceğine dair garanti verdi.”295 

Buna karşın The Daily Express Gazetesi’nde “Savaş hemen hemen 

kaçınılmaz” şeklindeki manşetin altında yine Mustafa Kemal Paşa ve Sir Charles 

Harington yan yana resimleri yer almış, aralarında ise “Barış ya da Savaş” yazısı 

bulunmaktadır. Alt başlık olarak “Mustafa Kemal’e İngiliz Ultimatomu” girilmiştir. 

Haberde İngiltere’nin Mustafa Kemal’den birliklerini çekmesi talebinden 

bahsedilirken savaş çıkması durumunda nelerin olabileceği tartışılmıştır. Sayfanın 

                                                 
292 Şimşir, a.g.e., Cilt 4, s.568. 
293 Şimşir, a.e., Cilt 4, s.569. 
294 The Daily Express, “Harington And Kemal”, 29 Eylül 1922, s.4. Bkz. Ek 36.  
295 The Daily Mirror, “Ultimatum To Turks: Must Leave Neutral Zone”, 30 Eylül 1922, s.3. 
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yan tarafındaki “Kemal’den Mesaj” başlıklı bölümde ise Mustafa Kemal’in Ulusçu 

birliklerin oldukları yerde kalacakları şeklindeki güvencesi yer almıştır. Ayrıca, 

Mustafa Kemal’in İzmir’de Sir Charles Harington ile buluşmaktan onur duyacağı 

belirtilirken bütün bunlar Mustafa Kemal’in Sir Charles Harington’a yazdığı ikinci 

mektuptan dolaylı olarak anlatılmıştır.296 

30 Eylül tarihinde İngiltere’nin İstanbul Yüksek Komiseri Rumbold’un 

Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderdiği telgrafta Mudanya Konferansının 

toplanma umudunun belirdiği bildirmiş, birkaç gün gecikmenin önemli olmadığını 

savunmuştur.297  

Nitekim 2 Ekim 1922 tarihli sayısında Mudanya Konferansı’nı ilk kez 

telaffuz eden The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haber aynen şöyle yer almıştır:  

“Kemal yarın İtilaf Devletleri Generalleriyle buluşuyor. Tarafsız bölgenin tahliyesi için 

konferansın şartları. Türk Birlikleri Çanakkale kıyılarını terk ediyor. Yarın Mudanya’da 

Mustafa Kemal ve İtilaf Devletleri Generalleri arasında bir konferans yapılacağı resmi olarak 

bildirildi. Buluşmanın amacı Türklerin Çanakkale’deki tarafsız bölgeyi tahliye etmesinin 

şartlarını düzenlemek ve yakın Doğu Barışı için bir ön hazırlık yapmak. Bu arada Kemal 

birliklerini Erenköy’den çekti ve bu İngiliz Askeri liderlere göre gerilimi büyük oranda 

azaltmış oldu. M. Poincare İngiltere ve İtalya’ya Kemal’in davranışının uzlaştırıcı olduğunu 

ve İtilaf Devletlerinin barış koşullarını Ankara Hükümeti’ne kabul ettirmesi için tavsiyede 

bulunduğunu söyledi.” “Anlaşabiliriz” başlıklı bölümde ise Figaro Gazetesi’nin 

Atatürk’ün İzmir’de bir Amerikalı ile yaptığı röportaj aktarılmıştır. Detayları şu 

şekildedir: 

“-Acil hedefleriniz nelerdir? 

-Bütün Türk Bölgesi kurtarılana kadar durmayacağını söyledi. Yani Avrupa’da 

İstanbul ve Meriç’e kadar olan Trakya, Asya’da Anadolu ve Mezopotamya’nın bir 

bölümü. 

Kemal İngiltere’ye karşı savaş yapmadığını, Yunanistan’a karşı savaştığını ekledi. 

-Trakya’yı almak için Üsküdar’ı ve Karadeniz’i geçeceğim. En iyi birliklerimle 

birlikte 24 saat içinde Trakya’ya gireriz. 

                                                 
296The Daily Express, “War Almost Inevitable”, 30 Eylül 1922, s.1. Ayrıca bu gazetenin 6. 

sayfasında Vahdettin ve hayatı ile ilgili geniş bilgi içeren bir yazı yer almıştır. 
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-Fransa inisiyatifindeki İtilaf Devletleri mesajı için ne düşünüyorsunuz? 

-İmparatorluk kaçınılmaz kayıpların acısını çekiyor, savaş borçlarını ödedi. Biz Türk 

olmayan Makedonya ve Suriye’den geri çekildik ancak biz Türk olan her yeri istiyoruz. 

Hepsinin bağımsız olması gerek. 

-Kemal “kaç paraya” diye sordu ve şu şekilde cevapladı: Biz herkesi, İngiltere’yi 

bile memnun edecek anlamda bir temele ulaşabiliriz. Exchange”298 

Konuyu oldukça geniş bir şekilde ele alan The Daily Express Gazetesi’nde 

“Kemal Birliklerini Durduruyor” şeklinde manşetten verilen haber hemen hemen 

sayfanın tümünü kaplamaktadır. Detaylarda Sir Charles Harington’un Mustafa 

Kemal’in birliklerini çekmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirilirken güvence 

verdiği için Kemal’e teşekkür ettiği belirtilmiştir. Öte yandan Dışişleri Bakanı Yusuf 

Kemal Bey’in İtilaf Devletleri notasına verdiği cevapta Yunan Ordusu’nun 

Anadolu’da her yeri mahvettiği, aynı şeyi Trakya’da da yapabileceği, bu yüzden 

Trakya’nın Edirne dahil bir an önce boşaltılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri 

verilmesi gerektiğine dair sözleri dile getirilmiştir. Sayfanın ortasında büyük 

puntolarla çerçeve içine alınmış bölümde “Kriz Tekrarlandı” başlığı atılırken, 

“Kemal’in İstekleri” başlıklı bölümde “Doğu Trakya ve Edirne Bir An Önce”, 

“Talepleri Onaylandıktan Sonra Bir Konferans” alt başlıklarına yer verilmiştir. 

“Bizim Taleplerimiz” başlıklı bölümde “Boğazların sebestliği, bizim telgrafımızdan 

önce Türklerin tarafsız bölgeden çekilmesi; bu Ankara Hükümeti tarafından kabul 

edildi. Türkler Avrupa’ya girmeden bir çözüm konferansı.” başlıkları yer alırken yan 

tarafta ise Türk ve İngiliz kuvvetlerinin kıyaslaması bulunmakta: 

İngiliz                                                                              Türk 

Birlikler 30000                                                                İzmit 72000 

Süper zırhlı gemi 9                                                          Boğazlar 99000 

Savaş gemisi 6                                                                 İzmir 54000 

Destineyer 20 

                                                                                                                                          
297 Şimşir, a.e., Cilt 4, s.612. 
298 The Daily Mirror, “Kemal To Meet Allied Generals To-Morrow”, 2 Ekim 1922, s.1.  
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Denizaltılar, Uçaklar  

İngiliz Deniz Kuvvetleri Atlantik ve Akdeniz Filolarını içeriyor. Türk’lerin gaz ve 

tankı yok, az sayıda uçağı var.” Bu bölümün altında ise “Fransa Bakış Açısını 

Değiştiriyor” başlığıyla verilen haberde Paris Gazetelerinin tarafsız bölgede kalma 

konusundaki Türk inatçılığı yüzünden alarm halinde olduğu bilgisi paylaşılmıştır. 299 

“Beş ulus bugün Yakın Doğu Konferansına başlıyor. İngiliz Politikası: Türkler 

tarafsız bölgeyi terk etmek zorunda. Trakya’da Yunanistan için sınır çizgisi.”  Başlıklarının 

yer aldığı The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haberin detaylarında Yunanların 

Trakya’daki düzensiz birliklerine karşı tehditkâr hareketlerde bulunulduğu ve bunun 

barış için engel oluşturabileceği belirtilmiştir.300 

The Guardian gazetesine Malta’dan gönderilen haber ise önemli bilgiler 

içermektedir:  “Osmanlı Kraliyet Ailesi üyeleri, Prensler, Bahaddin, Rükneddin Saib ve 

Fethi, Prensesler Samiye, Hatice ve Kâmuran 24 Eylül’de İstanbul’dan buraya ulaşmışlardı 

ve dün Napoli’ye doğru hareket ettiler.”301   

 

 3.14. Mudanya Görüşmelerinin Başlaması 

 Paris’te 19 Eylül 1922 tarihinde toplanan İngiliz ve Fransız Dışişleri 

bakanları ile İtalya elçisi ortak bir noktaya varamamıştı. Son olarak, Boğazlardaki 

tarafsız bölge ile barışa ilişkin bir nota hazırlanarak Kızılay Başkanı Hamit Bey ile 

Ankara’ya iletilmişti. Buna göre tarafsız bölgeye girilmediği takdirde Trakya ve 

Edirne’nin Türkiye’ye bırakılmasına olumlu bakılacağı, barış görüşmelerininse 

Venedik ya da başka bir yerde yapılabileceği belirtilmişti. Ancak bu notadan bir gün 

önce Türk süvarileri tarafsız bölgeye girmiş, Çanakkale’nin güneyindeki Erenköy’ü 

işgal etmişlerdi. General Harington 24 Eylül’de birliklerine Türkler Çanakkale’ye 

saldırmadıkça silahla karşılık verilmemesini emretmiş, sonrasında Mustafa Kemal 

Paşa ile yazışmalar sonucunda Türkler 27 Eylül’de Biga-Bayramiç-Ezine çizgisinden 

ileri geçmemişlerdi. 28 Eylül’de İzmir’e gelen Franklin Bouillon Mustafa Kemal 

                                                 
299 The Daily Express, “Kemal Halts His Troops”, 2 Ekim 1922, s.1.  
300 The Daily Mirror, “Five Nations Begin Near East Conference To-Day”, 3 Ekim 1922, s.3.  
301 The Guardian, “Ottoman Royal Family Going To Italy”, 3 Ekim 1922, s.12.  
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Paşa ile görüşmesi sonucunda askeri hareket durdurulmuş, Trakya’nın Meriç 

Nehri’nin batısına kadar olan kısmın derhal boşaltılıp Türk hükümetine verilmesi 

gerektiği ve 3 Ekim 1922’de ateşkes görüşmelerinin yapılması önerilmişti.302 

Görüşmeler 3 Ekim 1922 Salı günü Mudanya’da başlayacaktı.303  

Bu gelişmeler yaşanırken İngiliz basınında tedirgin bir hava vardı. Yeniden 

savaş çıkacağından duyulan endişe kendini göstermektedir. Nitekim, The Daily 

Express gazetesinin “Venizelos Savaş Çığırtkanı” başlığıyla manşetten verdiği 

haberin içeriğinde Venizelos’un İngiltere ve Ulusçu Türkler arasında savaş çıkartmak 

için çalıştığı ve Lord Curzon ile bir saat görüşme yaptığı belirtilmiştir. “Generaller 

bugün buluşuyor” başlıklı bölümde ise İtilaf Devletleri Generallerinin Türklerle yarın 

başlayacak olan konferans için Mudanya’ya hareket ettiği bildirilmiştir. İngiltere’yi 

Sir Charles Harington, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General Mombelli, 

Türkiye’yi İsmet Paşa, Yunanistan’ı ise bir generalin temsil edeceği ve Türklerin 

Çanakkale tarafsız bölgesini, Yunanların Doğu Trakya’yı boşaltmaları üzerinde 

tartışılacağı belirtilmiştir. “Barış için Fransız çabaları” başlıklı bölümde ise M. 

Franklin-Bouillon’un Mustafa Kemal ile 20 saatten fazla görüştüğü, “yüzüm gülüyor 

ve iyimser hissediyorum” cümleleri ile barıştan umutlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca 

Türk Ulusçu Liderinin durumu her açıdan tartıştığı ve büyük mantıklılık gösterdiği, 

M. Franklin Bouillon’un sunumlarına büyük dikkat gösterdiği belirtilmiştir. Mustafa 

Kemal Paşa’nın Gemi karaya yaklaştığında ise konferans hakkındaki bir soru üzerine 

“Çok fazla şey söylemek istemiyorum” diye cevapladığı belirtilmiştir.304  

4 Ekim 1922 tarihli The Daily Mirror Gazetesi’ndeki Mudanya’daki 

görüşmeyi şu şekilde bildirmiştir:  “Yakın Doğu Barış Konferansı dün Mudanya’da 

başladı. Kemal’in yeni önerisi: İtilaf Devletleri birlikleri ve Türk Polisi Trakya’daki 

                                                 
302 İtilaf Devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli notasına Ankara Hükümeti verdiği cevabında askeri 

harkâtın durdurulduğunu, Meriç’e kadar Trakya’nın hemen boşaltılması ve T.B.M.M. Hükümetine 

devredilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca İsmet Paşa’nın 3 Ekim’de Mudanya’ya hareket edeceği, 

bu tarih uygun görüldüğü takdirde Mudanya Konferansı’na katılacak Müttefik generallerinin adlarının 

bildirilmesi rica edilmiştir. Bkz. Şimşir, a.g.e., Cilt 4, s.635. 
303 Turan, a.g.e., 2.Kitap, s.273. 
304 The Daily Express, “Venizelos The Warmonger”, 3 Ekim 1922, s.1. Ayrıca Franklin Bouillon, 

İstanbul’a döndükten sonra İstanbul Yüksek Komiseri Rumbold’a, İstanbul’a ve Çanakkale’ye 

yürümeye hazırlanan 150.000 Türk akerinin İzmir’de beklediğini aktarmıştır. Türklerin İngilizlerin 

tutumunu anlayamadıklarını ve tehlikeli olmakla birlikte yürümek niyetinde olduklarını belirtmiş ve 

onları yürümekten caydırdığını ileri sürmüştür. Bkz.  Şimşir, a.g.e., Cilt 4, s. 630. 
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Yunanlarla yer değiştirecek. Atina anlaşmazlığı engellemesi için uyarıldı. Yunan temsilciler 

bugüne kadar Mudanya’ya ulaşamadığı için General Harington İsmet Paşa ile yalnız 

görüşecek. Buluşma Yunan Generalin katılması için yarına kadar ertelendi.”305 

Aynı gazetenin 5 Ekim 1922 tarihli sayısındaki haber ise şöyle yer almıştır: 

“İtilaf Devletleri ve Türkiye temel prensiplerde anlaştı. Mudanya’da İtilaf Devletleri ve Türk 

Generalleri önemli noktalarda anlaşmaya vardı. İtilaf Devletleri notası kabul edildi. 

Yunanların, Trakya’nın boşaltılması ile ilgili İtilaf Devletleri talebine boyun eğmesinin daha 

baskın olduğu sözkonusu. Protokolün bugün imzalanması bekleniyor. General Mazarakis’in 

dün ulaşmasıyla delege tamamlandı. Yunan delegenin katıldığı buluşmada Yunanlar 

anlaşmanın şartlarına uymaya gönüllü olduklarını belirtti. Bu arada M. Venizelos Londra’da 

İtilaf Devletlerinin görevini zorlaştırmaya devam ediyor.”306 

Benzer şekilde The Daily Express Gazetesi’nin haberinde Mudanya’da belli 

noktalarda anlaşıldığı belirtilirken Venizelos’un İngiltere’yi Türkiye ile savaşa 

sokmak için çabaladığı belirtilmiştir.307 

Gelişmelerin çok yakından takip edildiği “Mudanya Konferansı’nda Dramatik 

Ara.” başlığıyla The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haber şöyle verilmiştir:  “General 

Harington talimat beklediği İstanbul’a döndü. Hükümetin gece yarısı kabine buluşması: 

Kabine buluşması 2 saat sürdü. General Harington’un telgrafının istenilen düzeyde olmadığı 

belirtildi. İtilaf Devletleri notasına Türk Ankara Hükümeti’nin cevap olarak İzmir’de 

Rusya’nın da davet edildiği bir barış Konferansı istediği belirtildi. İstanbul’daki Fransız 

Yüksek Komiseri General Pelle Yunan Kuvvetlerini taşıyan iki askeri trenin Selanik’ten 

Edirne’ye hareket ettiğini rapor etti.” Aynı gazetedeki Venizelos ile ilgili haberde ise 

Venizelos’un dış işleri bakanlığı ziyaretinden bahsedilmektedir. Basına verdiği 

demeçte Venizelos, kendisinin Müslümanlara karşı kutsal bir savaş başlatma 

girişiminde olduğunu ve Paris’e şansını denemek için gittiğini belirtiyor.308 

Mudanya’da görüşmelere ara verilen bu dönemde The Guardian önemli bir 

habere yer vermiştir. “Sadrazam Ankara’ya Teslim Oldu” başlığının altında Tevfik 

Paşa’nın Ankara Hükümeti’ne Ulusal Meclis’in, halkın ve Ankara Hükümeti’nin 

                                                 
305 The Daily Mirror, “Near East Peace Conference Starts At Mudania”, 4 Ekim 1922, s.3. 
306 The Daily Mirror, “Allies And Turks Agreed On Main Principles”, 5 Ekim 1922, s.3. 
307 The Daily Express, “Venizelos Packs Up”, 5 Ekim 1922, s.1. 
308 The Daily Mirror, “Dramatic Suspension On Mudania Conference”, 6 Ekim 1922, s.3. 
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kararını kabul etmeye ve Yönetimi Ankara Hükümeti’nin gönderdiği Valiye 

devretmeye hazır olduğunu bildirdiği dile getirilirken, Sultanın rahatsızlığından 

dolayı barış imzalanana kadar tahtta kalacağı belirtilmiştir.309 

Öteyandan The Daily Express Gazetesi’nde “Savaş Olmayacak” şeklindeki 

manşetin altında “İki Türk Talebi” başlığı altında “İstanbul ve Trakya Hemen Şimdi” 

başlığı yer almıştır. Yan tarafta büyük puntolarla verilen başlıklar ise şu şekildedir: 

“İngiltere Tek Başına Avrupa’yı Koruyamaz, Türklerin Boğazı Geçerek Trakya’ya 

Girmesi Engellenmeyecek”.310 

Mudanya görüşmlerinin yeniden başladığını bildiren The Daily Mirror 

Gazetesi’ndeki “Generaller Mudanya’ya Geri Döndü. Lord Curzon Paris’te.” başlıklı 

haber şu şekilde yer almıştır: “İtilaf Devletleri Generalleri dün İstanbul’dan Mudanya’ya 

geri döndü ve Türklerle Konferans yeniden başladı. M. Venizelos dün M. Poincare’e 

Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı terk etmeye istekli olduğu konusunda güvence verdi ve daha 

fazla birlik gönderilmeyeceğini söyledi. Bu arada Kemalist Süvariler İzmit Bölgesini işgal 

ettiler.”311 

Aynı gazetenin 10 Ekim 1922 tarihli sayısındaki haber ise şöyle yer almıştır:  

“Türkler Geriye Düşüyor: İsmet’ten Güvenceler. Tarafsız Bölge ihlâli bir hatadan dolayı. 

Mudanya Konferansı tekrarlandı. Bütün gözler dün İtilaf Devletleri ve Türk Generallerinin 

tekrarladığı Mudanya Konferansı’nda. Şimdiye kadar haberler güven verici. İsmet Paşa 

Trakya için İtilaf Devletleri şartlarının tatmin edici olduğunu ancak Ankara Hükümeti’nin 

cevabını beklediğini söyledi. Bu arada İsmet, General Harington’u bütün Türk Birlikleri’nin 

hareketini durdurduğu ile ilgili bilgilendirdi. Diğer raporlar Türklerin yanlışlıkla ihlâl 

ettikleri İzmit’ten geri çekildiğini bildiriyor. Kabine dün öğlen saatlerinde toplandı ve Lord 

Curzon ‘un Paris Konferansı ile ilgili raporunu dinledi.”312         

Mudanya Mütareke’sinin imzalanacağını bildiren The Daily Express 

Gazetesi’nin birinci sayfasının üst bölümünde ayrıca Halide Edip Adıvar’ın bir resmi 

ve altında şu yazı yer almıştır: “Halide Edip Hanum, Ankara’nın Amazonu, Mustafa 

Kemal kendisini yeni hükümetinde Eğitim Bakanı olarak atadı.” Resmin altında 

                                                 
309 The Guardian, “Grand Vizier Submits To Angora”, 6 Ekim 1922, s.10. 
310 The Daily Express, “Two Turk Demands”, 7 Ekim 1922, s.1. 
311 The Daily Mirror, “Generals Back At Mudania: Lord Curzon In Paris”, 7 Ekim 1922, s.3. 
312 The Daily Mirror, “Turks Falling Back: Assurances From İsmet”, 10 Ekim 1922, s.3. 
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“Mudanya Paktı Yakın” başlıklı haberde birçok zorluğun aşıldığını ve bugün 

anlaşmaya varılabileceği belirtilmiştir.313  

 3.15. Mudanya Mütarekesi 

 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi314, Kurtuluş 

Savaşı’nın kazanıldığını gösteren ilk belge olması sebebiyle önemlidir. Savaş 

meydanında kazanılan zaferin ardından, uzun ve uğraştırıcı görüşmeler sonunda 

diplomatik anlamda da bir başarı sağlanmış ve bu yurt genelinde coşku ile 

karşılanmıştır. İngiliz basını ise Mudanya Mütarekesi’ni sakinlikle karşılamış ancak 

faturasının hükümete kesildiğine dair haber ve yorumlara yer vermiştir. 

 Bu bağlamda, The Daily Mirror Gazetesi’ndeki haberde kabinenin önceki 

akşam yapılan toplantısında, gündemden önce General Sir Charles Harington’un 

gönderdiği uzun telgrafın ele alındığı belirtilmiştir. Harington, Türklerin pazarlık ve 

alışveriş konusunda iyi iş çıkardıklarını belirterek şu yorumu yapmıştır: 

“Mudanya’daki bütün atmosferde bir askeri her zaman sinirlendirecek kaçamak söz 

ve pazarlık entrikası vardı.” Ancak Harington kendisinin sabırlı olduğunu ve tam bir 

anlaşmaya varılacağını umut ettiğini belirtmiştir. “General Harington ve Türk Ulusal 

Hedefleri” başlıklı haberde ise Harington’ın Türklerin ulusal hedeflerine daha fazla 

kan dökmeden ulaşmak istediklerine dair yorumu yer almıştır. Reuter’in bildirdiğine 

göre de İsmet Paşa Türklerin, Yunanların ve İtilaf Devletlerinin gitmeleri için bir ay 

bekleyebileceklerini ve Hristiyan halkın Osmanlı kanunlarına göre bütün Türk 

vatandaşları ile aynı muameleyi göreceklerini eklediği belirtilmiştir.315 

The Daily Express Gazetesi’nin “Türkler İtilaf Devletleri Şartlarını 

İmzaladı.” şeklindeki manşetin altında “Mudanya’da Anlaşma” başlıklı bölümde 

Türklerin Mudanya’da İtilaf Devletleri şartlarını kabul ettiği ve anlaşmanın 

imzalandığı belirtilmiş ve 4 madde şu şekilde sıralanmıştır: 

1) Trakya’da Yunan tahliyesi 15 gün içinde gerçekleşecek. 

                                                 
313 The Daily Express, “Mudania Pact In Sight”, 10 Ekim 1922, s.1. 
314 Askersel Sözleşme, tam metni için bkz. Soysal, a.g.e., s.63-66. 

315 The Daily Mirror, “Bargaining Spirit Of Turks At Mudania”, 11 Ekim 1922, s.3. 
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2) Yunan sivil yetkilileri ve jandarması mümkün olduğu kadar çabuk 

çekilecek. 

3) Yunan yetkililer geri çekilirken sivil kuvvetler İtilaf Devletleri 

yetkililerine, onlar da aynı gün Türk yetkililerine devredilecekler. 

4) Bu devir Doğu Trakya’nın tümünde en geç 30 gün içinde sonuçlanacak.316 

İncelemiş olduğumuz gazeteler arasında Mudanya Mütarekesi’nin 

imzalandığı haberini ilk verenlerden biri de The Guardian olmuştur. “Anlaşma 

Mudanya’da İmzalandı” başlığı altında New York Associated Press’ten alınan 

bilgilere dayanarak yazılmış ve 14 maddelik protokol şu şekilde sıralanmıştır: 

1) Yunanların tahliyesi 15 gün içinde yapılmalı. 

2) Yunan yetkililer ve jandarma mümkün olduğunca çabuk geri çekilmeli. 

3) Yunan yetkililer çekilirken yetkilerini İtilaf Devletleri yetkililerine teslim 

etmeli, onlar da aynı gün Türk yetkililere devretmeli. 

4) Bütün bu geçiş Doğu Trakya genelinde minimum 30 gün içinde yapılmalı. 

5, 6, 7 ve 8. maddeler Doğu Trakya’nın tahliyesi ile ilgili olup, 9 ve 10. 

Maddeler Doğu Trakya’daki İtilaf Devletleri işgali ile ilgilidir. 11. madde ise 

Asya’daki tarafsız bölge ile ilgili, 12, 13 ve 14. maddeler İtilaf Devletleri işgal 

alanları ile ilgili ayrıntıları içermektedir.317 

12 Ekim 1922 tarihli The Daily Mirror Gazetesi’nin Mudanya 

Mütarekesi’nin imzalanması hakkındaki ayrıntılı haberi şöyle verilmiştir:  “Türkler 

bütün gece konuştuktan sonra anlaşmayı imzaladı. İtilaf Devletleri Generalleri ve İsmet Paşa 

arasındaki anlaşma gergin bir geceden sonra sabah 06:40 ‘da imzalandı. Yunan delegeler 

Anlaşma önerilerini kendi talimatlarına uymadığı için imzalamayı reddettiler. Anlaşma 

Trakya’nın 15 gün içinde tahliye edilmesini 30 gün içinde Türk Yönetiminin kurulmasını, 

Jandarma sayısının 8000’le sınırlı olacağını ve İtilaf Devletlerinin Meriç Nehri’nin batısında 

muhafaza kuvveti oluşturmasını sağlıyor. Türkler Boğazlardan 15 km uzaklıktaki çizgi’nin 

tarafsız bölge olduğu konusunda hemfikir. Ayrıca Gebze’den Şile’ye kadar olan 40 km hattı 

içeren İzmit Yarımadası askersiz bölge olacak. İki taraf da tahkimat ve kuvvetlerin ara 
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vermesinde anlaştı. İsmet Paşa ve General Harington el sıkıştılar.”  “İhtiyatlı İsmet” 

başlıklı haberde ise İsmet Paşa  “Yunan Devleti imzalamayı reddederse Kuvvetler 

anlaşmayı uygulamaya koyacak mı?” diye sordu, Harington olumlu cevap verdi. Bunun 

üzerine “çok iyi” diyen İsmet Paşa “imzalıyorum” dedi. Sekiz sayfa ve 8 kopyadan oluşan 

anlaşmayı İsmet Paşa imzalarken çelişki olmaması için her kopyayı dikkatli bir şekilde 

kıyasladı. Bitirdikten sonra Harington bu anlaşmanın kuvvetler arasında yeni bir anlayışın 

işareti olacağını söyledi. Harington sonra Carysfort isimli savaş gemisine binerek İstanbul’a 

yola çıktı. Anlaşma pazar sabahı yürürlüğe girecek ve işleyişi geçici Yunan çekimserliği 

tarafından kaldırılmayacak. Sultan’ın tahttan çekilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. 

Mehmet’in tahttan çekilmesinin Yakın Doğu sorununun çözümünden sonra netleşeceğine 

karar verdi.”318 

“Başkan’ın 10 milyon sterlinlik Yakın Doğu Faturası için özürleri. Yunanlar 

Mudanya Paktı’nı 3 gün içinde imzalıyor. Kabine General Harington’u tebrik etti.” 

şeklindeki dikkat çeken başlıklarıyla The Daily Mirror Gazetesi’nin haberinde, 

Harington imzaladığı anlaşmanın İngiliz Birlikleri üzerindeki baskı ve tehlikeyi 

kaldırdığını ayrıca bir sonraki barışın inşası için yardımcı olacağını belirtiyor. 

Reuter’in belirttiğine göre ise Türk birlikleri Mudanya Anlaşması doğrultusunda 

Gebze’yi terk ediyor.319 

‘Mudanya Paktı’ başlıklı The Times Gazetesi’nin haberinde anlaşmanın 14 

maddelik tam metnine yer verilmiştir320  

 Mudanya Mütarekesi sonucunda İtilaf Devletleri’nin lideri konumunda olan 

İngiltere Devlet Başkanı Lloyd George istifa etmiştir.321 Fransız gazeteleri ise bu 

durumu “İngiliz-Yunan politikasının iflası” olarak yorumlamıştır.322 İngiltere’nin 

Yakındoğu politikası tam anlamıyla bir başarısızlık örneği olmuş, İngiliz Hükümeti 

ve başında bulunduğu koalisyon hükümeti İngiliz halkının gözünden düşmüştür.323      

                                                                                                                                          
317 The Guardian, “Agreement Signed At Mudania”, 11 Ekim 1922, s.7. 
318 The Daily Mirror, “Turks Sign Pact After All-Night Talk”, 12 Ekim 1922, s.3. 
319 The Daily Mirror, “Premier’s Excuses For £10,000,000 Near East Bill”, 13 Ekim 1922, s.3. 
320 The Times, “Mudania Pact”,14 Ekim 1922, s.9. 
321 Kinross, a.g.e., s.400. 

322 Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, Ankara, TTK Yay., 1988, s.299-302. 
323 Toynbee-Kirkwood, a.g.e., s.145. 
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SONUÇ 

 

I. Dünya Savaşı, Amerikan Başkanı Woodrow Wilson’un 14 Maddelik 

bildirisinin yarattığı heyecan ve umut neticesinde barış görüşmelerine başlanması ve 

sonrasında mağlup olan devletlerin ağır şartları olan barış antlaşmaları imzalayarak 

kaderlerine razı olmalarıyla son bulmuştur. Bunlardan yalnızca Türkiye’de, Wilson 

İlkeleri’ne aykırı bir şekilde, Mondros Mütarekesi’nin 7. Maddesine dayanılarak 

işgaller başlamış ve yine mağlup devletlerden yalnızca Türkiye, maruz kaldığı bu 

muameleye direnç gösterebilmiştir. İşte bu direnç yani Millî Mücadele Hareketi, 

sadece yakın tarihimiz açısından bir dönüm noktası olmakla kalmayıp sonuçları 

bakımından Dünya tarihi açısından da son derece önemli bir yere sahiptir. Bu 

sebeple, Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonrası İngiliz Basınının da, “Türk 

halkının varlık ve bağımsızlık mücadelesi” olarak adlandırdığı bu olağanüstü çaba 

çok iyi anlaşılmalı, hiçbir eksik yönü kalmamalıdır. Millî Mücadele Hareketi’nin 

İngiliz Basınındaki yerinin daha önce lisansüstü seviyesinde çalışılmamış olması bu 

konuda bir boşluk oluşturmaktaydı. 19 Mayıs 1919-11 Ekim 1922 tarihleri arasında, 

seçtiğimiz muhafazakâr ve liberal eğilimlere sahip olan The Guardian, The 

Observer, The Times, The Daily Express ve The Daily Mirror gazeteleri üzerinde 

yaptığımız çalışma ile elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Çalışmamızda Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 

tarihinden Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı 11 Ekim 1922 tarihine kadar olan 

dönemi üç bölüme ayırmayı uygun bulduk. Elde ettiğimiz genel izlenim İngiliz 

Basınının Türkiye ile ilgili haberlere sıklıkla yer vermesinin altında yatan sebebin 

İngiliz Hükümeti’nin Ortadoğu’daki çıkarlarının ve politikasının Türkiye’yi 

yakından ilgilendirdiği gerçeğidir ve bu nedenle Türkiye ile ilgili oluşturulmaya 

çalışılan algı çoğunlukla negatif yönlü olmuştur.  

Çalışmamızın I. Bölümünde İngiliz Basınının genel olarak Türkiye’nin 

taksimi üzerine yoğunlaştığını gözlemledik. Bunun sebebinin ise İtilaf Devletlerinin 

paylaşım konusunda ortak bir noktaya varamamış olmalarıdır. Müzakerelerin 

uzaması ve nihai bir sonuca varamaması ise Millî Mücadele Hareketi’ne zaman 

kazandırmış oldu. İzmir’in işgali ile başlayan ve İstanbul’un işgali ile devam eden 
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süreç Mustafa Kemal Paşa’yı haklı çıkarmış ve Millî Mücadele ruhunun uyanmasını 

sağlamıştır. Ayrıca bu dönemde, Türklerin Anadolu’daki mevcudiyeti üzerine 

yapılan tartışmalar paylaşım senaryolarının farklı bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda “Türklerin Avrupa’ya ait olmadığı, Orta Asya’ya geri gönderilmeleri 

gerektiği, Türklerin ancak Anadolu’da küçük bir bölgede ve denetlenen bir güç ile 

kalması gerektiği” şeklindeki yorumlar örnek gösterilebilir. Bu sebeple, İngiliz 

Basınında Türkiye ve Türkler hakkında sadece savaşı kaybeden taraf olarak değil, 

aynı zamanda etnik kimlik olarak da istenmeyen ve bu nedenle de en ağır şartlara 

maruz bırakılmak ya da bitirilmek istendiği hissedilmektedir. Söz konusu durum 

Amerikan Başkanı Wilson içinde geçerli olmuştur. İngiliz gazeteleri Wilson’un 

Türkler hakkında hakarete varan sözlerine sık sık yer vermiştir. Gündemi oldukça 

meşgul eden paylaşım tartışmaları sürecinde Türkiye’nin, Türk Hükümetinin bilgisi 

dışında tamamen Almanların organize ettiği ve Odessa’ya düzenlediği hareket ile I. 

Dünya Savaşı’na sürüklendiği bilgisi verilmiştir ve bu konu ayrıca araştırılmaya 

muhtaç bir konudur. Bu dönemde Millî Mücadele ile ilgili haberlerin oldukça geç 

gündeme geldiği görüldü. Bu bağlamda, ulaşım şartlarının yanı sıra Millî Mücadele 

Hareketi’nin ciddiye alınmamış olması veyahut İngiliz kamuoyunu olumsuz 

etkilememesi için geç yayımlanmış olması ihtimalleri de söz konusu olabilir. Ayrıca 

Millî Mücadele Hareketi ile ilgili yapılan haberler Mustafa Kemal Paşa ile ilgili 

gelişmeleri de içermektedir. İngiliz Basını, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili haberleri 

1919 yılının Temmuz ayının ilk haftasında girmeye başlamıştır. 

İzmir’in işgali ile ilgili yapılan haberlerin Yunanların lehine olduğu 

görülmektedir. Buradaki Türklerin azınlıkta olduğu ileri sürülürken Venizelos’un 

henüz bir savaş olmadan önce mübadele fikrini ortaya atmış olması, bu bölgedeki 

Yunan nüfusunu arttırarak Yunan Birliği’ni sağlamaya yönelik bir ideali olduğu fark 

edilmektedir. İngiliz Basını bu idealin etik olup olmadığı konusunda ise herhangi bir 

eleştiri yapmamış, çoğunlukla Yunanları desteklemiş ve savunmuştur. İngiltere’nin 

bu politikasının yeni olmadığı, Yunanistan’a 1915’te I. Dünya Savaşı’na girmesi 

karşılığında Kıbrıs’ı vaadetmiş olduğu yapılan haberlerde görülmüştür. Ancak bu 

destek Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra azalmaya başlamış 

ve Büyük Tarruz’un ardından sonlanmış hatta yerini sert eleştirilere bırakmıştır. Bu 
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durum bazı karikatürlere de yansımıştır. Bununla birlikte İngiltere’nin Yunanistan’a 

olan desteğinin Fransa ile arasının açılmasına sebep olduğuna dair haberler sıklıkla 

gündeme gelmiştir. Benzer durum İtalya için de geçerli olmuş ancak basın buna daha 

az ilgi göstermiştir. Dolayısıyla İngiltere’nin Yunan politikası, Fransa ve İtalya’nın 

Millî Mücadele Hareketi’ne destek olmalarını sağlarken kendisinin yalnızlaşmasına 

sebep olmuştur. 

Türkiye’deki Amerikan Mandası konusu ve Hint Müslümanlarının Türkiye’yi 

savunduğu mektuplar basında geniş bir biçimde yer almıştır. Amerika’nın manda 

konusunda kararsız ve sessiz kaldığı görülürken Hint Müslümanlarının tutumu 

sömürge ülke Hindistan’da bir isyan çıkması ihtimalinden dolayı İngiliz Basınında 

endişe uyandırmıştır. Öte yandan, Hint Müslümanlarının mektuplarının olduğu gibi 

yayımlanmasına karşın, Almanya ile imzalanacak olan Barış Anlaşması’nın basında 

yer almasının yasaklanması basın özgürlüğü açısından bir çelişki yaratmış ve İngiliz 

basını bu duruma reaksiyon vermemiştir. Bununla birlikte, İngiliz Hükümeti’nin 

Anadolu’da yeniden bir savaşa girecek enerjisi ve kamuoyu desteği olmadığından, 

Hint Müslümanlarının temsilcisi gibi gösterilen fakat İngiliz Devleti çıkarları 

doğrultusunda çalıştıkları bilinen Ağa Han ve Emir Ali’nin, Hint Müslümanlarının 

İngiliz Hükümetine isyan edebileceği yönündeki kamuoyunda oluşturdukları algı 

yardımıyla, İngiltere’nin Anadolu’da yeni bir savaşı taşeron devlet olarak 

Yunanistan’a yüklemek istediği ve İngiliz Basının da bu doğrultuda haberler yaptığı 

yorumu yapılabilir.  

Bu dönemle ilgili olarak en göze çarpan meselelerden birisi de Doğu’da bir 

Ermeni Devleti kurulması ve Türkiye’den bahsedilirken “hasta adam” teriminin 

kullanılmış olmasıdır. Gözlemlerimiz sonucunda İngiliz Basınının Ermenilerin 

hamisi gibi davrandığı açıkça görülmüştür. Bu hususta İngiliz gazeteleri 

Anadolu’daki Ermeni halk için para toplama kampanyaları dahi yapmıştır. Ermeni 

çocuklarının açlık yaşadığı resimlerle gösterilerek halkın desteği kazanılmak 

istenmiş ancak aynı coğrafyayı paylaşan ve aynı kıtlığa maruz kalarak açlık çeken 

başka halkların çocukları hakkında en ufak bir bahis geçmemiştir. Yine Türklerin 

Ermenilere karşı katliam yaptıkları sık sık gündeme gelmiş fakat Ermenilerin işlediği 

suçlar hakkında yapılan haberler sönük kalmıştır. Bu konuda daha da ileri giden 19 

Mart 1920 tarihli The Daily Express Gazetesi Mustafa Kemal Paşa’nın Ermeni 
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katliamında rol aldığının aşikâr olduğunu iddia etmiştir. Öte yandan The Times 

Gazetesi’nde yer alan “Ermenistan İçin Suçluluk”, “Alman Sorumluluğu Kanıtlandı” 

başlıklı makalede, Alman Belgelerinde 1915 olaylarından Almanların sorumlu 

olduğunun kanıtlandığı belirtilmiştir. Böylesine önem arzeden bu haber üzerinde 

diğer gazeteler durmamışlardır. Sözde Ermeni soykırımı iddiası açısından oldukça 

önemli bir veri olabilecek bu bilgi araştırılmaya muhtaçtır. Özetle, İngiliz Basınının, 

Ermenileri ve Ermenistan’ı kayıtsız şartsız savunduğu yorumu yapılabilir. Ancak 

basın bu meseleye sahip çıkarken, bu yönde kamuoyu oluşturmaya çabalarken politik 

anlamda aynı samimiyetten bahsedemeyiz. Ermenilere birçok şey vaadedilmiş ancak 

birçoğu gerçekleşmemiştir. Nitekim Lozan’da tehcir meselesinin mevzubahis 

olmaması bunu teyit etmiştir. Batılı güçler Ermeni meselesini bir suistimal aracı 

haline getirmişler, Ermeniler ise, Batılı güçlerden destek görmedikleri zamanlarda 

Sovyetler’e sığınmışlardır. 

Benzer şekilde, İngiliz Basını Kürt meselesi ile ilgili birçok habere yer 

vermiştir. Kürt nüfusun yoğun olduğu coğrafyanın İngiltere’nin ulusal çıkarları ile 

ilgili olması sebebiyle bu konuya önem verilmiştir. Buna ilişkin yapılan yorumlar 

oldukça ilginçtir. Bu bağlamda, “Büyük sıradağlarda vahşi ve hukuksuz aşiretler olarak 

yaşayan Kürtlerle ilgili, Kürdistan’ın kalbini bilen az sayıda İngilizlerden biri, Kürt devleti 

kurulmasının bir çözüm olabileceğini; ancak bunun imkânsız olduğunu belirtmiştir. Kürtlerin 

tarihlerinin başlangıcından beri profesyonel çapulcu olduklarını, soygun yapma ve yağmalamanın bir 

Kürdün doğal uğraşı olduğunu, Kürdistan’ın dağlarında bir Kürt Devleti kurmanın sadece uçaklarla 

ve zorluklarla girilebilen bir haydut ağı kurmak olacağını vurgularken, çözümün ise İngiltere’nin 

Dicle’den Musul’a kadar olan alanda pozisyonunu koruması olacağı” şeklinde yapılan yorum 

İngiltere’nin Kürt Politikası hakkında fikir vermektedir. 

Millî Mücadele Hareketi’nden 4 Temmuz 1919 tarihli The Times 

Gazetesi’nde bahsedilmeye başlandığı görülürken aynı gazetenin 7 Temmuz 1919 

tarihli sayısında Mustafa Kemal Paşa ile ilgili İstanbul’a dönmeyi reddettiğine dair 

haber dikkat çekmiştir. İncelemiş olduğumuz gazetelerde genel olarak Mustafa 

Kemal Paşa ve Millî Mücadele Hareketi’nden tehlike olarak bahsedilirken, 

Ulusçuların Bolşeviklerle iş birliği yaptığı gündeme getirilmiş ve bu iş birliğinin 

basında tedirginlik yarattığı gözlemlenmiştir. İstanbul’un işgalinin ise başarılı bir 

operasyon olarak gösterildiği, halkın direnç göstermediği, hayatın normal bir şekilde 



 

227 

 

devam ettiği belirtilmiştir. Millî Mücadele ile ilgili haberler çoğunlukla Mustafa 

Kemal Paşa ile iç içe geçmiş halde karşımıza çıkarken, Mustafa Kemal Paşa için 

“asi, kanundışı, tehlikeli devrimci” gibi nitelemeler yapılmıştır. Bu durum 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından değişecek ve İngiliz Basını 

Mustafa Kemal Paşa’dan saygıyla bahsedecektir.  

II. bölümde Millî Mücadele Hareketi’nin İstanbul hükümeti tarafından 

kınanması ve Ulusçuların haklarında alınan ölüm kararlarına dair haberler sıklıkla 

yer alırken, T.B.M.M.’nin kurulması üzerinde fazla durulmamıştır. İncelemiş 

olduğumuz gazetelerin genelinde, Ulusçuların İzmit’teki İngiliz Filo’suna yaptıkları 

saldırı büyük yankı uyandırmış ve bu hareketin savaş sebebi olabileceği yönünde 

tartışmalara sebep olmuştur. Sevr Antlaşması üzerine çok sayıda haber ve makale yer 

almış ve bu antlaşmanın imzalanmasının Türk kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığı 

gündeme gelmiştir. Ayrıca Yunan Ordusu’nun Trakya ve Anadolu’daki ilerleyişinin 

gün gün takip edildiği, savaşın sadece Türkler ve Yunanlar arasındaki bir savaş 

olmadığı, İngiltere’nin de bu işin içinde olduğu ve İngiliz kamuoyunun bundan 

rahatsız olduğu yönündeki haberlere sıklıkla yer verilmiştir. Ermenistan ve Türkiye 

arasındaki gelişmeler yakından takip edilmiş ancak Gümrü Antlaşması hakkında 

fazla habere rastlanmamıştır. Anzavur ayaklanması ile ilgili yer yer kısa haberler 

geçilirken köylülerin Anzavur’u desteklediği yönünde bilgi verilmiştir. I. İnönü 

Muharebesi çok yakından takip edilmiş, bu sürecin sonlarına doğru Yunanların 

mağlup oldukları ve geri çekildikleri bilgileri hayal kırıklığı içinde paylaşılmıştır. 

21 Haziran 1920 tarihli The Daily Mirror Gazetesi’nde “Türk Ulusçuların 

Lideri Mustafa Kemal Paşa” başlıklı bir yazı kaleme alınmış ve ilginç bir şekilde 

yazının üstüne Mustafa Kemal Paşa’nın resmi yerine fesli bir erkek resmi 

konulmuştur. Aynı gazetenin 13 Kasım 1920 tarihli sayısında ise Mustafa Kemal 

Paşa’dan “Selanik Yahudisi” olarak bahsedilmiş ancak diğer gazetelerde böyle bir 

ifadeye rastlanmamıştır. Bu tür haberlerden de anlaşılacağı üzere İngiliz Basınında 

zaman zaman özensiz hazırlanmış ya da teyit edilmemiş bilgilerin haberleştirilerek 

yayımlandığı görülmüştür.    

“Türkiye Türklerindir” başlığı kullanılan 7 Ocak 1921 tarihli The Daily 

Express Gazetesi’nde yayımlanan Mustafa Kemal Paşa’nın bildirisi son derece 

önemlidir ve Millî Mücadele Hareketi’nin manifestosu niteliğindedir. 
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İngiliz Hükümeti’nin Anadolu’da Yunanları destekleme politikasının 

ahmaklık olduğu, İngiliz parasının boşa harcanacağı, yeni bir savaşa karşı olunduğu 

şeklindeki haberlere oldukça geniş yer veren İngiliz Basınının, hükümeti çok ağır bir 

şekilde eleştirebilmesi basın özgürlüğü ve demokrasinin kalitesi açısından önemlidir. 

Öte yandan, İngiliz Basınının ülke çıkarları çerçevesinde kendine özgü bir otosansüre 

ve muhafazakâr bir çizgiye sahip olduğu, bu anlamda da kendi içerisinde bir 

bütünlüğü olduğu yorumu yapılabilir. 

III. bölümde Londra Konferansı ile ilgili en çok, Ankara Hükümeti’nin delege 

göndermesi üzerine haberler yer alırken, konferans sırasında Tevfik Paşa’nın Türk 

Milleti’nin gerçek temsilcisinin Ankara Hükümeti baş delegesi olduğuna dair 

konuşmasının basında yer almadığı görüldü. Ancak The Times Gazetesi’nde ilk kez 

Bekir Sami Bey’in bütün Türk Delegasyonu’nu temsil etme görevi aldığı 

belirtilmiştir. The Daily Mirror Gazetesi de Bekir Sami Bey’in bulunduğu 

delegenin Türk Halkının tek yetkili Türk Delegesi olduğunu belirttiği cümlelerine 

yer vermiştir. Ayrıca Konferans süresince gazetelerde yayımlanan, Türk 

Delegasyonu adına yapılan açıklamalar ve röportajlar Bekir Sami Bey tarafından 

yapılmıştır. Bu da Türk Devleti adına tek söz sahibi olan kişinin Bekir Sami Bey 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, İngiliz gazeteleri Londra 

Konferansı’ndan sonraki süreçte Anadolu’daki savaşa İngiltere’nin dahil olmasını ya 

da desteklemesini istemediklerini açıkça belirtmişlerdir.  

Mustafa Kemal Paşa’nın komünizmin Türkler tarafından benimsenmediğine 

dair yaptığı bildiri dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin sosyal şartlarının 

komünizme uygun olmadığının, Rusya ile olan ilişkilerin iyi komşuluk ilişkilerini 

sağlamak amaçlı olduğunun belirtilmiş olması, bu konuda tedirgin olan İngiliz 

Basınını rahatlattığı yorumu yapılabilir. 

İncelemiş olduğumuz haberlerden biri, dönemin şartlarını ve politikayı 

yansıtması açısından önemlidir. Haberde T.B.M.M’nin fesin yerine kalpak 

kullanılmasına dair karar aldığı, buna sebep olarak fesin Avusturya’dan geldiği, 

kalpağınsa Türkiye’de üretilebiliyor olması dile getirilmiştir. Buradan T.B.M.M’ nin 

tam bağımsızlık ilkesine ne kadar önem verdiği anlaşılmaktadır. 

II. İnönü Muharebesi ile ilgili haberlerin İngiliz Basınında sıklıkla gündeme 

geldiği gözlemlenirken Yunanların Anadolu’da Türklere zulüm yaptığı, Osmanlı 
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Rumlarının bile terörize oldukları dile getirilmiştir. Ayrıca Yunan Devleti’nin 

uyguladığı sansürden şikâyet edilmiştir. Bununla ilgili olarak, Yunan Birliklerinin 

yaptığı yangın, cinayet ve yağma haberlerinin kesildiği bildirilirken, sansüre yönelik 

ciddi eleştiri yapılmıştır. Bu tür haberlerin özellikle sahada çalışan muhabirler 

tarafından gönderilmesi tarafsız ve objektif olmasını sağlamıştır. Zira İngiliz 

Basını’nda daha çok Türklerin zulüm yaptığı, barbarca hareket ettiği, katliam 

yaptığına dair bir eğilimin olduğu haber ve yorumlar yer almakta, Türklere karşı 

doğal bir önyargı hissedilmektedir. Bu durum Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesinden 

sonra başlayan İzmir yangını meselesinde de karşımıza çıkmaktadır. Yangının nasıl 

başladığına dair henüz kesin bir bilgi yokken, İngiliz Basını İzmir’in Türkler 

tarafından yakıldığını büyük puntolarla manşet haber olarak duyurmuştur. 

İncelediğimiz birçok haberde, Yunanların işgal ettikleri ya da geri çekildikleri 

bölgeleri yaktıkları ve katliamlar yaptıklarına dair bilgiler yeralmasına rağmen bu 

iddianın yer alması da tutarsızdır. 

Sakarya Zaferi’nin ardından, Fransa’nın T.B.M.M ile yaptığı Ankara 

Antlaşması üzerine eleştiriler geniş yer alırken bu antlaşmanın 1915’teki ayrı 

müzakere yapılmasını yasaklayan Londra Paktı’nı ihlal ettiği belirtilmiştir. Öte 

yandan Fransa ile ortak hareket edilmemesinin, bu yöndeki hükümet politikaları ve 

Yunanistan’a verilen desteğin Fransa ile ilişkileri gerdiği belirtilerek özeleştiri 

yapılmış, ayrıca Fransa ile ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Büyük Taarruz’dan önce 21 Ağustos 1922 tarihli The Times Gazetesi’nin 

İzmit bölgesindeki Türk birliklerinin son günlerde arttığını ve 4 bölüğe ulaştığını fark 

etmiş olması gazetenin istihbaratının çok iyi çalıştığını göstermektedir. İngiliz Basını 

Büyük Taarruz ile ilgili gelişmelere son derece önem vermiş, günü gününe bilgi 

aktarmış, Mustafa Kemal Paşa’dan dış görünüşü ve kişiliği dahil ayrıntılı olarak 

bahsetmiştir. Bu süreçte basında yer alan haberlerin çoğunluğunun büyük puntolarla 

ve manşetten verildiği görülmektedir. Ayrıca Millî Mücadele Hareketi’nin başladığı 

zamanlardaki Mustafa Kemal Paşa’ya olan olumsuz tutum, savaş kazanıldıktan sonra 

gitgide olumlu hale gelmiştir.  

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasına kadarki süreçte ise İngiliz Basınının 

Türkiye, Boğazlar ve Tarafsız Bölge’nin ihlâl edilmesi konularına yoğunlaştığı ve 
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İngiliz Devleti’nin Türkiye ile tekrar savaşa girmesinden büyük endişe duyulduğu 

açıkça görülmektedir. 

Sonuç olarak İngiliz Basını, çalışmamızı kapsayan dönem içinde Türkiye’yi 

yakından takip etmiş, Millî Mücadele Hareketi’ni de ulusal çıkarları çerçevesinde ele 

almış ve yorumlamıştır. Başlangıçta bu hareketi bir tehlike olarak algılayan ancak 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından “Türk Halkının 

varlık ve bağımsızlık mücadelesi” olarak adlandıran İngiliz Basını, Orta Asya’ya geri 

gönderilmek istenen Türklerin Anadolu’daki mevcudiyetini kabul etmiştir. 

Böylelikle, masa başında başarı elde etmek için öncelikle savaş meydanında zafer 

kazanmak gerektiği Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele destekçileri tarafından 

isbat edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri sağlam bir şekilde inşa edilmiştir. 
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“Fighting Turkish Nationalist”, 29 Nisan 1920. 

“Soviet Pact With Turks”, 10 Mayıs 1920. 
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“Mustapha Kemal’s Defiance”, 14 Mayıs 1920. 

“Turks Despondent”, 17 Mayıs 1920. 

“Kemal’s Call To Resistance”, 21 Mayıs 1920. 

“Thracian Turks’ Threat”, 25 Mayıs 1920. 

“Rebel’s Note To Powers”, 9 Haziran 1920. 

“Again At War”, 18 Haziran 1920. 

“Turks Reply To Peace Terms”, 26 Haziran 1920. 

“Greeks Land At Dardanelles”, 30 Haziran 1920. 

“Will The Turks Sign?”, 17 Temmuz 1920. 

“Turkey To Repress Kemal”, 31 Temmuz 1920. 

“Peace With Turkey”, 11 Ağustos 1920. 

“Revolt Against Kemalists”, 6 Kasım 1920. 

“Izzet Still At Angora”, 18 Ocak 1921. 

“Angora’s Proposals To The Porte”, 7 Şubat 1921. 

“Kemalists Coming To London”, 21 Şubat 1921. 

“Greek Refusal”, 5 Mart 1921. 

“Talaat’s Career”, 16 Mart 1921. 

“Turks Falling Back”, 30 Mart 1921. 

“Heavy Greek Reverse”, 6 Nisan 1921. 

“More Trouble In Cilicia”, 9 Mayıs 1921. 

“Angora’s Reliance On Lenin”, 6 Temmuz 1921. 

“Unofficial Visit Fails”, 11 Temmuz 1921. 

“The Anatolian War”, 5 Ağustos 1921. 

“New Advance On Angora”, 17 Ağustos 1921. 

“New Greek Front”, 18 Ağustos 1921. 

“The Greek Advance”, 24 Ağustos 1921. 

“Turks Making A Stand”, 29 Ağustos 1921. 

“An Agreement With Persia”, 2 Kasım 1921. 

“New Dangers For Angora”, 15 Aralık 1921. 

“Kemalist’s New Link With Moscow”, 4 Ocak 1922. 

“Mustapha And Genoa”, 16 Şubat 1922. 

“Kemalist Minister In London”, 4 Ağustos 1922. 
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“Turkish Move”, 21 Ağustos 1922. 

“The Greek Disaster”, 5 Eylül 1922. 

“Near East Dangers”, 8 Eylül 1922. 

“Turks Seize Smyrna”, 11 Eylül 1922. 

“Mudania Pact”, 14 Ekim 1922. 
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EKLER 

EK 1 

 

The Guardian, 12 Eylül 1919, s.9. “Spheres Of Influence In Asiatic Turkey.” 

Colonel T.E Lawrence’a ait 4 belgeden oluşan rapor. 
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EK 2 

 

 

 

 

1916’daki İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Sykes-Picot Antlaşması’nın 

orijinal haritası. Noktalı alan Fransız, yatay alan İngiliz, dikey çizgili alan 

uluslararası bölge. 

The Guardian, 8 Ocak 1920, s.9. 
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EK 3 

                                 

Daily Express, 25 Şubat 1920, s.6. “Türkler İstanbul’u almamalı.” 
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EK 4 

 

The Times, 10 Mart 1920, s.8. “Ölümün eli Ermenistan’ın üzerinde dolaşıyor.” 
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EK 5 

                                                  

Daily Express, 11 Mart 1920, s.8. “Ölümün eli Ermenistan’ın üzerinde dolaşıyor.” 
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EK 6 

 

 

                                   

        

 

 

 

 

Daily Mirror, 3 Nisan 1920, s.1. “Türk Kabinesinin Üyeleri İngiliz Savaş 

Gemisinde.” 
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EK 7 

 

 

 

Daily Express, 15 Nisan 1920, s.7. “İngilizler dikkat! Türkler katliam yapıyor.” 
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EK 8 

Daily Express, 7 Mayıs 1920, s.7. “Hristiyanlık barbarizme karşı.” 
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EK 9 

 

 

 

 The Guardian, 11 Mayıs 1920, s.9. “Yeni Türk-Arap sınırı.” 
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EK 10  

 

 

 

 

Daily Express, 11 Mayıs 1920, s. 5. “İyimser: İş Değiştirmek Kötü Ama Ben Halâ 

Tutunuyorum.” 
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EK 11 

 

 

 

 

The Times, 21 Haziran 1920, s.14. “Türk Tehditi” 
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EK 12 

 

Daily Mirror, 21 Haziran 1920, s.3, “Türklerle savaş tehditi.” 
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Daily Mirror, 21 Haziran 1920, s.3. “Türklerle savaş tehditi” 
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EK 13 

 

 

 

The Times, 11 Ağustos 1920, s.9. “Barış Antlaşmasına Göre Türkiye.” 
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EK 14 

 

The Observer, 21 Kasım 1920, s.14. “Yunanistan: 1912 öncesi, 1913 sonrası ve 

1920 yılı” 
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EK 15 

 

 

Daily Express, 7 Ocak 1921, s.1. “Türkiye Türklerindir.” 
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Daily Express, 7 Ocak 1921, s.1. “Türkiye Türklerindir.” 
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EK 16 

 

 

The Guardian, 24 Şubat 1921, s.8. “Anlaşmaya Göre Türkiye’nin Paylaşımı.” 
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EK 17 

 

Daily Mirror, 24 Şubat 1921, s.1. “Türkler St. James’te.” 
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Daily Mirror, 24 Şubat 1921, s.1. “Türkler St. James’te” 
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EK 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Times, 25 Şubat 1921, s.10. “Türkiye ve kaybettiği yerler” 
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EK 19 

 

Daily Express,6 Nisan 1921, s.1. “Yunan Ordusu Gömüldü.” 
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Daily Express,6 Nisan 1921, s.1. “Yunan Ordusu Gömüldü.” 
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EK 20 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily Express, 8 Temmuz 1921, s.4. “Tino: Buraya gel, J. B.: Bir daha asla!” 
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EK 21 

 

 

 

 

 

 

Daily Express, 20 Eylül 1921, s.4. “Kral Tino: Bu keçiyi yakalayabilirdim ama bunu 

hiç istemedim.” 
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EK 22 

 

The Guardian, 10 Mart 1922, s.9. “Kutsal Müslüman toprakları.” 
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EK 23 

 

 

 

The Times, 20 Mart 1922, s.7. “Kaybedilen Bölgedeki Türk İddiaları” 
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EK 24 

 

 

 

The Times, 28 Mart 1922, s.11. “Türkler Bölgeyi Geri Alıyor.” 
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EK 25 

 

 

Daily Express, 30 Ağustos 1922, s.1. “Türk Ordusu bozguna uğratıyor.” 



 

279 

 

 

Daily Express, 30 Ağustos 1922, s.1. “Türk Ordusu Bozguna Uğratıyor” 
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EK 26 

 

 

 

 

Daily Express, 1 Eylül 1922, s.6. “Türklerle Anadolu’da.” 
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EK 27 

 

 

 

 

Daily Express, 6 Eylül 1922, s.6. “Yunan Piyadeleri Geri Çekilirken.” 
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EK 28 

 

 

 

 

 

 

The Times, 11 Eylül 1922, s.10. “Türk Birlikleri İzmir’e Giriyor.” 
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EK 29 

 

Daily Express, 15 Eylül 1922, s.1. “İzmir Türkler Tarafından Yakıldı.” 
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Daily Express, 15 Eylül 1922, s.1. “İzmir Türkler Tarafından Yakıldı.” 
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EK 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Times, 16 Eylül 1922, s.12. “Yakın Doğu Savaşı.” 
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EK 31 

 

Daily Mirror, 16 Eylül 1922, s.1. “Türk Krizi” 
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Daily Mirror, 16 Eylül 1922, s.1. “Türk Krizi” 
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EK 32 

 

Daily Express, 16 Eylül 1922, s.1. “Kemal’e Ultimatom” 
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EK 33 

 

Daily Mirror, 18 Eylül 1922, s.1. “Türk Ordusu İzmir’e Nasıl girdi.” 
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Daily Mirror, 18 Eylül 1922, s.1. “Türk Ordusu İzmir’e Nasıl Girdi.” 
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EK 34 

 

 

 

 

 

 

Daily Express, 19 Eylül 1922, s.6. “Kemal Dinliyor.” 
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EK 35 

 

 

 

 

The Times, 25 Eylül 1922, s.10. “Çanakkale’deki Tarafsız Bölge.” 
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EK 36 

 

The Guardian, 27 Eylül 1922, s.10. “1921 Anlaşmasının Metni” 
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EK 37 

 

 

 

Daily Express, 29 Eylül 1922, s.4. “Harington ve Kemal” 
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EK 38 

 

 

 

 

 

Daily Mirror, 30 Eylül 1922, s.1. “Türkler Terk Etmek Zorunda.” 
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EK 39 

 

 

Daily Express, 30 Eylül 1922, s.1. “Savaş Hemen Hemen Kaçınılmaz.” 
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EK 40 

 

Daily Express, 30 Eylül 1922, s.6. “Karikatür: “-Hey, kim geliyor? -Dost.  

-Geç, dost, herşey yolunda.” 
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EK 41 

 

Daily Mirror, 2 Ekim 1922, s.1. “Türk Birlikleri Erenköy’den Geri Çekiliyor” 
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EK 42 

 

 

 

The Times, 3 Ekim 1922, s.14. “Yakın Doğu’da Savaş.” 
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EK 43 

The Times, 4 Ekim 1922, s.6. “Yunan Lekelerinden Sakınmak.” 
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EK 44 

 

 

Daily Mirror, 6 Ekim 1922, s.1. “Türkler Barış Görüşmelerini İzmir’de İstiyor” 
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lONDON'S LEADING AGENT 
r o i l 

BOSINESSES Of A L L DESCRIPTIONS. 
•pli.ii.'. call or " ' • ' 1 ' '^'1' P y ^ E . NO. 6,989. L O N D O N , .SATURDAY. S E P T E M B E R 9, 1922. 

TO-DAY'S WEATHER: 
yiUNLY FAIR. 

e Truth' about Michael Collins^ Memoirs. 
——See to-morrow's "Sunday Express." 

A34 CLAIMS PAID TODAY. 
SEE PACE TWO. 

T U R K S A T T H E 

O F S M Y R N A 

D O W N I N G . M H ^ P M i r ^ ^ ' i A I R R A C E 
A N D KEMAL. 

B A R N A R D . 
i N O A R M I S T I C E T A L K A T 
I V E N I C E . 

/ADVANCE GUARD DEMANDS 
SURRENDER OF T H E 

TOWN. 

T H E A SEPARATE JOR 

C R I S I S I N A T H E N S . 

NEW GOVERNMENT AND N E W 
COMMANDER-IN-CHIEF. 

already sent in a demand f o r the surrender o f thej 

town. 
Tlini, ' nnnR;iT.~ io lic Till 1 ilculilinoj of tlio .sliaitorod Greek forces in 

•\ ii Mil'"'- c<(!i|iinf aiiniliilaiioii or capture, unless the Greeks accept 

The Daily Expres.^ '*• imder-
siands fiat tie sug-gested armistice 
conference at Yenice will not tiike , 
place. 

Tie Brliisli Govemraent ' are 
satisfied fiat the situation of tic 
Gre«k army 13 sueh that ilie con
ference could serve no useful pur-
liose. If any armistice is arranged, : 
ihc terms will most probalily lie; 
settled at Ismid, in i.iie occupied! 

j zone on the Asiatic side of tlio Sea 
] of Mai'niora. 

Smyrna is expected to faHinto the hands Of the! 

Turks at any moment. It is reported that they have! 
Greece and Turkey mu.si, it is lield, 
bo eiitirely separuto and disiincl 
from the wider iiegt>tiations whicli 
Turkey' iimst complete -vvitli ilie 
Mlies under tlie , terms oi! the 
Treaty of Sevres. 

It is understood that the yronnh 
agree that there is no use in. inter
fering l>eL"̂ veea the Turks and 
the Greeks. 

Tbe Daily Express " Homo correspon
dent ieIeRra"pIis that, according to tliii 
•-Tribuna," tlio ItaJiau Government lins 
communicated with tho Uritish and 
French Governments, suggesting tlmt 
tlicT should ask Greece and Turkey lo 
afctpnd the conference at Venice, in order 
tt> discuss peace preliminaries. 

LAST BUT ONE OFF 
THE MARK, HRST 

.IN GLASGOW,. 

3 HOURS, 2 1 ffilNS. 

WOMEN IN THE GRAND: 
NATIONAL OF THE 

SKY. 

COUNTESS DOPED 
A N D ROBBED. 

S E N S A T I O N A L A F F A I R 
A N H O T E L . 

I N 

" Daily Express " Correspondent. 
B E R L I N , Friday, Sept. S. 

The Countess Alma Blucher, formerly 
Miss Alma Loob,-of N e w York, a wido«", 
and daughter-in-law of tho lat-o Prince 
Bluchor, has boen dragged and robbed in 
tho Bade H o l d , Krenaaach, in, Rhenish. 
Prussia-

Thieves hrolfs into, her room, cularo-
formed her,-and took away. £1,200. 

The Frankfort police, who bcliovo tho 
robbery, to be the work.of an interna
tional g a n c o f hotel Uiieves, bavo taken 
up the case: 

Priiico Bluchor owned iho i.tland of 
He.rm. which is now in the posse.^sion oi 
Mr. ComiJton Mackenzit>. tho m>vclisi:. 

LORD LEE RETURNS 
FROM VENICE. 

OFFICIAL STORY OF ' T H E 
BRYONY'S V O Y A G E . 

" S U C H S T U F F A S 
DREAMS 

A R E M A D E O F . " 

C A N A D A LEADS THE 
WORLD. 

S M Y R N A . 

Kcraal Pasha's tcnns for an aimistice, vrlilcJi, it is stated, include l ie 
return o[ 'Xlirace to llie Xurk.s. 

T!be Greek disasters have liroug-lit about the fall of the Govem-
lueiit ill Albciis, and M. Calogeropcnlos lia-s undertaken, at King Con-
sianliiic's invitation, to form a ui.'w GoTemnient. 
• The 'j'urks have reached hoti tie Sea of Marmora and the .33gean. . 

GREEKS' F A T E S E A L E D . 
"Dai ly Express" Correspondent. 

C0^-STA?^TI?fOrLE, Sept. 7. 
TT i.s now knowu, iu spite of 
^ Greek attempts to hide the 
fact, that the Greek army in Asia 
Minor has piiifered one of the most 
deceive defeats in history. 

It.̂  shattered remnanU are stara-
poihntr for Smyrna, and doing their 
hWt to keep ahead 06 Kcmal's vic-
loviou;̂  and rapidly-advancing 
(mop?. 

Tim liiU o f Smyrna may he ex-
VPCii'il at any moment. A Hyinj? 
column oi Turkish cavalry is re-
porti'il to bo on the hills in the 
Beiplihnurhood. and to be awaitiiiff 
tliR arrival o f reinforcenientrs. 

In view of tho L-oUap':!? of the Greeks, 
tkir demoralip^itioii lnllowin:^ 01, tlic 
capture ol" ihcir coiumaiider-in-chief, and 
ili-j mobility iind sirentrth of Kemai 

FIRST P L A C E I N CURRENCY 
S T A B I L I T Y , 

Puiha's army, LIIO compleLo surrender 1 ivoar Bi-'Pjama, 

of all the Greek troops is tfic only alter
native to their annihilation. 

There is not tho smallest prosp*^! that 
Kemai will agree to an armistice, except 
on his own terms, which are believed to 
include the evacuation not merely of A.sia 
Minor, but also of Thrace, the surrender 
of all Grcoh arms and munitions in Asia 
Minor. an<l tho payment by-Greece of the 
cost of the Turkish campaign. 

The. outlook for Smyrna is extremely 
serious. The whole of tho Greek and 
Circnaaiati population o f the area from 
which the Greek army has retreated is 
either already in or around Smyrna, -and 
it is reckoned that there are at_ least 
l̂ OO.lXK) reftij:ces. without shelter, without 
food, and withouL hoiw of protection or 
reliief impart frwm wliat Uie Allies or tho 
AmoriciLHs ĉ m pive tl»cfn. 

Tlio Turks, having pushed tho Greek 
a.rmy in tlie nortli out of tho way, haro 
comt! domi to the Sea of Marmora, in 
the nei'.;hboiirhood of V.xnderma, and .-u-o 
also eaid to liavu touclicd tlie -fEgcaa Sea 

By the "Daily Express" City Editor, 
Tho United States no longer loads the 

world in currency stability. Her smaller 
neigiibour, Canada, has wrested.tho posi
tion from ho.-. - . 

.•\merican dollars wero quoted on Tluirs-
day iu Montreal at a quarter of a cent dis
count, lu other wurds, iho Canadian 
dolbr was of more value than the Ameri
can doUax. 

A t tho beginning of tho year the value 
of tbe American dollar exceeded that of 
the Canadian dollar by between 2-5 and 
30 cents. Cinada's position, however, 
has boon steadily improving owing to her 
sound finauco. 

Mr. F. L. Barnard. 

• p L . B A R N A R D , favourite la 
* ihe great air race for the 

King's Cup, led at Glasgow, the 
turning-poiut, last night. He "was 

the last pilot 
but one off the 
inark at Crov-
don. • 

He had 23 
juins. 30 scos. 
start over T. 
Courtney in the 
machine owned 
by Mr. J. 1). 
Siddeley, which 
s t a r t e d at 
s c r a t c h . He 
heat to the half
way mark such 
l o n g handicap 

machines as that owned by Mr. H . 
Filde-s, M.I*., and piloted by 
Squad.-Leader H . -T. Payne, which 
had 2 hours 21 mini. 10 sees, start 
of him. 

Barnard's time from Croydon, to 
Gla,-;gow. 394 miles, wa.s hours 
21 inin.s. Courtney finished in 3 
hoars 21 mins. 50 sees. 

Twenty-one competitors started in tbo 
race, and the following tabl« gives the 
order of tho r.rriva": ol' tho thirteen who 
compieicd the iJrst half of the course at 
GiusgGW :— 

Pilot Started. Arrived. 
•y. L . Barnard . . . 20th . . . p.m. 
y. P. Haynham . . . . 31th . . . .'j.2£p.m. 
A . J. Cohham ]4t}i . . . r>.2.-̂ p.m. 
F. T. CouTMiey...... 2U t . . . .5.4.Sp.m. 

• M . M . l*ior(.-ey . . . ITtii . . . n.Mp.ni. 
T. L . Hamilton . . . 13th . . . o.51 p.m. 
S. Cockercll Sth . . . fi p.m. 
A . S. Butler ItJth . . . « p.m. 

"W. 11. Lonm-on . . . 2nd . . . tj..32p.iu. 
C. T. Holmes 5th . . . C.-ia p.m. 

•,T. K . TonnantV 7th . . . C.'iap.ni. 
A . F . Muir 35th . . . (i.56p.m. 
Jl. J. Payno 1st . . . S p.m. 

IRISH BAN ON THE 
' S U N D A Y EXPRESS.' 

Ttie 5ecret,iry of tho .\dmiralfy makes 
tiio follo'BTng aiTCounccraont:— 

"Lord Loo of F.irohajn, tho First."Lord 01 
the AdmiruLty, has retamcd to London 
fwMn his official •t'xsnt of inspectioTi to the 
MeditorraHcan Fleet in Turkish waters, 
and has resumed his dutice at tho Ad
miralty; 

*=WhiIo at Coastanlitioplc ho took tbo 
opportunity 01 conierring with the 
British Hi^h Comnrisiiioiior and. with 
Gtisenil Sir Onirics Hara»sfcn, the Cnm-
maudcr-in-Oliief of the Alliod Military 
Forces, and atvon'.panied the lattor 
his fnspe».'.tion of ibo Cliatalja H:ics. 

'•On his rv-tum journey, iu H . M . bloop 
Br>-ony, Ijord l^x* sti-pjKxl at GiUlipoti. in 
order to ^isit the British cemeteries now 
approaching completion, and was preatly 
impressed by the admintble work whicii 

K O W T H E Y BECOME 
A N INDEX T O 

THE HIND. 

MR. H A Y D E N T A L B O T 
S T A T E HIS CASE. 

TO 

Tho sensational action taken by iln 
Irish Ccnsorin suppre-^aing tho •= Sunday 
Express" for publishing articles dictated 
by tlie lato Michael Collins is not to pass 
unchallenged. 

A ** Daily Express'* reprowntaiive 
fouud . Mr . Hayden Talbot, the Anglo-
American journalist, who is writing C-ol-
lin^' memoirs, at his hotol ycaiorday 
aft-ernoon. 

" S o they Fay Collins' memoirs are 
f o r g e d ? " said Mr. Talbot. *' And they're 

VIVID STORIES. 

S E C R E T S STJLL H I D D E N 
F R O M P S Y C H O 

A N A L Y S I S . 

^ 
MILAN 1-g..gS,TE 

CENO.X. 

" D a i l y Express" Special 
Correspondent. 

n O L l . , Frida.v. 
Exiraordinarv slimpses into the 

treatment ol children liy psycho
analysis were aHorded durin;; a dis
cussion at the Ilritish .issocialion 
meotins here to-day. 

It was laid down that ihe basic 
aim of the application of psycho
analysis to tlic school was tho for
mation of character before the de
velopment of intellectuality. 

tvery speaker stressed the im
portance of a child's dreams. 

K E Y T O C H A R A C T E R . 
_D.-. E . A . naciilton-Pcarson, a p r o 

minent psyclio-an.ilyst, coutiniHl hiniH ; l l 
mainly to tbo proposition that drcams 

gojug to .suppress tlio txiolc botli IKTO : . . . , ; i , . -, 
and in America" Aro tliev? We'W s co ' ' * accomplislwil l>y tlk! Iniporial 1 licl[icd to rovo.nl t'jo unconscious self, 
about iLat " ' ' ( in ivci Cmnmissioii. ) aiij to provide tjic key for tbo formation 

" Have ;ou proofs that Collins dict.itod j " Tao ro.naindor of the Firet L^rd^s of cluracKr and tho curias of tho de-
his memoirs to v o u ? " asked the - Dailv i inspoctioa liad to be abaiidotied luiqnent child. 
Express" representative. ; owras to a severe attack of cistro-enteric 

" I h a v o itrrauKcd to prcseiB mv c.-um';"'™'' Proceeded, m H . M . S . 
in Uii.s. wi-ek's ' Siindnv Express . ' " he i >-° ^ omce, whence he returned 
said, "and 1 believe vou will there find ; ovorliiiid tn London as soon as be was El 

FALL OF THE GREEK 
GOVERNMENT. 

PUBLIC R E S E N T M E N T 
W A R N E W S . 

A T 

" Daily Express" Correspondent. 
,VniENS. Friday, Sept. 8. 

llio events iu Asia Minor iuivc brought 
ibout liho rcsi.gmuioii of tho Greek 
Government, aud a nvnr Governraent is 
to be formed by M . Culo-^oroiiovilos, es-

For s-;mo days past there has been 
^v-'at apri^ing of public opinion affiinsb 
tlw CiiUinet. following tiio Greek reverses 
and \\w rapture of the newly appointotl 
wmm.T.iyl<;r-in-cLiicf, and tiiey resigned 
last- niixhr-. 

• ConiraJ y'olymonakos has booh ap-
pomK\l C>)minandi.^r-iu-Cliief ot tlie 
wny i:i Asia Minor, iu placo oi Gccenii 

D E M A N D F O R 
SURRENDER. 

T U R K I S H 
SUMMONS 

COMMANDER'S 
T O S M Y R N A . 

"Daily Express" Correspondent. 
P A I U S , IVJday. Sept. S. 

Tt is ixTwrtvd tlr-tt tlie commander of 
tUo Turkisli adv:uice guard lias rtxidicd 
to î -dthin twcnty-fivo miles of Smyrna, 
and has dcspa-tdied a message to the com
mander of the Greek advj.noo guard, 
about twvlvo mi-los outside Smyrna., d o 
maaidijig tho surronder of tJio Greek 
foroce occupying the town, and calliugion 
him to allow tho Turkish forces free jms-
sage. 

l l i o mes9.Tge iuhls that the population 
of Smyrna will li.ave nothing to fear 
tlirongh tho occupation. 

The bndin^ parties of marines from 
British, French, and Italian •ivarships arc 
endeiivouring to maintain order in the 
town, where the greatest coutusioa 
reigns. 

CAUSES. 
Among tho factors which have con-

tributod to tho change aro:— 

(1) Tho steady improvement of Cana
dian trade. 

(2) Slack American Irado conditions 
have caused American financiers to 
look around for employment for 
their money, and have invested iu 
Canadian securities. 

(3) Strikes in America liavo rostrici-xl 
American esporLs to Canada, while 

— .\merica has had to obtain materials 
from Canada which would otherwise 
havo been supplied internally. 

Canadian dollars are now boiiii^. 
bought in connection with the 
autumn cereal shipments. 

(5) The talk of a big American loan to 
Canada, which is tho equivalent for 
the time being of an export by 
Canada, is probably atfecting the ex
change in advanco. | 

(G) The general forging aiiead of tho! 
whole (5 industrial and agricultural I 
Canada, as evidenced by the cnov-| 
moud estimated ceroid crop now' 
being harvested. 

N E E D FOR C A P I T A L . 
I t remains to bo scon whether Canada 

will maintain her new position. One im
portant factor in tho situation will bo the 
need of capital for development purposes, 
Canada is certain to be a borrower in the 
near future, and it is equally certain that 
tho money will be obtained from Now 
York ratbor than from Lundon. 

Canada cannot afford to borrow from 

my completo answer."' 

W O M A N M A Y O R 
INSULTED. 

enough to t--a \ \ ) l ." 

TRADE U N I O N CONGRESS 
SENSATION. 

Thti following table gives a summary of 
the racers who did not complete yester
day's half of the eourso, and shows where 
they landed :— 

Landed. 
C. 1*. Fwiiis Northolt, 
I I . H . l^erry Northolfcw 
U. . \ . Hait- AylesbuiT-. 
C. Turner Casllo Bromwich. 
C. B . Carr Halifax. 
F . C. Broome Daventrj'. 

A . I ) . SjXMicer Grey, pilot of Mr . Win-
^ton ClitirchiU's macltiiie, aitd U. AV. Ken-
worthy, who liew tho riiachino owne<l by 
Sir AValtor do Frcce, set oat from New-
casilo, on the last lap to-Glasgow, but 
iiad to tun: back and givo up tbo n ice . 

Tho Grand National is the supreme tost 
of good horees and good riders, and the 

" Daily Express" Labour Correspondent. 
SOUTHPOHT, Friday. 

Miss Christina Hartloy. Southport' 
woman mayor, was asked to le.'ivo to-day' 

.meeting of the 
Trade Union Con
gress, whose mc-TU-
hers she has entcr-
t^uiied during tho 
week. 

Miss H a r t l e y 
was ofiicially ro-
ceived by the cim. 
gro.-̂ a on Monday, 
w il o n s h 0 a d 
dressed tho mem
bers on the im-

THE COURSE. 

YESTVJID.W. MiK'S. 
Croydoii-Birmiiiciham . . . lOtt 
liirniin^'.lKmi-Newcastle , , ICS 
Newcasile-Gla.-it;ow l iO 

TO-DAY. nias^ow-Mnncliesle." 1S3 
M.iiiiMirsLer-Ilrislol 130 
Uristcl-Croydou 1U3 

Toial SIQ 

•\Vo assume that tho First Lord of _the 
Admiralty had an instructive and inte
resting holiday, and tliat hi^ i«Kpoct ion 
of tiio Citauilja lines—whicli are not 
uvaiLobla to British ehips—will prove 
us-jf\il iu futnro i;a%'al htrntegy. j 

)JO •̂d•̂ Le'.̂  tTi^Jp-liiive-tHWy One's sym-; 
pr.thy on his ilir.<>Si.', wlfich rcquirwl a 
prolongtcl i;i-;iy on board at Vonice before 
he could travel homeward ovorl.nnd. 

M the sn.mo tcrne it m.iy lioc be con-
siJ-'rod churli-sh if -it is asked wliy Iiet.K>k 
3 Bri^i^h luivnl ves.^1 off the regulair 
route, huirdreds of miles out of tJie way, 
t o set tt> a railway torminus. 

•\Vouid not Briiidii^i or Naples Iiavo 
be^Ti rit>'».rcr. a-nd m u d ) chonDor? 

Til. ' Fir*iE l.rijrd'.s uispcct-ion of mili-
•tary work.̂ ^ wiU. we presume, bo fallowed 

_ liv the' inspix-iitkn ot tho S<cond Cmi»>r 
Squadnm hy Sir L . AVorfliingion-Evans. 
t,iif "War Minister, and a Tl.vin^ inspect ion 
of-ll-'>:^*li». hy Sir . \ . CirifRlh-Boscawen. 
liio Mini>ier of .Vgriculturc. 

THE G R E A T ECONOMIST. 
The foilGwin!! passage ironi I.-ord M'or-

?v'ti Lifi- of (";!ad«tonL> rvcalls the rigid 

One ot tho most extraordinary in
stances ! i « gave was of one of his child 
patients, a girl of ten, with iho mental 
age of eleven. 

l i e said she had uogorernable fits cf 
temper w h i r h were EO bad t h a t licr 
father had grave doubts of her sanity. 
Tiio second time the psycho-analyst saw 
her w;is after fhe had a dream wliich re
vealed her conflict. 

The dre-im, he .=aiJ, was this, "" Sho 
was standing in .t park, and on lier 
right-hard-side, and ;3;''n"riho distance, 
were fields with mcn^i5ciEi ,̂ boys lying 
asleep. On lier left ti-^i" /iron railings 
sepiiraiing the park fr,'*̂ ^ Ttho road. 

Suddenly a Lir;ie haiiy iiand and fore
arm appeared. In the hand wore two 
nut5, one of which she had to choose. 

After hesitation she took one of tho' 
nuts, opened it. and found that i t con
tained a tiny gald rup. 

I N T H E I R S L ^ . 
Simultaneously with lier acceptance of 

tlie cup she realised that the men and 
hoys were stirring in their .<Ioop. and 
th.at her mother w a s standing outside tlii; 
railings, hut f̂ ho had no breasts. 

The symbolism of the dream, taid "Dr. 
Hamilton-Pearson, w a s very clear. The 
gold cup was the age-long sjTnhol of the 
girl 's sex. l ier i )robicm undoubtedly 
W a s the non-acceptant>» of sex. 

She v.antod passionaif-ly to h^ n hoy, 

Miss C. Hartley. 

and invited to attend the proceodii: 
any time. -

Slis6 Hartlcj'^took .adyaniago of the in
vitation tlJs afternoon .ind went to tho 

. ...LhuiiU-ring memory* made this 
iHu.-iratiii<: point in an exhortation to a 
i-'irsi !-ord of tho Admiralty not to di.-;-
ro'j-ani small o u t g o i n g B : '1 n e v e r in my 
life wa^ m o r e astonished than ui>on 

hall. Slio pas.<<-d the doorke*.'i>ors, hi:t l^jng tolxl the .=iim this had co.'^t; I think 
had only been si^ting a few minutes wliei!! 1 • i v u s in hundreds of pounds, whvu I 
she was approachetl hy a s t^wnrd.wii j 1-should h.ive expectt^l t^n. '" 
asked Iwr to go the pubh'c gaUer\- or loav^-l — i • ' — 
at once. She left. 

• V E R Y R U D E . " 
J,766,n8 EXECUTIONS. 

race for the King ' s Cap c-"cpIoit3 every 
defect or device of the aeroplane and 
exerts every accomplishm.'^nr of the "nir-
maii. 

Barnard, pi 'otiiig Sir Samuel In.'^tone's 
D.H. ia biplane, defied every vicis.situdc 

London at tho rate of 4.47dolp. to the £1, of liamlicap and eleinents. H o •started 
with tho prospect of having to repay 
some day at 4.86dols. to tho £1 . when she 
can obUiin loans on a parity basis from 
her American neighbours. 

C I T Y W I T H O U T N E W S . 

GREEK SHIPS I N A C T I O N . 

.i K E M A U S A M A Z O N S . 
"Daily Express" Correspondent, 

P A l l I S . Friday. S-jpt. ; 
•\. r-:voiv.'d from Angora states 
'AM Ki'niiil Pii.i'tia has j u s t dceonuod tif-
Vvn woRion =ohli.'rs who took pan in the The following sorai-oQicial report from 
"ijilc of A2nni-lvarahiiisar. ^ .Vtheus is reported b y Bouter to havo 
-• f.''"̂  T'-portod from Smyrna tlnit all; boon rooeivod in London:— 
r̂ii' firox^k ofiiri.ds l.ave abaiulont-Hl iheir i ' 'Nava l Headquartors.—^Tho t^r.emy 

NM.- ;ir,d that M. Sterghiades. tho! Inunched a violent att^ick-from Mount 
[""p-'^.Hic'i Coniniissionor, ha,s been pub-JEnn:uiU against Kios (Chendok). 
•^•y in-ulKd and throaitoned hy liie | onomv assaul 
f^)>'iUiion. :ind lias taken refuge 
'wwd the Gr.>.'k -hip Lomnos. 

^ I L L T I N G A B D I C A T E ? 
"Daily Express'* Corresponrfenj. 

I 'AIUS. Friday. S.'pt. S. 
'̂ Fiii:2:t\̂ L"?il in a nios.-Mge fi-om !Mos-

^^'T-ha; King Coivst:mtino is likdv to 

" I*i-^vda announces t-luit 
I>uk.. Ol Sparta. il,o Cre^k heir to 

• ^7: --î î i ^ s 
to-morTOff. 

Jt-5 wore intense and la.ned 
from'nine in the morning until three in 
the afternoon. Tlicy were beaton off. 
Continuous firo from tho fleet largely con
tributed to tho success. 

' •Tho fighting ended in our favour, 
and our troops m.'ide a determined coun-
tor-att-nck. Strong reinforcements havo 
now arrived."—Router. 

" Daily Express " Correspondejit. 
V I E N N A , Friday, Sept. 3. 

Vientta. h-ts bcon sL^ days without ncws-
papt^rs owing to.the printc*^' .itriko. a^nl 
the witdobt of rumour.s are spreading. 

The city's food supplies from the coun
try havo boconio scarce. The farmers, 
id tho absence of dofinito news, believe 

I that a revolution has started, and they 
• refuse to send in foodstuffs from fear 

tiiat they jxUl be requisitioned without 
payment. 

Piwiic hiis boon eau-^^] hy tlio absence 
of Stock HT:clia.Tige quouiti'tvis and foreign 
montry rates. The ha.nk.= are boing 
t;torme<l hy frAiuiio p^\>ple a f r a i d of a 

'y\ money sc:in.iiLy o'vvinc to tlie stopping of 
mnti f.i^ biidknoTe prir.cjng pn-sses. 

_ i ly twciny-three and a half minutes be
fore ihe scratch man, but at Newccistle. 
V2Q miles from Glasgow, lie had reached 
third position. In the remaining stage 
iio overlook tJio two slower machines 
and finished fir.'=l. 

GLASGOW'S PRIZE. 
B.ij-nard secured the prize of £40 given 

hy the Glasgow Corporation for the first 
competitor to reach their city, and he 
••itans. ilijs morning on the second and 
last stage, through Manchester and Bris
tol to Croydon, with a substantial ad
vantage over other competitors. 

Capt-T-in Barnard started, with charac
teristic enthusiasm, ten E=oooiuis too F O O D . 
This w:as duly deducted at Bhiniiif^^iam. 

A D . H . Pc. piloieil by Flight^Liou-
tonant Leslie Hamiltoa, D.F.C., was en
tered by l,tfidy Anno Sarilo. a Mistnr 

. , i I t is rep.-iri«l from Mo.ccow tliat th -̂
*-TIie man who approached mo."' j;;";d; ..^^.^.m-ioii-, l.v tho Oieka (Inqnis^itionj 

Miss-Hartloy. " spoke very rudely, and [ I ^-ji^,, i>etemlK'r PJl7 number l.TCG.llS. 
thougiit that the only thing I could dol 
in tho circiunstances wa.s to g o . " 

^liss Hartle.v" is a daughter of S:r 
William HartU'V. 

M r . "Walker, tl)'^ nrosiJt-nt of the Con
gress, told-me to-night-"tha'- he is " in.i-it 
grieved*' ahnul- the I 'latlor. He .tsked 
rae to puhliih the following official staiv-
ment on t-ho authority of Mr. Bowermau, 
the secretary, hini!.clf:— 

We have heard wiih rf-er».'t nf the j 
unfortunate inci'l»rnt v.hich took p i a c in J 
il»o hall (l>is aftrrnoon. ;ui jm-ident hir ( 
which neither I]M Council nor the Con- ; 
gro.ss wore in any way rosjwnsible. 

Mr. Bowerriiaii a n d 1 ha.vo calUfJ at j 
the Town Hall in the hope of expressing | 
to Miss Hartley personally our regret at i 
what had occurrej and also of renewing 
our invitation for to-mormw's meoting. 
She had. hoivcver, left the Town Hall but 
we have boen in communication with IHJT 
hy telephone and there is evorj' hope that 
she will attend to-morrow.'' 

A report of yesterday's proceedings at 
the Trade Union Congpcsx is on Page Five. 

periorit.v 
frantio with helples*;. futile anger, and 
till.': wa.i vented on her parent^ the most 
csaPn-d I>otng< f-hf* could r.t»ncb 

The child, througb her t.'ilks during thr> 
proces.? of .inaly.'ii.s rame to •\ luil undcr-
vitanding of her problem, hut co-jstnm-
tive methoils had to D O U S O ^ . 

Progress had been slow, but the dcclnr 
,=aid that the la:^t time he s.iw the girl 
j-he told him. with an air of triumphant. 
d:-<-oVfry. that ^he had fonnd some tom-
l>e;;saii.ins tor being a girl, hut that 
liiey .still did not nuiio take the place 
of iicr desire to be a hoy. 

£JOO,000 FOR RUSSIA. 

GENKVA, Fridar, Sept. S. 
The Burl of Balfour informwl the ^V=-

sembly oi the Loajnie of Naticts lo-dav that 
the British Govcranwnt hnd prociistJ coa-

Kios. or Chemlok, is on the Sea of 
Marmora, to tho north of Brusa. 

G R A N D VIZIER'S F A L L . 
" Daily Express " Cornispondenl. 

T A N G I E R , Sept. 2. 
The reported downLil] of Ben Azous. 

the Grand Vizier in the Spanish zone of 
Morocco is confirmed. 

When Ben Azous went to p.iv his custom
ary evening visit to the Kalifaon August 
26hisentryinto the palace at Tetuan w.is 
prevcniod by soldierK with crossed bayo
nets. Ho was reconducted to his housed 
which was surrouudo<l by soldiers, and at 
preseut his fate is uncertain. 

ditionallv.to contribute jClM.flno towards the 
, „ , • . , cost of fishtidf; epidemics in Bu.'wa. 

or Lonl Mcxborough. She was the mfo i iy>rd BaUonr dwila red with re^jard to *.r.:. 
of Princo lxnven.steLn-A\ortlioim, who 1 de.mjc= that the 

inmuiiiiiiin 

EV E R Y day more and more people find in W i l l s ' Salt a natural aid to 
happiness and health. E v e r y dav it is helpinc someone somewhere 
to keep the mind attuned and the body fit. T h e reason for this 

nation-wide populjrity is due to the outstanding virtues that make W i l l s ' 
Salt an ideal health-draught at all times and in all seasons. 
A glass taken on risioe in the morning wi l l soon remedy the condition<i 
that canse yon to feci nndnly tired, out of sorts, depressed and indtffercn;. 

died iu 1SP9. She is an enthusiastiu 
airwoman, and provfd her sincerity by 
fiying in tho cabin of tho machine she 
had entered. 

There was brisk betting on. tho course. 
F . L..Barnard was favourite at 4 to 1 
against; 5 to 1 was ofiered against Ba.Tn-
ham in the Martinsyde F.6. while against 
A. J. Cobbam. pilot of D . H , 9b, and 
Rollo Amyatt de Haga Haig. pilot of the 
Kristol monoplane, odds of 7 to 1 wer© 
oifored. Longer odds could bo obtained 
for the other starters. 

k number of women, in addition to 
Lady..\nno Savile. flow as jjassengors in 
other machines. 

> Only one of the twecty-two competi
tors who entoJT^ failed to start. This 

(CONTINUED ON PAGE FIVE.J 

-- i the prpJi/̂ nt moment was sr^ve. 
and that rianser was at our doers. Actin-.I 
wa.s neoesparr, and the British GovernDcn; 
had pmmis«i to coatnhiite XIOO.OOO. prr-1 
ry.Td that the ^ihnr Si;»f*.^ to^rolher «ca-l 
t-nbutcd .£200.000.—Router. . \ 

Begin T O - D A Y to prove its valnc. . 

9 

MRS. H A R D I N G ' I L L . 
TAKE IT AND TEST IT FOR HEALTH'S SAKE! 

W A S H I N G T O N . Friday. Sopt. I Carricgc pcli in ihe 
Mrs. ITiinling. wife of the P^l•sid.̂ p.t. ha?; l/nUed KingJom en 

hof.n confined to tho White lloii.^o :'cr • jar sooa'j ra'oe 
several d.ivs, oirins to i U n ^ . A =tat.-m«n-. « : c = « i , i s 
issued by h?r phvsicians tcis momm" sar̂ i i " , . 
that la^t niuhi 'serious complicaiioiii Oc-' ' 
veloped, bnt they have now slightly ab;uL'd.: 
and tiie patient is resting more easilv. • 

Dr. Carl w ; Sawyer, of Marion (Ohio-, j THE LARGKST FIRM 
who had treated Mrs. HardiDp tor a simi-1 
lar illness, came to Washingtvn for a c^c-1 :'':';:i:''':;!!i;;'!l;!fii"w'' 
sult.^on.-.R»utcr. ! i;-; 

Carriase paid in l~.e 
United Kir.gcoTr. ri 
crden Jcr ^ood» ca'ue 
2U:- not exceci-ir-i 
11 Ih. in weight. 

OF RETAIL CHEMISTS 

BOOTS PrriKpRt-G^Co. LIVITFT*. 

THE WORLD. 

.••:-:v:-:;';,!;:iV-'i;'! 
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The Daily Express, 9 Eylül 1922, s.1, "Kemal'in Amazonları."
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Orders Fightinj 
for Gallipoli, 

to 

"More critical than at any time since the war clouds gathered" was 
the official view in London last night of the Near East situation. 

Three meetijigs of the Oatjinet were held at which reports by the War Chiefs were 
considered. Ministers will meet again this morning. 

The Angora Cabinet in secret session is reported to have rejected the Allies' Note unle^ 
Thrace, G-alUpoli. and other territory is restored, 

Turkish cavalry yesterday massed at Ismid and in the Chanak neutral zone reached the 
wire In front of British entrenchments. A collision may occur at any moment. 

Kemal has written to General Harington evading recognition of the 
neutral zone, but admitting the freedom of the Straits. The abdication 
of the Sultan of Turkey is reported from Paris. 

fj 

PEACE CONFERENCE. 

Instructions to Kemal Not to 
Cease Hosti l i t ies . 

PARJS, Thursriay. 
A dispatch fi'oin Constiuifcinople leceived Ucve 

to-night states that the National Assembly in a 
secret session notified Mustapha Kemal tha t it 
cannot agree to any cessation of hostilities or 
participation in a conference unt i l the restoi'a-
tion to Turkey of all the territories which are to 
come to them under the National Pact, tha t is 
to say, Thrace and the GallipoU peninsula . 

Turkish cavalry, is reported to bo .continuing 
its advance and to have occupied strategic 
points in the environs of Chanak, 

I t remains to be seen if Live Turkish Army will 
a t t empt to cross the Straits to get into Thrace. 

Well-informed circles in Turkey are sceptical 
as to the intention or wish of the Turkish forces 
to cross the Dardanelles, which are solidly held 
bv the British Fleet, and, adds the dispatch, as 
uni ts have reinforced the fleet very considerably 
dur ing the last few days it is not clear iiow 
Kemal can cross froiu Clianak to Oallipoli.—Ex
change. 

I t is reported that the Sultan of Turkey has 
abdicated in favour of Pr ince Abdul Mcdjiil, tiie 
heir to the Throne.—Renter. 

CAV?VLRY MASSING AT ISftfflD. 

British Artillery Sent to Support 
Advanced Post. 

CoNSMNTixopLB (received yesterday). 
Turkish cavalry from Erenkeuy, strengthened 

by reinforcements, is advancing in a nor th; 
easterly direction upoi, Asniali Tepe, apparent ly 
in order to cut off the British advanced post, at 
Kepez. 

A British column, supported by art i l lery, ,has 
left Chanak to counter this threat.—Reiiter. 

The Chicago Tribune learns from' Cortstanti-
nople that the Kemalists are concentrating near 
the demarcation l ine of the neutral Kone, 

I n the Ismid area there a i c eight divisions of 
the best fresh Turkish troops. 

On the Balikesir-Paniermar line there are 
eleven divisions, and six others are being held 
in ireserve near Smyrna.—Exchange. 

SINISTER MOVEIVIENTS. 

P o s i t i o n " M o r e Critical T h a n a t A n y 
T i m e " - W a r C h i e f s a t Cabinet . 

The situation in the Near East was regai'ded 
, i n official .quarters last night as " m o r e critical 
t han at any period since the war clouds 
appeared." 

The Cabinet held three meetings yesterday, 
and further meetings will be held to-day, 

I n addition to the Ministers, the Ear l of 
Cavan, Eail Beatty and Sir Hugh Trenehard 
were present, Mr. Lloyd George presided. 

The mihtary, naval and air experts submitted 
lengthy reports-

Geneirally speaking, the movements of Turkish 
troops are regarded as most sinister. 

There have been no tidings of trouble in Con
stantinople, but if the elements of disorder exist 
there, as they probably do, the situation might 
change at very short notice. 

The Turks in Constantinople are stated to be 
in possession of stores of arms, and a r is ing is 
not regarded as outside the range of possibility. 

Despite the grave view taken in Ministerial 
circles, it is unlikely that Par l iament will be 
summoned immediately, unless some serious 
development arises. 

SMYRNA FIRE SUSPECTS. 

Leaders of several Greek bands have been ar-
res.ted by- the mili tary governor of Smyrna 
charged with setting fire to various parts of the 
town, says a Renter telegram. 

TURKS AT WIRE IN FRONT 
OF BRITISH TRENCHES. 

Our Singing Troops March 
Into Constantinople. 

! IT'S A LOVELY 
CoNSTANTiNOPLF., Tliursdav. 

Tiic XorDi aiafford Battalion and 1,000 men of 
tiie R.A.F. landed this niorning and marched 
through the town with their bands playing. 

Their arrival has produced a most reassuring 
effect, as the presence of Bri t ish troops is re
garded as the only guai 'antee against a repeti
tion of what happened in Smyrna. 

The men were ia first-class condition, and as 
they swung along they sang : — 

Oh ! oh ! oh ! I t ' s a lovely war! 
What do you want with eggs and ' am? 
Oh ! oh ! oh ! I t ' s a lovely w a r ! 

In the Chanak region the Turkish cavalry 
have moved un against our advanced lines, anrl 
apparent ly the Turkish instructions to their 
force in this region are to advance as far as 
they can without nieeting resistance. 

They are now practically up against our wire, 
behind which we are entrenched. 

Tlie a t t i tude of the Turks has so far been dis
tinctly unaggressive. 

Many ol the soldiers carry their rilies upside 
down and hold out tiicir hands towards our 
men, but, nevertheless, tlie close proximity of 
the two forces is unheal thy, and it seems to be 
inevitable that incidents will arise, in spite of 
tlic astonishing lorbearauce manifested on cur 
side.—Renter. 

IViORE BOĤ BIMG 'PLANES GO. 

S q u a d r o n f r o m E g y p t !l^rings F i g h t i n g 
F o r c e U p t o T h i r t y - M a c h i n e s . 

The 208th Souadion of the Royal Air Force, 
stationed at Ismail ia (Egypt), has left there for 
Constantinople, and A'IU CO - operate with the 
267th Squadron, which moved eastward 

This win give an available fighting force of 
some tliirty machines. 

Other squadrons , fuUy equipped, are ready in 
England to bo sent at <- moment 's notice '• 

Two war-strength pack batteries of the R.G.A. 
entrained from Aldershot for the Near East last 
n igh t . Pack patteries consist of gnns which,' 
when dismantled, are packed on the back of 
mules . , . • • . 

Reinforcing Fleet.—The Ramillies,' the thi rd 
super-Dreadnought, mount ing 15in. guns , to be, 
detached from the Atlantic Fleet to reinforce 
the Mediterranean Fleet, is prepar ing to leave 
Malta (says Renter) for Constantinople, 

NEW NEUTRAL ZONE? 

G e n e r a l H a r i n g t o n ' s R e p o r t e d Offer 
t o Ken i a l - C o n f e r e n c e P r o p o s a l . 

General Harington, the Allied commander at 
Constantinople, has suggested to l iemal a con
ference of local British and Turkish comman
ders witli a view to establishing a provisional 
neu t ra l zone " without prejudice to the l ine 
which may eventually be establ ished," says a 
Reuter telegram. 

Replying to Keriral, wlio expressed ignorance 
of the existence or extent of the neutral zone, 
a l though admit t ing the freedom of the Straits, 
General Har ington stated : — 

" I would draw your at tention to the fact tha t 
your commander at I smid last year actually 
marked out the neut ra l frontier in conjunction 
with my commander,-

" I realise your objective as being the Greek 
military forces, b u t there are none in the zone 
you are threatening, nor have any passed 
through. 

" I earnestly ask you again to withdraw any 
appearance of a threa t to my focces at Chanak 
and on the Straits, so as to avoid any possibility 
of incidents. 

"Should there be any points of misunders tand
ing be tween 'us , I would be prepared to meet 
you at any place mutual ly agreed."—Reuter. 

G e n e r a l Erast von 
Hoeppner, former chief 
of the German mili
tary air force, whose 

death is reported 

Mr. G. H. Chirgwin. 
tlie " W h i t e - E y e d 
Kaffir," long famotis at 
the mwsic-lialla, who is 

seriously ill, 

VENIZELIST GENERAL AS 
ATHENS DICTATOR. 

Tino Vanishes—Story That 
H e Is a Prisoner. 

BLOODLESS REVOLUTION. 
A T H E N S , Thursday, 

Everything points to the Venizelist leader, 
General Nider, exercising a dictatorship in 
Athens pending tiie formation of a new Govern-
ment , v.ith which it is reported he has been 
entrusted. 

General Nider, who was for a long t ime Chief 
of Staff at the Ministry of War undeV the Govern
ment of M. Venizelos, recently commanded a 
division in Asia JMinor, but was recalled owing 
to his wetl-linown Venizolist opinions. 

He holds a h igh reputat ion in the army.— 
Central Xews. 

At a late hour last night no confirmation had 
been received of the reported arrest of ex-King 
Constantine. Nothing is known of his where
abouts. 

According to the Athens correspondent of the 
United Press of America, the Crown Prince took 
the oath of allegiance to the Constitution as 
George I I . 

AxiiKXS, Thursday. 
Colonels Plast i ras and Gonatas, the leaders of 

the bloodless revolution, entered Athens to-day 
at the head of their troops. 

They met with an enthusiast ic reception 
Friendly demonstrat ions took place before the 

Britksh Legation.—Reuter. 
Occupation of Athens was effected without 

bloodshed.—Reuter. 
Telegrams from Salonika show that the revolu

tion there was also quietly managed. 

TINOV^AREWELL. 

Willing to Lead Army If People of 
Country Ask Him to Do So. 

In a farewell message to the Greek people, 
cables Reuter, ex-King Coustantine said : — 

"Regre t t ab l e misfortunes have led our coun
try into a critical situation, bu t Greece, like in 
so many other instances in the course of her 
eenturies-Iong liistory, will again overcome he r 
difficulties, and will continue on her glorious 
and bril l iant path, provided she faces the 
danger with a uni ted front. 

" Not wishing to leave in the mind of any
body tlie slightest suspicion that by remaining 
on the throne I have prevented, to however 
slight a degree, the sacred uni ty of the Greeks 
and assistance from our firiends, I have ahili-
cated the royal power. 

" F rom this moment my eldest son George is 
j 'our King. 

" Any sacrifice is slight. I am prepared to 
fight at the head of the army in the interests 
of the country, if the Greek Ciovernment and 

•people sliould consider such service useful ." 

OUR PERIL IN NEAR EAST. 

Mr. Esmond Harmsworth, M.P., Calls 
for End to Wild Adventures. 

Addressing 400 members of the Thane t Conser
vative Associations, when he entej'tained tliem 
yesterday at Hemsted Park (Kent), the Hon. 
Esmond Harm.sworth, M.P., said:— 

During the past week we have been on the 
verge of war ; instead of preparing for a peaceful 
election, we miglrt by this t ime be preparing to 
go to the front. 

I lnles ' our Government has a policy accept
able to France, the only otiier stable country 
in Europe, another European conflagration is 
jnevitable. The Near East has always been tho 
womb of future wars. 

We should clear out of Mesopotamia and 
Palestine. Millions of the taxpayers ' money are 
being wasted there The people do not want us. 

We are only keeping there by aeroi>]anes and 
bayonets: As soon as these are withdrawn the 
two lands will go back to their na tura l ru lers . 

These places, already, are bleeding the tax
payers white. . They will foment future wars. 
They add no glory to our Flag, Let the country 
decide to quit them. 

Tug-of-War Contest. — Tug-of-war teams from 
Miiisfeer, Margate, Broadstairs and I lenisted 
estate competed d u r m g the afternoon for a cup 
presented by Mr, Harmsworth . The winners 
were the Hemsted estate team, who received 
their prize from Mrs, Esmond Harmsworth. 

THE DAILY iAIL 

P r o s p e c t u s o f D e b e n t u r e 
S t o c k O u t T o - d a y . 

A SPLENmFoFFER. 
Lis t s Likely To B e Open for 

Few Hours Only, 

The appearaiirc ot 'J'hc Daily Mail Tm.st 
debentiuc stock prospectus is being eagerly 
awaited by the invesLlag public. 

It wil! he available this evening at the 
office of the issuing house, the Briti.sh, 
Foreign and Colonial (.'orporation, Ltd., 
81-87, Gresham-street, London, 1i.C.2, or from 
cither of f.ie bunkers to Llic is.-^iic, tho London 
Joint City and Mi(fiaiui Bank or Lloyds Bank, 
at any of their numerous branches. 

There is no doubt that aruithcr groat new 
issue success is assured. Lists will 0])en on 
Monday morning, and, altliougli tho nrospeetua 
will state tliat they will be closed " on or 
before " tha following Wednesday, it is unlikely 
that they will remain open for many hours I 

At the issue price of 99 jier cent, tho new 
debenture stock will yield £7 Is . 5d. per cent. 
per a n n u m from intercsL alone. Tn addition thg 
new stock will give a substantial bonus on re
demption, 

I t i'r, (o be repaid at latest within fifteen yeara 
at 107 per cent, by ten equal drawings in 
December each year, the first to be made in 
December. 1927, and the last iti Dccembor, 
1936. 

Thus a holder of stock drawn in the fnst re
payment will receive his capital back, with £8 
bonus on every £.99, within five and a half 
years. Tiio last possible date for repayment, 
with the £8 honns, will bo within fourlcoji and 
a quar ter years of (he subscription date. 

A FEATURE OF T H E PROSPECTUS. 
I t should not bo overlooked that the company 

reserves tlio right to redeem the dobentnra 
stock or any i)art at 107 jicr cent, at any time ois 
three months ' notice, but that if sncli redemp
tion takes place cai'lier than February 1, 1328, 
liie redemption price will be 110. 

Viscount Hotliormcre, in ii letter (o the British, 
Foreign and (;ol(uiial C'orporation, Ltri., which 
will be j)uMished iu Ih.' pi'osjici'tuci, cstimatM 
that tlie combined lirolils for ihc current year 
of Associalcil NewsiiajKirw, Ltd., and oi lIie"two 
guaranteeing eompmieM—The Daily Mirror 
N'ewsj>apers, Linnted, and the t^unday Pictorial 
Newspapers (1920), Limiteil—will amount to 
over £980,000, and is likely to exceed one miliion 
pounds . 

The chairman of The Daily Mail Trust, Ltd., is 
the Viscount l lotbermerc, and the other direc
tors are Sir K. Leicester I larmsworth, M,P., yir 
I l a rdman Lever, Mr, Fredeiiek A, .S/arvasy 
(managing director of tiie Bi'itish, Foreign and 
Colonial Corjioration and chairman of the Dun-
lop Kuhber Company), and Sir Mayson M. Bee-
ton (a director of fhe iVnglo-Ncwfo'undiiuid De
velopment Company, h controlling interest in 
which ia held by Associated Newspapers, Lid.). 

The Law Debenture Oor[)oration will act as 
trustees for the debenture holders, 

" Continental Daily Mail."—Viscount Bother-
mere. who is the new chief propiiotor of •'/'he. 
Daily Mail and its associated uewspancvs, the 
Evening News, Weekly Dispatch and Oi'er-Heaii 
Daily Mail, has also become chief i>roprietor of 
the Continciilal Daily Mail. 

TAX PROTEST IN WILL 

J£10,000 Bequeathed to Found Club 
for Working Women. 

That by (a\'ation during his lifetime and estate 
duties on his death the Fxchcquer acquiied aji 
undue proportion of his estate was tho reason 
for his imt bequeathing more to charity waii 
stated in the will of Mr. Charles Jewell , of East
bourne, who left £274,503. 

He gave £10,000 for the formation of a club 
for women iu Eastbourne, to be called tho 
Charles Jewell Mastbourne Working Women'3 
Cluo. 

He gave over £7,000 to different char i t ies ; 
£6,000 and a leasehold house to his nurse, Patri
cia Toomey, 

U.S.A. WANTS i:12,0Q0,000. 

WASHINGTON. TImrsdiiy. 
It is stated at the Treasury that Great Britain 

has been advised that the payment of £12,000,000 
as interest on war debt on October 15 will be 
acceptable pending the adjnstment of interest 
rates in the forthcoming funding negotiations.— 
Ileuter. 

NATION UNDER THE AVALANCHE. 

" We may be dragged into war," .said Dr. P . 
W. Norwood, pastor of tiie City Temple, last 
night, " but do not let us tell Uos about i t ." 

He believed we nught pass from under tin; 
avalanche undestroyed and wake up to see 'tiiafi 
wo had been in the armchair too long. 

EK46
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The end of the Coalition is anxiously desired by the country, and if 
the Government does not go voluntarily, it will have to be pushed. 

Bu-t "rush election " tactics by the Coalitionists, in the hope that the Conservatives 
will be found unprepared fox battle, will not be.-tolerated, 

Political activity continued yesterday, aiid the Earl of Ba-.our and Mr, Chamberlain 
were in consultation. From the Conssrvative ranks has come a demand for a party 
meeting to settle policy. This is another attempt to obtain Conservative indepen
dence. 

Meanwhile, Mr. Chamberlain's speech to-morrow, at Birmingham, and the Premier's 
, address t̂ Manchester on Saturday, are eagerly awaited. Both may shed light on 
, the situation. . , 

News from Mudania states that the Near East Protocol was signed 
by. the Turks early yesterday, afte.r an anxious all-night sitting, 

NEW EFFORT TO OBTAIN 
UNIONIST INDEPENDENCE, 

D e m a n d for Party Meeting to 
Decide Poiicy. 

LEADERS OPPOSED? 
F r o m a S p e c i a l C o r r e s p o n d e n t . 

. The CoaU-tion .Press is vastly enter ta ining 
, reading. .'All the apologists of the. Government 

seem fogbound. They do not know where they, 
are and thuy know nut whither they are d.rifting., 

:. - Publio>opinion, exasperated by the antics of 
tbe G'overnrheht, has exploded with such force 
mid violence that Downing-strcet is distracted 
^nd bewildered. ' • 

A Coalition newspaper yesterday naively 
. Iiinied"-that until Ministers get their bearings 

they proposed to expatiate on uni ty and extol 
• ihe Premier—well knowing that Unionists are 
..so-dissatiafled with their leaders in>tlip'Govern

ment that they will not accept the call to con-
" cord; • ' ' 

.What ,an imposture ! What a confession of 
hopeless perplexity. 

I gather tliat all the information given to 
Coalition OoTiservative hoad ' luar ters is highly 
pertnrhii ig to the organisers. La rgo ' number s 
oT Unionist members of FarliajTient" have in
formed tlie Conservative Coalition G.H.Q. tha t 
they cannot su^Dport llie Coalition aiiy more, 

This formidable revolt is not to be placated 
hy honeyed words of avowedly humbugging ' in 
tention. 

" RUSH ELECTION " TACTICS. 
The nation lias decided that the Coalition 

Governjnent has got to go, and if they will not 
go of their own aecord, decently, they will have 
to be ijushed. 

I t is interesting to fead that CoalitioTists are 
anxious to " rush ah election " before tlie Con
servatives " c a n get into battle o-'der." • This 
ingenuous guotation is, taken from a Conserva
tive Coalition paper, and it only shows that th^.' 
interest of the country would he 'subordinate i i 
to ' h e personal ambit ions of a few Ministers -f 
a few highly-placed intr iguers cou ld ' ge l thei r 
way. .' . • . 

But the Conservative .Party is not to bo sold 
and bartered like that . The rank and file 
will ejccf tiioso of its leaders who give counten
ance to this e-'ctraordina-ry project. 
• Activity in political cirelcs continued yester
day , ' and Sir George Younger, chief of the Con
servative Pavty Organisation, was an early caller 
-•tt the Government Whips', office, where he saw 
Colonel I.e^lie, Wilson and Mr. McCur(iy, 

Cohinc! Grettdn and "Sir Kcginald r ial l , mem
bers of the Independent Conservative Party, 
also'visiicd the t Jn ior i i s t headonai ' tcrs. 

The mo?t interest ing development within the 
last twenty-foui' hours is the demand that is 
being made to 'ca l l a Conservative Party meet
ing in advance of the National Association .Con
ference on Fovembei' 15, to define a clear policy 
for the narty. , . 

The object is to s t rengthen tlib anti-Coalition 
movement by obtaining a declaration in ad
vance of the National Conference in favour of 
Conservative independence, 

MR, C H A M B E R L A I N ' S SPEECM. 
This wovdd force the bands of Conservative 

Ministers and is not likely to be .adopted. 
At the adjourned convention of the National 

, Oonstitutior.al Assoeiatio i on Mondav a resolu
tion will b e m o v c d suggesting {hat the 'as.socia-
t ion shdidd amalgamate with t h e Conservative 
and Unionist nioveinent .(Diehards). 

The " P . M . " is in the country nrenar ing his 
eagerly awaited speech, which is to be delivered 
at a luncheon at tlie, Manchester Reform Club 
on Saturday; B'efore leaving London he had a 
long consuUatinn with Mr. Chuj'chili and Mr. 
McCnrdy, the Chief Coalition Whip. 

Meanwliilo Mr. Chamberlain will, it is antici
pated, give an important lead lo the. Conserva
tive Pa t ty in his sneech at Birrningham 

As far as Mr. Chamberla in is concerned, he' 
is .known .to be one q,i Mr. I/Joyd.George's.most 
stalwart allies."' , .. " . ' , ' ' ' . ' , 

, r t i s ' in teres t ing to noto. .on the other hand^ 
that Colonel Leslie Wilson, the. Chief Conserva
tive y/li ip, th inks the par ty system easential, 

HANDSHAKES BEFORE THE 
IVIUDANIA AGREEiVIENT. 

General Harington's Gesture 
That P l eased Turks. 

SUNDAY ARiWISTICE. 
MUDANIA, Wednesday. 

The Convention betweyn the Allied generals 
and I smet Pasha was signed at 6.40 this morn
ing, after an all-night sitting. 

The Greek delegates reJused to sign, alleging 
tha t the proposals of the Convention did not 
tally with their instruct ions. 

The agreement pibvides for the evacuation oE 
Thrace within hl'toen days, the Installation of 
the Turkish adminis trat ion within th i r ty days, 
the gendarmerie being i innted to 8,000, and the 
.Allies establishing a covering'force on the west 
bank of the Maritza. 

The Turks agree to a neutral zone inside a 
line drawn about fifteen ki lometres from the 
Straits, with a demili tarised zone beyond, and 
also to a neutral zone in the Ismid Peninsula 
inside a l ine extending from Ghebzeh to Shileh, 
with a demilitarised zone forty kilometres ,be-
yoinl. 

fioth sides" agree to suspend reinforcements 
and fortifjeatlons.—Keutcr. 

A DANGEROUS FOE. 
Ill h is speech at the opening of the closing 

proceedings General Harington said that Eng
land had many fine soldiers, ships, guns and 
airciaft, and ivould make a dangerous foe. 

His final passage was ; — 
" Before I finish I feel I mu.5t strike a solemn 

note, Upon your answer depends a great deal, 
and in all solenmity'^ I ask you whether the 
Powers have not conceded in the main your 
view point, 

" If this is so, will you reject an honest and 
straightforward at tempt to , establish the bases 
of peace?'-' 

One of Ismet Pasha ' s questions concerned the 
neutral zone. General Har ingtoh said that in 
his opinion it was the spirit that mattered, not 
the form. H e was willing to shake h a n d s with 
.Unlet to show the mu tua l good faith which 
existed. • - . 
• Isinet Pasha promptly stood u]5 and shook 
hands with the Brit ish general in the most 
friendly riiahner. - After this the last Turkish 
objections and misgivings seemed to disappear. 

CAUTSOUS SSMET. 
Isinet asked, " I f the Greek Government de

clines to sign, will the Powers sec that the Con
vention is carried o u t ? " General Har ington 
replied that it was understood the Powers tiad 
agrciid to this, 

" Very welf,"^ replied I s inc t ; " I am .prepared 
to sign." 

As each of the six sheets of the' six conies of 
the Convention h a d to be init ial led or signed, 
and as Ismet carefully - compared each copy lo 
see that there were no discrepancies, the pro
ceedings occupied some time. 

When finally completed. General Har ington 
said he hoped the Convention would mark the 
dawn of ii new unders tanding between the 
Powers concerned. 

General ITarington then embarked on t h e 
light cruiser Carysfort for Constantinople. . As 
the vessel left the Gulf of Goumlok three vil
lages on the southern shores of the Gonndok 
promontory could, , bo saen to bo on iiro. 
Although the cause.of this fire is unknown, it 
could scarcely have been a mere coincidence.— 
Renter. . . . , . 

P-aiis learns that t h e Or.oeka wanted an exten
sion of t ime for the evacuation of Thrace and ' 
the maintenance ,of the 1914 frontier 

The, British Government yesterday . received 
official information of the signing .of the Con
vention at Mudania b y . t h e Turkish delegates. 
The Convention will come into force early on. 
Sunday in'otnihg, and its 'operation'vvill hot be. 
held up ' by the temporarv Greek abstention 

Sultan's. Abdication.—A-, d ispatch from Con
stant inople reoeived- i n - P a r i s announces that 
the'Grand,Na:tionai Assembly of Turkey has de
cided, that the abdication of Mahomed VI. will ' 
only be official after the so lu t ion of the present 
Near East problem.—-iSxchange. -• • 

'Wins CoTnir.andei- W. 
F . MacNeece. D.S.O.. 
D.F.C, E.A.F.. who 
h a s b e e n m a d e n 
C.B.E. for services in 

. Iraq last year, 

Sir James Modtenzle, 
a constdtiii^ physt'cian 
to the KiiiK. Iia3 been 
elected an honorary 
member of thp Me.dicnl 
Society o£ Copenhiigcn. 

AID ?QR JRAQ. 
N e w Arab S ta te a s Member 

of League of Nat ions . 

BAGDAD TREATY TERMS. 
. " To provide such suppor t and assistance to 
the armed forces of the King of I raq as may be 
froni t ime to t i the 'agreed ," is an undertaking 
given by the Brit ish t iovernment in a Treaty be
tween this country .and Iraq, the text of which 
was is.'^ued last night. 

A separate agreenient regulating the extent 
and condit ions of such support is to be con
cluded a n d communica ted to t h e League of 
Nations. Othe- provisions of the Treaty are:---, 

Nci gazetted-ofiieial of other than -Iraq nation
ality to be appointed in I raq without Britain 's 
concuricnce.-

Law to provide for fre-;dom ot conscience, rc-
l i ^ o n and language . . • 

Fiscal, financial and military policy to be 
governed by Consti tut ional procedure. 

A D V I C E . TO K IKG iPEISAL. 
King Feisal to be guided by the British High 

Commissioner 's advice on all important matters 
affecting the international and financJad obliga
tions' and interests of Bri tain. 

Righ't of representat ion by King Feisal in Lon
don and other capitals. 

No Iraq territory to be ceded or leased or m 
any way placed unde r the control of any foreign 
Power. - . 

Britain to do all in her power to secure the 
admission of I raq to membersh ip of the League; 
of Nations as soon as pos^.iblc. 

No (Userindnation in Iraq .'..gainHt the 
nat ionals of any State member of the League or 
against goods from or dest ined for any such 
State. 

The Treaty was signed at Bagdad on Tuesday 
by Sir Percy Cox, Brit ish High Commissmner 
and Consul-General in I raq, and by S<r Saiyid 
Abd-ur-.Rahman, G.B.B., P r ime Minister of the 
I raq Government. 

M a y B e c o m e D i v o r c e P r e s i d e n t If 
Ix>rd Atkinson Hetires, 

I t is stated in legal cirelee that Lord Atkin
son, one -of. the Lords of Appeal in Ordinary. 
may ret ire in the near future, and that his p l a c 
may be taken by Sir Henry Duke, the President 
of the Divorce Court . ' 

Should this happen it is anticipated that Mr. 
Shortt will be appointed to succeed Sir Henry 
Duke. 

Although no ofi lciai-announcement hns been 
made, the appoin tment of Mr. Hohort Munro, 
Secretary for Scotland, as Lord Just ice Clerk of 
Scot land,- is expected. I t would necessitate a 
byTGlection in Roxburgh and Selkirk. 

l iOrd Marcl i U n a w a r e of I n v e s t m e n t s 
' " - - D e f i c i e n c y o f ^ 2 , 2 6 6 , 0 5 7 . 

The Ear l of March, the last remairung director 
of the City L'quitable .Fire Insurance Company 
to give evidence, went into the witness-box at 
the Guildhall yesterday, when the hearing of 
tlie charges of fraud against Gerard Leo Bcvan, 
(he City financier, was r e sumed , ' and adjourned 
until td-d;iy. 

Lord March, who is a cripple and walks with 
crutches, was given a chair at the foot of ti 'c 
witness'-box. l i e said he had nothing to do with 
tlie preparsitipn of Ihe.bahmcc-sheet;^ and knew 
no", details of investments beyond v̂ ĥat he 
learned from the minutes . 
., Mr. Charles Bruce Park , of the Companies ' 
.'Winding- tJo Department , recalled, s^iid the 
total denciency of the company was £2,266,057. 

EXJOCKEY'S DOWNFALL. 
Sentence of . s i x months ' impnaonmcnt was 

passed ' a t Aberdeen yesterday on Cornelius Foy, 
forty, aiT ex-joekey who at one t ime rode the 
King 's horses, for ut tering a forged cheque for 
£30. . , 

I t wa3.s ta ted that his downfall was ,flue to 
di'ink, and that he had been in a lunat ic asylum 
on account of del i r ium tremens, 

E l e v e n t h - H o u r R u n n e r 
w i t h A p p r e n t i c e J o c k e y * 

TISHY'SjWuBLE." 
W a s Again Strongly Fancied 

but Finished Last . 
To the many "/'roiik'' results which 

occur ;U more or lesH regular intervals to 
empliasisc 'the "gkjticyis luiccrtainty" of 
liorse racing, the ('esarcwilch, decided yes
terday at Newmarket, added perhap.s tlie 
most .sensational oi' all tluring the seasoa 
now witliin sight of tlie end. 

Light Dragoon, one of." the othcr.'f," w h o never 
figured in the ante-posL wagering and started a t 
the odds of 100 to 1, won tlio "f i rs t h e a t " of 
the big Autumn Donldo. 

Thn.s were dispelled with a cra."]i the hopes of 
thousands of .punters all over the country, iiiid 
ahroad who lutd coupled a more fancied an ima l 
with another in the Cambridgeshire—to he run 
a fortnight hence—to realise their dreams o£ 
affluence. 

I t was in every sense au amazing Ccsju'ewitch. 
Not until the night before the lug race was II 
known that Light Dragoon would run at a l l . 
Then, of cour.se,' all t h e " c r a c k " jnejceys were 
engaged, so a young appreidicc liamcd fryor was 
-given the mount . 

EL DORADO FOR BOOKMAKERS. 
Prvor 'steered the laiik outsider to victovy.by a 

neck i'rnm The Villager, anotlier iinfancied 
competitor, r idden also by an' apiircutice '-Ing-
hani---and starl ing at the long odilH of 40 to 1, 

Not since tho Derby of 1913, wlu'u Aboyeui;, 
won at-100 to 1. has there been such a " t u r n 
up " in a l;ig race, 

Ccyloncsc, who finished third, wns the only 
one of the " p o p u l a r " runners yesterday to 
trouble the liookinakcrs at all, but the " p l a c e 
money" ' they paid out was a mere tlcabite to 
the hundreds of thousands which swelled thei r 
banking accounts v. hen J^ight Dragoon pas.ged 
the post first. , ^ , 

Liglit Dragoon Is (•wiu^d by Captam lores tor , 
a well-known figure on the 'I'uiF, and it is not 
the first t ime that one of his horses has brought 
off an altogether unexpected vii;Lory, 

To add the final h'ucli of ivon.\ to the disas
trous Ccsarcnvitch—Irom the pnlili'- point o_l_ 
view—Tisliy, tho iinmoiial " cios.s legged 
favour i te . in the same race last year, who was 
again widely spoken of as having h b-g chanco 
to retrieve that failure, tintslied ui exactly the 
same position as twelve months ago—last HI 

BRITAIN PAYS £10,000.000. 
I n t e r e s t o n O u r D e b t t o U-S. - ' I ta l ly 

of i l i e Mark . 

The British Government will deposit to . thn 
account of the United Btalcs Government next 
Monday £10,000,000, the first instaluuiut of in-
tere.Ht on the i^inking fund for the current year 
on the British debt. r „ w 

Sir Robert I lo rnc , Clianccllor of tho Ex-
cheauer , whose visit to America to discuss tho 
fimding o£ the British debt was* postponed 
owing to the Near Kast cri^iis, is expected to feail 
towards the end of the numth. 

German marks roco^'Crcd slightly yesterday to 
11,000 as against 13,000 riuotcd on Tuesday. 

The Heparalion Commisiiion will contmue to
morrow their examinat ion of the situation in 
Germany, resulting from the ooilapse of tho 
mark.—E\;changc. 

Worst Is Over.—The won^l, of our currency 
troubles is over, declared Hir Williain Car-
ru thcrs at a City meeting hist niglit. 

SOLDIER WHO VANISHED. 
Distracted Parents* Search for 

Missing Coldstream Guardsman. 

Where is Private Alfred .1. Cross, of tho Isi 
Coldstream (hiards, udioso home is at Wells, 
Norfolk? 

He has been missing from barracks since 
August 5, and his distracted pareols have asked 
The Daily Mirror lo find him. In lonna t ion 
.•should bo sent lo A. T. Ora^.a, Wells, Norfolk. 

The description of hinr is as follows: Height, 
5ft. l l i n . ; fair complexion, ligiit brown hair . 

PEER'S DAUGHTER TO WED TODAY. 

A wedding in, which Sovd-h Wales people aro 
greatly interested takes phiec to-day at tho 
parish church of tho picturosriue Breconshiro 
village of Llaugatloek, near Crickhowcl], 

The bride is the Hon. Dulcic Bailey, Lord and 
Lady Glanusk's only daughter, and the bride
groom is Mr. Alastair Cooper, second .son of Sir 
George and Lady Cooper. 

Sir George and Lady Cooper have given the 
hvide a magnificent d iamond tiara, and the 
bridegroom a canteen of ailver. Lord Glaniiak'n 
gift to iiis daughter in a rox)0 (ft pearis. 

EK 47
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M O T O R I S T S ! 
Register your Brt terr at a 

S E R V I C E 
S T A T I O N 

and ohtain 
BATTERY SATISFACTION. 

C. A . V A N D E R V E L L & CO. . Linited. 
Acton Vj»!c. London. W 3. 

TO-DAY'S WEATHER: 
FAIR. The Coalition: Last Phase. THE PAPER , THAT 

nmiEN PREFER. 

MARKS 53 TO 
PENNY. 

i P A N I C S E L L I N G A L L 
i E U R O P E . 

THE 

O V E R 

SPEECH A T A G R E A T PUBLIC 
MEETING T O DEFEND 

HIS POLICY. 

E L E C T I O N F O R E C A S T . 

C O A L I T I O N A P P R O A C H I N G 
ITS END. 

The Prime Minister is not going to retire, despite 
the widespread criticisms of the Government's Near 
East policy. O n the contrary, he proposes to accept 
the challenge of his critics. He has decided, provided 
that a decision is reached at Mudania, to address a 
great public meeting in the next few days in order to 
expound and defend his policy. 

Tin: 111 H B ot; Uu: m e e l i n y l i : i3 nol boon finally sfi l lutl . 
!linn'-:*']s f;o wel l i n reg:ard to the ^ e a r I'^IKSI und other jjtnises oi 

luvci!,'n affL.irs du) ijig tlie nex t tow weeks an appeal to the country before 
the end of the year is more than a possibility, i f r . Llovd G e o r g e s 
I ' l iMis for a diysoluti(ni w e r e ujiset by the iS'ear Ea^t cris is but lie is aga in 
(onsideriny- the desirabi l i ty of a genera l e lect ion . S o m e nt' bis c<il-
Icagiies "-illi -w-hom h e has been lal l i i ig counsel are s trongly of the 
i.-iilninii I hat de lay is dangerous . 

Mr. Ch.'ijjibcrluin takes i b o view- that it i l r . J.loyd ( j e u i g c were 
to res ign a, Couser\'ativo Govcj-flmeut coiUd not be funned without, an 
appral to the: eoiiiitry h a v i n g regard l o tlie e irouuisiauoes of the 1!J1S 
eleet ioi l . 

PARTIES IN SOLUTION. 
" Daily Express" Political Correspondent 

By ihe •' Daily Express" City Editor. 
G e r m t L n . m a r k s f e l l t o fiily-tlirce 

; a p e n n y y e . ^ i e r d a y . " W h a t a p -
I lM-o:irlie(I p a n i c s e l l i n g c a m e f r o m 
U ' i e i T i i a j i y i t s e l f a n d a l l o v e r i h e } 
: C o n l i n e n i , w i t h t h e r e s v i l t t h a t t h o 
S j i i o U i J o n f e l l i n L o n d o a b y l e a p s 
; a n d l io i ind . ' ; , a n d a n e w r e c o r d i n t h e 
j ( j i i o i a i i o n :ii w h i c h a r t x i a l bu.^ine.-^:.-; 
iwa .< d o n e - w n s e s l u b l i s h e d . 

T h e c l . -vs i i i j ; r:i.to on S:it.iinl;iy was 
IJ.tiOO. T h o lir=t. ae;il y e s t e r d a y t o o k 
pUu.-c in ihf- i ioijilihoiirhood of 10.7DO. 
l-"ruiii t J i a t t i n io o n w a r d t h o P a r i s l ines 
buzxed coni- inual iy t l i c i r ineKsnsesi of 
•• nia.r!;s."' 

l iy five o'cUjf:k t h o r a t o h a d roacho*-! 
]:.'.()00. a n d ;iit ihc eins« of hii.vinots iL . h ad 
read;*;*] ]*_*,7oO. T h o InVhosfc n i r o , n t 
wliicjj d e a l i i m s i o o k y l acc i\ few w e e k s 
.ti;o w a s II..JO<1. Th-e r a t e was m a r k e d 
u p i h c n to 13.000, b u t J io hus ine^s w a s 
d u n e a t Lbat f i s u r t . 

COUPLE MURDERED 
BY MISTAKE? 

A R R E S T I N A N A M E R I C A N 
C R I M E M Y S T E R Y . 

•Daily Express" Correspondent. 
NT-:\V Y O U K . M . n i d a y . Oc t . <>. 

II' l u y s t e i - ' m i T ^ m u r d e r <jf Uie- Mi-.v. Dr. 
W. U-M, a woai t l iy cler{:!;>-in>;i.ii of 

Unin.'^wick, N o w J o r i o y . -and Mr : 

Halide Edib Honcum, the Amazon al A n g c n . 
Mtiom Mustcriha Keimi rta< antc lnted Minister 

ol Education In h i i Ccnranrttent. 

M U D A N I A 
PACT 
S I G H T . 

IS M I S S PRYCE 
HIDING? 

IN 

V I C A R C O N S U L T S 
CLAIRVOYANT. 

LOWER R A I L W A Y 
FARES. 

J 4 P E R C E N T . " C U T " 
P R O B A B L E T O - D A Y . 

SCOUTS' .SEARCH, 

MORE DIFFICULTIES 
SETTLED BY THE 

ALLIES. 

SMALLER ZONE. 

The conference of the Allied 
g e n £ r a l 5 was ccntinued at Muitania 
yesterday, and an agreement niay 

Mills , sf»]>raiio so l f i s t in hir; ^-lioir, h;ul a j fjO reached tO-day. 
s u r p r i s i n g sequel t o - d a y . whoji i-ho polici^ 

^ r W O i liTiig-s sce iu ii.fc t lus jiionien.ij 
t o IK? i i c a r i u n ; thci i ' e n d — t b e 

I ' l u r o - G r c e k couflii:!; and Uio 
CoalitioTi. T h e f-.uluro of iho T r i m c 
Ariniyicr'a ])ro-Gre*:k p o l i c y , itow 
denionstraled nbroud and. a t home, 
has re.<;iilted in t h o desiitnictiori ol' 
i i i .s j v r e s t i g G niid. authori ty ainaug-
his Consorvativo i'allowcr.s, 

Tho fir?t o(;ca.sioii on wi i ich ihJs 
rfdiral rhanp-o of nijinion wi l l find 
i ts opportuni ty o f maiuro.'itatioii 
t i m i c . « w i i h the 2s'a(ional U n i o n i s t 
uiueling- at Cardiff on Octol>or20. 

L O R D D E R B Y . 
Ajrain. in Lanc^ i sh i re on. Onloher 

•J"; J.ord^TK'rhy m a y y a f e l y h o ox-
]>ni-icd in m a k e an nppeal f(n- Uic 
m i i i y oV tho Conservat ive Tai'ty, 
;nid For iJs independent act ion iu ru-
L'.iion t o i h e Coal i t ion—ami t h i s 
with a s a v a g e .sort of irony , larp-ely 
l ioca i i>e the P r i m e i l i n i s l . e r ha-s 
ih^veloped a po l icy of scparato 
!ii.lion ill re lat ion l a I 'rance. 

Tho c i imax wi l l come on ^ o v c m -
her 15 . w h e n the N a t i o n a l U n i o n of 
Con.^rvai-ive A:i:sociations m e e t s 
in . l . fnuUni . 

Thou t h e s ec t ion h o s t d o to a C o a l i t i o n 
(Miv. 'niniei i t wUl d e m a n d from i h o N a 
tional \ : i i ion a dcc \aratiQn t h a t t b o C o n -
.-^M•vative P a r t v sha l l no l o n g e r cont inuo 
.IS p.nrt <if t h o " C o a l i t i o n . W h e t - h e r t h e y 
iirc iiucro.'^pful or n o t t h e i r i m n i o n s o n n m -
hors will m a k e i t impoB-Siblo tor Mr. 
f i i a u d w r l a i n a n d b U c o l l o a s n o s t o c a r r y 
oil a l t h o u j i h Mr. C h a m b e r l a i n h i m w U , 
backed bv T-ord 3iirkonIio.;td, I^>rd; 
Ha-Uour S i r T tobe r t R o r n c . a n d (ither*,. 
Mini5l-ers, will do a i l t h o y c a n t o p r c f . ' r r e 
iho a l l i a n c o . 

I j o r d Ci i rzon i s a. more d o n M f i u q u a n -
A s l e a d e r of Mie peai-e p : i r t y in i h o 

b e t w e e n Iiiin.'-<'li a n d M r . Lloyd Coor;iO, 
.Mr. . S u u d e y U;ddwin a n d S i r . t r t h u r 
Grifiith-lJix^cawon Iwilouj^ f inn iy t o i.]ic 
p i i r t y t h a t supjmrt^-d j o i n t ac t ion w i t h 
l- 'ranco, winio ." îi" Lajnin<; ^VonilJllf!:tol^-
l iv . i j is m a y be t r n s t o d t o s u p p o r t x t ro i ig ly 
t h c u n i t y of t! io Con>-?rrat.ivc ]*a r ty . 

Th'\is t h e did.'^ioii in t h e Con?erv;i . t ivo 
r'.ir*y :iiFo«-'<i no t o'/dy t l i e Xat ipna . ! 
't"nion a n d t i i e moinlKTs in t l io CVsniniorr!;. 
h u t Ihe v e r y C a b i n e t i tself . Tn f;icc. d i i r l 
in<4 ;.l.e hi-̂ L t e n day.s .set-tloiis of t h e 
Cab in i i t l iavo m e t a n d de l i l i e ra tod s epa 
r a t e l y . 

Of c o i i r s o , i b o r e is nn ]mmc.!>5e m o v e -
meiii . ill f;i.v.inr of m a i n t a i n i n g t b o n n i t r 
of t h o C<>nsorv.itivo P a r t y , : ind f o n - e n t 
.appeals will bo n m d o i o - b o t h s e c t i o n s t o 
find c o m m o n t ; r o u i K l of ri(;;i-Gpment. I t 
i?, h o w e v e r , nnli-e c e r t a i n t h a t tbo o n l y 
r o m m o n r ;""""tl pot^.-iible i:; t h e e n d i n g of. 
tho C o a l i t i o n . 

N O D E C I S I O N . 
A R t o a {loneral o lec i ion , t h e r e is n o w 

n o c h a n c e of a n y dis.^^dution u n i i l .Tficr 
t i ro fa tefu l Conse rvaLive nioeii i i i : . C e r 
t a i n p r o m i n e n t Consc r \ - a t ive oionilKirs 
wou ld a d m i t t e d l y welcoino. ^Mr. ] ,Ioyd 
Georp;o 's i n i m w l i a i o rosifrna-tioii, J t i s 
hiriwjssihlc f»>r t h e P r i u i o M i n i s t e r a t t h i s 
l.-vto h o u r to t a k e a n y such decis ion i\-itii-
oub finally p l i a t t ^ n n g hi.': p r e ^ t i ^ e in t h e 
ConIScn^•.lA.iv*^ ranks. T o do si» wou ld , 
i n d e e d , a c l u e v e r o m p l c t o unily in t l io 
Con«;rv.^rt:iTC P a r t y , li woidd find i tself 
u n i t e d av ia ins t hi.i . irtaoru 

M r . L l o y d G e o r g e is t o o a.=;tuto a 
p o l i t i c i a n to po t o t h e s a l l o w s a l o n e . 
H e c a n n o t afford lo t a k e such a 
dec is ion oo a r c o n n t of t h o prosi>ects 
•^lill o p e n t o h im of of c a r r v i n i ; w i t h 
i i im i n t o a C e n t r e P a r t y c e r t a i n s ec t i ons 
of t h o Coit&arvat ivo P a r t y iie,ided bv :Mr. 
C h a m b e r l a i n a n d L o r d U i r k e u i t e a d . 

• T h e C o a l i t i o n L i b e r a l s r e m a i n t l io m o s t 
Tinliappy r u m p . C o m p l e t e disaf i ter h a s 
o v e r t a k e n lUo>in. T h e y ca-nnot e x p e c t 
f u r t h e r eonnten; i .nce from t h e C o n s e r v a 
t i v e s a n d .ill who hold t h e i r ^ e a t s bv 
T o r v v o i c s win lose t h e m . T h e y h a v e , 
nu^reover . h t t l e iioiw of a n y r o t u r n to tJ^e 
I, iber:U fo ld . T h e y seem t o h a v e been 

STYMIED. 
T w o s o l f o r s wore dr iv inf i o n >n\\-

ford hiiki) , n e a r H a t h , from t e e s 
p l a red in such a pos i t i on t l i a t t h e 
drive.s a r e a t r i i :h i a n g l i ' s . T h o y 
dr i .ve s i m u l t a n e o u s l y , a n d t h e ba l l s 
s t r u c k <'arh o t h e r in. t h o a i r . 

of n ine teen named a r r i i s t e f l o y o n t l 
Clifturd n .ayes. 

D r . ILiIl w a s r e c t o r o f i b e Kp;>c/ipal 
C h u r c h of St-. .Jr»hn. Nc^^• B r u u s w i e k . 
Mr:^. .Mills . i v . i i t-bo wife o f t b o F o x t o n . 
T h e i r bod ie s w e r e found in a fit-Id n e a r 
t h e o b u n ; h on SE»piemlK*r 10 . noi.ii liail 
l>oeu siu>t thro\i«ih t h e i i e a d . T u r n fra-:-
mciit.s o f t h r o e love l o r t e r s , w r i i t c n b y 
: \ l r s . Mi l l s , w e r e str^ivji o v e r t l i e Iwd ie s . 

T h e poUco tlwiory is t h a t Haye . s s h o t 
i l i o r o u p l c in t i i i c belief t l i a t M r s . iJlills | 
\\-:LS Peaj-1 J i a b m c r , a J i f teen-yoar-old p r r l j 
witili wlioni h e was i n ' love, a n d tha-t D r . : 
H a l l WiUi Ki6 n n k n o w n ri\^vL | 

JLiye.s d o n i c s t h o cliar<^o, which *i.he; 
(Kj l ico Ifflso on a .<n:a-t*;mcnt by P,;i-jnnoiHl \ 
S c h n e i d e r , t h o m. in who found ^ h e bo<Ii.n«. j 
;ind wlio, t h o u g l i m u r r i e d , t o l d t h e p o l i c e i 
t h a t h o -Wixs in k>vo -n-ith P e a r l B a b m e r . j 

Tl ie a r re . s t of JL iyes djjos n o t c l eu r xm ' 
tlio m -̂&t£^^>• of t h e lovo l e t t e r s found a 
t h e s c e n e of t h e c r i m e . 

T w o poiu is of diiVeroncr were 
sett led during tho day l>y the Allie<l 
experts in V a n s . There i s io be a 
reduced neutral zone, inc luding 
Chanak. The numher oF the 
Turki.sh gciularuierie. i a Kasteru 
Thraco w i l l i i e fixe<l by tho H i g h 
Cnmniissinners and genoiu l s iu 
cnnsultal inn wi th the Turks . 

I su ic t r-.v'^ha. has g iven -.v wrivten 
undertak ing that iheire wi l l be no 
more /.one incident .s. 

All the relatives of i l i ^ s Gladys 
I'ryce, the y o u n g City clerk, l i v ing 
at "Woodford, iu Esst'X, w h o is the 
tentral character in a most baffling 
disappearance mystcrj- , are con
vinced that she is sti l l a l ive , and is , 
I'uv some reason unknown, in hiding 
from her pareai,-:. 

Miss Pryce . as already stated, 
has been ui i ss ing s ince January 30 . 
She left letters si iying that she w a s 
g o i n g to iho river at S t . Germans, 
near Kintr's L y u u , Tho Rev . 

^ K. C. K. AVhecler. the vicar ot the 
i parish in which she l ived, called a 
[ mcetinp: o f his church workers to 
je.^iplain his associat ion witl i the girl 

in wri t ing a book about divorce, 
and to tell all that ho knew about 
her. 

I N A T R A I N . 
Two of t i io w o r k e r s a t S t . l l a r n a b a s 

C h u i r l i — w h e r e M i s s P r y c o a t t e n d e d — 
who k n e w t l i e gi r l well b y sifxhi, s a y t h a t 
t h e y haw h e r a t L i r e r | i o Q l - s t r e a t S t a t i o n 
o n t b o e v e n i n g of J a n u a r y 3 1 . S h e was 
in -a t r a i n which would p a s s t h r o u g h 

( W o o d f o r d . 
. T h e two who h a v e m a d e t h i s s t a t e m e n t 

a r e a M r . Kinp, a n d ;i M r . .Middle tou. 
bo th l iv ing a t W o o d f o r d . N o n o of Uio 
s t a t i o n staff a t W o o d f o r d no t i ced thi iKir l 
a l i g h t t h a t n i g h t . »Sho m a y , of c o u r s e , 
h a v o . g o n o f u r t h e r d o w n ilie l i ne . T\\c 

N E V E R S A Y 
D R Y ! 

B R I T I S H SHIPS J O 
DEFY THE BAN 

ON LIQUOR? 

USUAL STOCKS. 

] !a ihvay managers m e e t ibis 
morning: to consider lUe cjue^iiion of 
passenger fare.';, and i t i s con-
fidenUy expected that a- 2-5 per 
cent , cut on pre-war fa ivs wi l l W 
made, which represents a 14 per 
cent, reduction on the present rai«s . 

p e r c e n t , c u t o n t h e p r e - w a r r a t e of I d . 
a mile u-ill r e d u c e t h i s is I J d . a niik-. 
T h e n e w m u ' a will c o m e intr> o p e r a t i o n 
w i t h i n .1 few w e e k s . 
> K t h i s dccre . i so is d e c i d e d u p o n \v 
will m e a n a c o r r e s p o n d i n g r e d u e i i o n iu 
t h e cos t of w e e k e n d , l o n g ; ind s h o r t 
p e r i o d , a n d d a y a n d ha l f -day e x c u r s i o n s . { 

"Workmen-
n o t 
t h e 
p e r _ ___ _ 
m e n ' s f a r e s t h o f a t - e o f i l ie s ea son t i c k e t - ' T T I . . / ' " \ " *".*"" '* " " ™ " 
h o l d e r is - t i l l in t h e ba l anof . i ^ ^ h i l o 1 h e y a r e l u A m o n e a n w a t e r . - . 
_ T u e r o m a y bo a Ut jv^r c e n t , r ix iuc l ion A l u c c l i u g l u d e l e g ^ U e s t o i h e 
in t h o cos t of l o n g - d i s t a n c e .season Tickets , : V . ^ M K At l^»t ; -V . ; n 
a n d a 'Jo jwr c^n t . r^^duciion for . h o n . . ; ^ T ^ ^ ' " , , ' ^ ^ ' ^ ^ V -
.ionri ieys. AH t h c - e riMiiiLtions a r e on i "C h e l d , a i w - h i c h l l i e n i e l h o d s 
tiK^ prx-w.^r n r . o . j y,^. . ^ a o p U x l w i l l h e d . - . - i d e d . 

j o s E P H ' . s . c o A T j . . , , : ! ;J!™L'. . , 
OMNIBUSES. • • t » rfuilNr,-.- .-. io,T by >.. :„hr.r 

THE U.S. EDICT. 

"Daily Express" Shipping 
Correspondent. 

g l ! i n t ; U r-hipiiiiigr companies • 
plan iminodinic action to chal-

HARRISON BEATEN. 
( . 'harles L e d o u \ . of V r . u i t e . re -

t j in . jd t h e b a u t a m - w e i g h v c h n m -
pioii.s 'np of K u r o p e by d e f e a t i n g 
Tom H a r r i s o n , of H a n l e y . who n--
t i rod in i h e e i ch i - een th " round. A 
specia l r e p o n of t h e c o n t e s t i> on 

N E W O R D E R S T O 
TURKISH TROOPS. 

E V E R Y L O N D O N " G E N E R A L " 
A P I C T U R E . 

N.-w York , , . T r - -
iiift til.- I ...nil:.; 
<i:i.ply o , 
IJ : i , 

p r . - : 
;> r r .• I d -o r 
" i i b . M o . l , - in i b r 
AinrHi-.in l e u a ! 
Jibni^'.' — a n d ib.i 

. l . iv l -

fa^> wil l t h e n b.-
f n u s h t o n ; t o t h e 
S u p r e m e C o u r t . 

A .Micoiid Vine 
l ega l ac t iou m a y . 
I»e s t a r t e d a.t i b e 
sam.> t i m e b y 

N O F U R T H E R I N C U R S I O N S I N ; 
I txv;ii -n-ritins; » U l i l l i c vk - . i f ot S t . B a r . ^ ' ' l ' 

T H E Z O N E S . 
11̂  It; ?. t ;hc neve r .did any wri t ing a t 

P R I V A T E R O P E R 
FREED. 

By C. J. KETCHUM 
" Daily Express** Special Correspondent. 

C O S S T A X T I X O r L E , 
3 I o n d a y , 0 c t . 0. 

Gencr,\i Tsraet Pa.slia h a s g iven 
a. I'orjual wr i t t en under tak ing tliat. 
the Turkish troojis wi l l mako no 
lurtlier incursion into the neutral 
zones. This re l ieves the tension of 
the s i tuat ion . 

i i u . A s l e a d e r of t l ie peai-e p a r t y ii 
C a b i n e t b e lias jus t , s co red Ids K t ^ a t o s t - , , - . v . — • 
T>oliLic:il succes s , a n d m a y i l i t r e b y c o n - r o u t e d a s f.-)mplctely a s t h e P r i m e M i u i s -
s i d e r t b a t a w i d e jiulf l ias been o p e n e d : t e r s G r e e k f n o n d s i n - V s i a i t i n o r . 

GIRL PILLION VICTIM. 

A L L E G E D M A N S L A U G H T E R B Y 
A N O M N I B U S D R I V E R . 

A v e r d i c t o f " J f a n s I a u E l i i e r a g a i n s t 
F r a n c i s E r n e s t "Wood, of Saf f ron \V;vl-
d e n , .a m o t o r - o n i i i i b n s d r i v e r , w a s r c -
i n r n c d .-it n n i n q u e s t a t H e r t f o r d y e s t e r 
d a y on M i s s G r a t t a i i , w h o w a s k i l l ed i n 
a col l is ion wlii lo r i d i n g o n a m o t o r K ; y c I o 
l.lUion i n t l i e d a r k a i o r t c i g l i t .ilio. 

Ir. W.1S s t a t e d t h a t "Wood s u d d e n l y d r e w 
.lis ven ick : o u t t o p a s s a u t l J i c r o m n i b u s 
atul o.iui-> i n t o coflLsion wi i l i t l i c i n o t o r -
l y t l e . T l t i s w a s a g a i n s t t h o r u l e s of t l i e 

TINNED FOOD PERIL. 

BACn-LI S U R V I V O R S A N D 
I N V A S I O N S . 

N O T 

O U T C R Y D E F E A T S A C R U E L 
S E N T E N C E . 

" B a c t e r i a f ound in c a n n e d m e a i :nid 
fish a r o m o s t l y s u r v i v o r s *"aiid n o t iii-
v.ision?' o w i n g t o l e a k s 5ub.-.-.?f|H<^n-; t o 
' p r o c e s s i n g . ' A t t h e s a m e t i m e , insuffi
c i e n t ' p r o c o s s i u g ' mn^^t bo r e g a r d e d ii-; a 
c o m m o n c i u s o of i insoun ih ios i ; . ' ' -iLaJe 
t h o D e p a r t m e n t of 5 f i en t i t i c .nnd Iiidu-.-
t r i a l I t e s o a r c h in a spcci. i l r e p o r t .MI i|„.. J :vi ; (e .-- sa id hi? f a t h o r 

"Daily Express'* Correspondent. 
S W A N S E A , l i fonday . 

P r i v a t e K m c s t E d w a r d U o p e r , w b o s c 
s e n t e n c e of e i g h t y e a r s ' i n i p r i s o u m e u t fo r 
a l l o w i n g I r i s h p r i 
s o n e r s fo osc-ipo 
f rom D u b l i n Giiol 
a r o u s e d n a t i o n 
w i d e i n d i g n a t i o n , 
h a s b e e n r e l e a s e d . 

T i i o u s a n d s o f 
p e o p l e a s s e m b l e d 
n e a r t h e s t a i i o n m 
p r e c t h i m wiieu h e 
C.1I110 h o m e i o 
^ w a n s e a t o - n i g h t . 
H i s f a t h e r a n d h i s 
u n c l e w e n t t o 
l . . Iandore . t h r e e 
mi les a w a y , a n d 
a r r i v e d wil i i h i m . 
n i s . d s t o r m e t h im 

o n t h e p l a t f o r m , t h r e w h e r ami. ' ; . T r o u n d 
Iiis lU 'ck a n d kis>ed l:ini. Tlion t h e 
s n r g i u g c r o " d o u i . * i i d e t h e s t a t i o n .'•eized 
h im a n d r a i r i e d h i m s h o u l d e r h i g h . K o p e r 
w a v i i i i : h is h : i t . 

' - I c a n o ; i ind w o r d s t o t h a n k t h e 
• >^mnlay Kxpre .sS ' for d r a w i n g pub l i c 
'i-.digu'.ition : o t h e ••nioUy of t h e sen-

Privala Roper. 

; h o m e , a n d slie ' never s poke :i.bout the, 
! books . W e h.-wc h a d p r i v a t e dctiH;tives 
; w o r k b i g o:i t i ie case , b u t h a v e rece ived 

no def in i te i n f o r m a t i o n . " ' ' 
Mis s I ' r y c e w o r k e d a t t h e hr;idqi]arie:-.s 

.ifbco of .1 l a r g c i p s - u r a n c c c o m p a n y in tli'? 
C i i y . a n d when s h e loft .lionic on J a n u a r y 
30 would t iave b a d a fa i r suu i of m o n e y 
in bor possess ion . Slie left b e h i n d h e r 
£12 i n . T r e a s u r y n o t e s . 

V a r i o u s a t t e m p i s i \ave been m a d e by 
t h e viciir . M r . W h e e l e r , to lind t h e mfs^-
in;; g i r l . H e i H s t i t u i e < l b i s own impi i r i e s 
in Nor fo lk , a n d oven c o n s u i i e u ii c la i r 
v o y a n t . , 

• ' I l ielieve t h e r e is s o m e t h i n g w e do 
not n n d c r s i a n d in psych ic niiitier.^, ' 
s a i d ' M r . W'hoeler y e s t e r d a y , " a n d sn I 

3nz7. omnibupos will soon be seen in, t h e 
L o n d o n street*-. 

T h e t « n n app l i e s , h a p p i l y , n o t t o t h e ' 
m e c h a m s n i , b u t t*o t h o d e c o m i i o u of t h e 
i n t e r i o r of t h o n e w m o l o r - o n i i u b u s . ' 
T r a v e l l e r s witi- r i d e f r o m V i c t o r i a t o 
L ivo rpoo l - s t r oo t* o r f rom I h o B a n k l o 
J l o m s o y in vehic les t h a t w^ll IK? a n a r 
t i s t i c joy . 

(General O n i n i b a s Comp. iny . a r t i s t s . i re applir-Ttion t o t h e r n i t e t l 5taJ«-s eOu_ri.K foi 
n o w a t w o r k on tl>o co lour .<:oiicnici' m o s t in iui ic t io i i t o p r e v e n t i b o F e d e r a l 
c a l c u l a t e d t o dispol g l o o m , a n d t o m.iko;*'*"*' '" '" '^' ' '? t a k i n g a r t f o n a j i a i n s t s h i p s i 
e a c h inter* '"" 
a N o v e m b e r 

" W e hope t o . m a k e t h e m m o r e l u x u r i - ' T h e b a n w i i r ' a p p l y T.» t h i n s c l e a r i n j ; 
o u s iu e v e r y w j . y — b e t t e r i : n ; . c l s t e r j \Uf '> i» - ̂ ^r'^i^"" r o r t s * n { \ c r O c t o l w r H . 

•" •• '• - • ' ' - T h e . \ m e r i r 3 n ' a u t l m i - i t i e f ' c o n V n d th?*-
Bri t i^^. -»hipo»-rc:V wiH ilrjfi b a v o dmp^t: 
w a r i . i n g . ' "f*"^ ! 

' " O n iho law.*of i t . I t looks a s thnn j ib j 
t h e bail w i l l - a d d a f u r t h e r h a c d i c a p J.n . 
Anier icJ i i pa s senRor b t c a m c r s in fore ign ) 
t r a d e . " said a C u i i a r d official yefclcrday. | 
' - f t twduld eertMiidv mjJan a h e a v y lof5 ] 
of r e v e n u e if l i r i t i s j i s h i p p i u g c o m p a n i e s • 

t C O N T l N U E D ON P A G E F I V E . I ' 

t r a i n was bound for O n g a r , t h e t e r m i n u s 
of t h e brai iui i . 

H O P E . j l^et tcr l iKh t ing , b e t t e r p 'a in t , b e t t e r 
•• I a m M.:e i h a t .mv d . iu&bic r is a l i v o , " ' « k rcp« i5 i . ' i r t ly i ie ' 

!.a:d M r . r r y c c . t h e f a t h e r , t o a " D. i i l j <^^cci.i.y^:t\^ s.-'.̂ d a n official of i-ho 
K x p r e . ' - s " r e p r e s e n t a t i v e . " W o h a v e ^•'""P'lJiy if a ' - D a i l y E x p r e s s " r e p r e -
n n t g iven u p h o p e . W e k n e w n o t h i n g of 5'""t-»livc j - e s i c r d a y . • 
I h e ' b o o k s t h a t s h e was s u p p o s e d t o h a v e " O u r a r t i . - t s , j r o n o w cxiwrxmcut inf ; 

^ ih d f s t ^ s . W e o b j c r t t.-> cnbi^iu!!, AVe 

d t-o d ispe l g l o o m , a n d t o ni.iko • '^ '""" ' ' '^" ' -^ t a k i n g a r i : o n ajiamM s n i p s , 
>rior l ike a sp la sh of s u n s h i n e i n " ' " i ' ^ ' v ^^"^ '̂ I'̂ r"'*̂ ".̂ ' : 
. r F . u n t u i n c m,^jf n a s s c n c e r s a n d for w i i s u m « t i o u o n * 

|bo:iVd on t h e h igh se.ns. 

w .Tiit t o i n a k o 
l>eaut i fu l . " 

o u r omnibusc i j rcaJIv 

I t a p p e a r s t h a t t h e diffcpenrcs w b i i b 
a r o - o b e t w e e n t l io B r i t i s h a n d F r e n c h in- _ . , 
t c r p r e t n t J o n s o f ' t b o Al l ied .Note r e c e i v e d ; t o o k somcthiuK b e l o n d i i g t o M i s s ^ r r y c o 
a t M u d a n i a y e s t e r d a y were s o m e w h a t '"' * "•* * " " " ' 

• m n i b u s compajiy. b;it i t w a 5 ailmittt?<l 
ihat W o o d Had n e v e r beui . sujipHc^l -with 

M r s . X a n c e . of Beacons f i e ld - road , 
Mrighrou. h a s dic-d i n t h o C o u n l y H o s p i -

B r i g h t o n , f rom iiijurio.^ r e c e i v e d in 
A pi l l ion a c c i d e n t . H e , - m o t o r - c y d o , 
vhx-h w a s d r i v e n b y b e r hn.<;band. s i d c -
-lip^KxI o n a g r e a s y r o a d , a n d 5 t r s . N.ance 
»a= t h r o w n f r o m t h o pi l l ion , su iTer ing a 
f r ac tu red s k u l l . M r . N a n c e e s c a p e d 
w i t i i a s t ' t e r e shak ing . . 

Mrs. yance's dcaih hr'inos ihe. 
i."Hih(-r of pillivn iraucdics Ihii ijcar vp 
t ' 'eventij-olie. 

N ' A V A L O F F I C E R ' S D E A T H . 

"Daily Express" Correspondent. 
P \ R 1 3 . M o n d a y . O c t . 0. 

A B r i t i s h n a v a l officcy n a m e d J o h n 
l lav, when r e t u r n i n g t o h i s h o t e l in P a n s 
last n i g h t , s u d d e n l y b e c a m e dl H e d ied 
.̂ f h e a r t Eaiftirc before luedicnl a id could 
bj o b t a i n e d . 

baoter iolog.v of caninxi m e a t a n d fi>!i, 
T h o c o n d i t i o n s u n d e r o hii:h t i n s be

c o m e u n s o u n d , s a y s t l io r c p n i t . a r e f a r 
n io ro c o m p l e x t h a n is gener.^l ly snppo.=ed. 
" W o h a v e t o r e g a r d c a n n e d m e a t a m i 
fish p r o d u c t s a s , a t t h e I>e?t, on ly p a r i i y 
s t e r i h s e d . " 

'• P r o c e s s i n t ! " i> n<»i a s u b s i i i u i e for 
c l e a n l i n e s s , a n d c a n n o t o b v i a i e ' t h e nee*i 
for t h e g r e n t o s t c l e a n l i n e s s a n d c a r e in 
m a n u f a c t u r e . T h e fewer t h e b a c t e r i a nv 
t h e l i m e of s t e r i l i s a t i o n , t h e l^ is l ikel i 
hood i s i h e r e of s u r r i v o r s . 

G O L F C H A M P I O N JIX, 

X B W Y O U K , M o n d a y , Od. 9 . 
G e n e S a r a z e n , t h o A m e r i c a n o p e n goli 

c h a m p i o n , who d e f e a t e d W a l t e r H a g e n , 
b o l d e r of t h e BrifeisJi o p e n cbampio i t id i ip . 
in a s e v e n t y - t w o hoJes maroJi o n S a i u r -
d a v . w a s o p e r a t e d o n yes te i rday for a p 
p e n d i c i t i s . I '^-P'.v 

S a r a z r t i suffered oonsidcr .Tbly d u n n g f e r e u c c . • 
bi.s m a t c h w i t h H n g e h , v h J c h m a k o s h i s 
victor?- a l l t h e m o r e l e m a j k a b l e . H e is 
now roi>orted to be ros:-iog c o m f o r t a b l y . 
— B c i i f c r . 

Tl'.e S e r r e t a r i - of S t a t e for W a r a n -
i i o n m v d las i n i g b t t h a i P r i v a t e H o l l a n d , 
who was conv ic t ed w i t h P r i v a t e B o p e r . 
b a d al-=;i) l iecn release<l. 

•• Wfiile n o t i ronnd h a s b£>en di.-^'losed 
for s e t i i m : a s i d e t h e convic t ions ."" said 
t h e ofiirial s t a t e m e n t , " t h e r e is a r o u n d 
for r e d u c i n c t h e j o i n e n r e . T h e m e n h a v e 
~erved o i n b t e e n mor.t.h>" i m p r i s o n m e n t . 
Ti le r e m a i n d e r ha.s b - ^ u r e m i t t e d . ' ' 

A gre.at p o p u l a r ou t c r j - fol lowed t h e 
i w e l a t i o n IJV t h e " S n n d a v Kxpres . -*" a • 
m o n t h a g o t h a t B o p e r s t i l l in p r i s o n . | 
P e t i t i o n s for h i s i m m e d i a i e r e l e a s e w e r e | 
e i r c u h i i e d . O n e of t h e m b o r e 70,000 
s i g n a t u i e s . 

V E N I Z E L O S H E R E A G A I N . 

M . Venizelo.^ arrive-,! a t V i c t o r i a S t a 
t ion l a i o l A s t n igl i t f n n n Par ; , - . 

' • 1 t h i i d : t h e N e a r E a s t s i t na i J im h a ^ 
Irfconio a l i t t l e b r i g h t e r . " he sa rd t o a 
• • D a i l y E x p r e s s " r e p r e s o u i a t i v o . 

T l id re is e v e r y prasi>ect of a n a inna ib le 
s e t U e m o n t . Every i -b :ng e v w depend-? on 
t h e r e p r e s e u t a t i v e s :it t h o .Muda:ii;i Gan-

Tb* "D«I1T ¥l37-ru" loreica Df»« ttrrUx it cop?-
nchi in Ire!«tMl by the "Beliau Te;*cr»I>li-" 

Toe "DiHj Elpreii" MVA lerrico U ocprrlsht bj 

s e r i o u s . Tl icy led t o a d r a m a t i c m e e t i n g , 
of t b o All ied H i g h C o m m i p s i o n e r s l a s t 
n i g h t a t i b e B r i t i s h F^nhassy j .which w a s 
J U O a t t e n d e d by Genor.'d Chari>y 
( F r a n c e ) . G e n e r a l Monlwl l i ( I t a l y ) , a n d 
CoIone\ Gr ibbo i i , Chief of Staff t o G e n e 
ral H a r i n g t o n . 

D E S T R O Y E R R A C E . 
T h e r e c e i p t • of i n d i v i d u a l i n s t m c t i o n s 

by G e n e r a l C b a r p y .^nd G e n e r a l Monbe lU 
s y n c h r o n i s e d w i t h t h e a r r i v a l of t h o for-
ratiia r e a c h e d in P a r i s , and t h o g c n c r . d s 
i m m e d i a t e l y a g r e e d t h a t s e v e r a l p o i n t s 
w e r e t o o a m b i g u o u s for r e a d y i n t e r p r e 
t a t i o n . G e n e r a l Monbe i l i a n d G e n e r a l 
C h a r p y , w i t h Colonel C r i h l w n , racc-d t o 
C o n s t a n t i n o p l e , in a B r i t i s h destro .ver, 
m a k i n g t h e j o u r n e y in t h e record t i m e of 
n i n e t y m i n u t e s . , H e r e t l i ey m e t t b o H i g B 
C o m m i s s i o n e r s , a n d un.succes&fully e n d e a 
v o u r e d t o . a r r i v e a t c o m m o n - i n t e r p r e t a 
t i o n s . 

I t w a s t h e n Mmper .nt ivo , t h a t i h e 
G o v e r n m e n t ? shou ld bo info.-mcd, and S i r 
r i o r a c e B u m b o l d t o l e : i r a p h c d t o t h e 
F o r e i g n Oflice. :Meajjwhile t l t e g e n e r a l s 
r e t n r n e i l t o M u d a n i a to a w a i t f u r t h e r in
s t r u c t i o n s ' before p r o c e e d i n g ^wi tb t h e 
r o n f e r e n c e . 

T h e p o i n t ? of d i f ference b e t w e e n t h e 
F r e n c h a n d B r i t i s h w e r e : — 

1. W h e t h e r ibo n e u t r a l cone re fe r red 
ti) in t h e n e w Allied X n t e w a s t h e zone 
o u t l i n e d in t h e All ied K o t ^ of . 1 9 2 1 . 
or a n e w l i n e w a s t o be decidet l a t 
M n d a n i a . 

2. W h e t h e r t h e - m a r i m n m Ftrengib 
of t h o T u r k i s h g e n d a r m e r i e in K a s t o m 
T l i r ace shou ld be s t i p u l a t e d a t M n d a n i . i . 
o r . a s t h e ' F r e n c h he ld , t^tc " l i m i t e d 
r t i m b c r " r e f e r r ed t o in t h e Not-e 
phoidd bo le f t t o Kcmal ' . s d i s c r e t i o n . 

G E N D A R M E R I E . 
I n s o m e q u a r t e r s t h e s e p o i n t s w*re r e 

g a r d e d a3 u n e s s e n t i a l , y e t t h o q u e s t i o n 
of tho g e n d a r m e r i e w a s i m p o r t a n t in ric-w 
of . t he posEibUity of the T u r k s e f i tab l i sb-
i n c a n a r m y in a n o t l i e r n a m e . 

T h o a d v a n t a g e of I s m e t P a s h . \ ' s pos i 
t ion a t M u d a n i a waK e m p h a s i s e d b y t h i s 
i n c i d e n t . W h e n iho d i f ferences n e c e s -
si t .a ted c o n s u l t a t i o n w i t h . A n g o r a h e 
m e r e l y w e n t t o a t e l e p h o n e in t h e n o i t 
r o o m ' a n d had a l o n g . c o n f e r e n c e w i l h 
M u s t a p h a K e m a l , T l i e ' Al l ied g e n e r a l s , 
on t h e o i l i e r h a n d , w e r e compe l l ed t o r e 
t u r n t o C o n E i a n t i n o p I e t o o b t a i n i n r t m c -
t i o n s . I s m e t is in c o n s t a n t t e l e p h o n i c 
r o m m u n i c a t f o n wi i l i K e m a l , ' who r i r t t i a l l y 
d i c t a t e s teoTTis; 

Mes-Jusxe? f rom L o n d o n a n d P a r i s e luc i 
d a t i n g t h e p o i n t s in d o u b t wore rece ived 

( C O N T I N U E D ON P A G E F r V E . l ' 

c l a i r v o y a n t . W h a t t h o a r t i c l e 
I c-^nnot s a y . 

" U N D E R T H E T R E E S . " 
T to ld t h e c la i rvoya .n t t b a t s h e w a s 

s u p p o s e d t o h a v e d r o w n e d he r se l f . T h e 
cb i i rvovan t sa id , • S h e d id n o t d r o w n h e r 
self, ^ l ic is u n d e r t h o t r e e s . ' I ga ined 
t i ie i m p r e s s i o n • t h a t t h e ' c l a i r v o y a n t 
t h o u g h t t b a t sho w a s d e a d . " _ 

I t w a s . i n c o n e e q u e n c c of t h i s t h . a t t h e 
v i c a r o r g a n i s e d a B o y S c o u t s ' s ea rch 
t h r o u g h E p n i n g F o r e s t , b u t "without 
t a n g i b l e r e s u l t s . 

Ml. W i c o l e r will n o t s p e a k of r i .e 
book on d ivo rce which h e w a s w r i t i n g in 
c o K a b c r a t i o n wi th t h e g i r l . G:?copt t o .say 
t h i s : " T h e b e s t l i terar>- i>art of t h e l>ook 
w.^i herP. T h e i l i eo log i c i l a r g u m e n t s 
w e r e m i r e . I d id t h e t y p e w r i t i n g of t i io 
m a n u s c r i p t on i n y : m a c l i i n e a t h o m e . Tim 
hook is i n t h e p u b l i s h e r s ' b a n d s , h u t T 
wou ld n o t h a v e i t p u b l i s h e d a t t h e 
p r e s e n t st.nge.'^ 

T h e m a t t e r of a n ac t ion for s l a n d e r by 
t h e K e v . E . C. E . W h e e l e r a g a i n s t 
p i . i e n t - of M i s s P r y c o is in t h e h a n d s o i 
ills so l i c i to r s . 

WAVES 60 FEET HIGH. 

A Q U I T A N I A - S B A T T L E I N A 
H U R R I C A N E . 

T H E DRAGE W A f 
OF FURNISHING OUT-OF-INCOME 

Mr, Everyman consults Mr. Drage 
Mr. Drage : ""i-rom what \ o u tell mV, M r . 

Kv€r>iDan, I ga ther ibat t h e only thin; : 

r. l*nzv, CIV s^larv is £ 5 a w c t k , 
Mr. Everyman : " T h a t ' s j u s t it. V,on srf have abou t £1S I rould r a v d o » T i a t 

am in a Ooveni inrnt Office.jirid myra - . ' 
i- ratlu-r (^iifferfnt frnrn the ordin.irj'hn--i-
l u i - n i a n ' - . My income is tixcil Imt 
:tasurc.l." 

Mr. Drage : *• 1 qu i t e under i t t and . ' Yonr?; 
' "]•» a lni r ts tan ideal jiosition' for reslipin;.' 

{•t tin; fuU ili'f jMlvantuge of the'l»ra.>jc 
W-iytif FurnisIrinFOut-of-Tnednii*." 

i Mr.-EotTyman .- ••M'eli. 1 have Iicen r^uiid 
, _ \fnir ln"-antiful Sbown>onis, anil thr fir-t 

UuiiE 1 -rbniild l ike to s.-iy ir how 
flljprcfiiitcd,ibc real in te r i^ t your n,-f r.-
~ « i i T a i i v e took in my rpfiuiremmt:;, • lie-
tw - rn us we have worked n out that Tn 
forni>.b tbo li t t le h.m=r I bsvc in m i n d i i , 

-•Ma"'(vcn Hi l l .woHH eo-t £120. Xc.«-. I 
j-bouhl like fo knotr upon wbal terms yn\ 

• tnn-ltt rne have the fiirnitun*.-"'- - ' . . 

Mr. Drage: - -We k^ve no b a n l :inH fa^f 
rule.* o f jKiyment. Vcu r eenvonien,.-;"-
i>f lir-l iniportauce I" Us. l i r w niuch 

woidd you likcLo p a r a s a f i r s t i n i l a lmen t 
an ' l buw much p e r month a f t e rwards?" 

hti i 1 
- -atnnc*". 

;.nd. M y . £ 2 lOs. a ro«nth3fter»ai^l?_»ii.t 
. I nrint [be furni ture butuc oa-Wedn(-*Jitv 
n r x t . " -

Mr.Drage: " Su ih .•\u a r rangement will l.o 
(pmey:,'T*TaMr-1*, int'. so Iff i:? .-^.u^iilcr 
tbni i<*:tlrd. -And /^ii W o - l m ^ a v n r^ i I 
-11:111 t^-.inr.iiI;:iI,I,ylo «Mii-«Til ,t «h(.V».i" 
i t e •.TinranKrd lu rn i tu ro * Jirriaj'^ pai<l !•< 
y m r Iiuu-^o. .'.R.l. c'f':r=~. w* !:»v .-li 
.-..rj-ct- aii-I Ihi-' <iii;rr!y frc- ..f f bar;:.-.~ 

*'Daily Express" CorresporMlent. 
S O U T H A M P T O N , Mond i iy . 

(»Hifer> of t l i e C u n a r d l i ne r A q u i t d j u a , i 
wliicti r.Niched heji> frum N e w 'York t o - ' 
n i g h t , jLgroe t l r a t t l ie s t o r m w h i c h t i i . - y j 
e x p e r i e i i w l o n t h e o u t w a r d voya-.^? w.(> I 
o n e of t^ie b i t u s r e e t e n c o u n t e r e d , d n r i n - I " 
t h e las-t t w o y e a r s , a n d e s iKi ly t t d f p - ^ tJiw 
force of til© gaJe cncomiWTed b y t in 
01\Tnpie in FeOTuajy . 

T h e h u r r i c a n e w .as . m a r k e d b y WAve? 
nO f'-rn- h i g h . T h e s e s w e p t o v e r the- v e ^ 
sel'aiMl broke m a dof»rTind se(\-eraJ port- I .TL r> ' _ iJi/-. -^t e • r • • ' ^ : 
M-^. b u t -Jn> l iner r v m a i n e d perfi«Ttlvi ' U r a g e Way ot turnishing Out-of-Inccmc is just this:— 
.•Ortwiy. iind no di.'^.'ontfort w a s csiit^^d 1 0 ! . • • — .. • _ 
t l ie p u s a e n g e r s . 

, . , , I , ^t.!.n.ii.i. 
l O ; : n Z" r:-.xb: ;:li.-a-l u i t l i n .yVian- . I 
in your s-M -r1*>f r.ii-n:*tI:aT y.iy don't a>k 
.<-r rt'ferrrif^-^ ^.r s i r u r i i v , !•(;; I .-ri i f : - - i lv 

^ . (.r^yidv £«n:v if y , . i , w n d w !iV«: t t - ^ i " ' 
Mr, Dragee " Tlea-V .'l.Ji 'r W : i u r . W r 

p ' Y ' ' " " ' ^^'J 1-••• 

Mr, Ecerymcn z " I 
Tb. . I>r..„-r W;=v 

I . l . . l l . ' t 

I 

PEER'S HEIR I N A SMASH. 1 
J O H A N N E S B U R G . M o n d a v . O c t . 9 . I 
C a p t a i n t i e H o n . C. A . J . .\nne.<le\-— I 

V i f c o n n t V a l e n t i a ' s e l d e s t s o n — a n d C a p - i 
t a i n W U b r a h a m . a i d e s - d e - c a m p t o i h e i 
Crt>vemor-G€neraI , P r i n c e A r t i i u r of Con-
n a u g h t , w e r e d r i v i n g in a m o t o r - c a r f rom 
Johannf-Efaurg t o P r e t o r i a , w h e n t h e c;:r 
capsize^I. 

C a p t a i n .Anneslpy, wiio w a s d r i v i n g in 
p l a c e of. t h c c h n n f f e u r . w a s so badiy '^in-
i n r e d t h a t he w:ii, d e t a i n e d a t P r e t o r i a • „ , . ^ 
H o s p i t a l . Tlje chauf feu r w a s r e n d e r e d *VrltC . o r , C c i / 
u n c o n s c i o n s , a n d is a lso in bospit .^I . ; 7 T . * r * « * Tim » t 

C a p t a i n . W i l h r a h a m e s c a p e d u n i n j u r e d \ * l ^ a g e g p o f e 
—C-eutra! N e w s . -

Voucall avourSJifittT-itjc.-,/t:cci all i 

p i i ( l t o r » U M i o - n - . -
Tlicdifferciiircie.-sairNis Udi.-ctjarp.'i3 Vi- i - ' 
irictits 5(ire.--(to«cr f.=P.i«TO».r ilir.•^- . ; r= Sr^^n r. 

The First-Step— 
for 230 HIGH HCM^ORN LONDON W . C 2 

NennaJbornTobeStation.- . - 'PhODc; n o l b o m 6 7 2 0 ( l l i o e - t . 
Hours<tf Business: ^t-m, to G p.n. rlneladioc aATL'BItAY^i. ' 

ThnridJijseaoja at 1 ivm. ' 

•am 
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o d s 

S T O W E L S 
ot tered a t coiiBiilDrafclr 

Of the finest quality 

KEll PRTCE, E A C H 

S T R I A N 
H A T S 

and 12 colours, 
rfisher, .Beaver, 

c, Cherry, Nii;-

i 1T9 
nable prices 
irkshire Tweeds." 

of prodactiooij. 
saving in cost.'' 

;er Silk Stocks.!' 

1 ve lour= !Q Lhe p iece 
coats trimmed with; 
•cation—Barkers are", 
V mentioned. • Every! • 
ivourite Paris mô ielŝ  

Special Offer ofi 

S M A R T ; 
BLOUSES^: 

Four dainty designs., 
s^in ll>e n e w e i t s i y l e i f : 

PA Smnti <'r^m -I-ip Eihapr* 

iirt* IrlmTi.il stnpp PIU. in»n 

1 5 0 i ' ; ? 7 / S ' ' r ' J ' S 
S H I R T S in w-ious 
<\\ < pes -

to - J 
P r i c e 

.1 U P E K S . 

; yI..-.;Tc:r.- c o l o . t i r s : , , 
1 J v o n - . :%vxc.- R o s l . , 
\ X a V V . ClianipagTie • , 

Triranie'l i" f InoiaJia hwt-
m-.itfs Ipiii inset, siee'c. 

J U O V E S ' " " ! 
>ihlet!i:l V.O.'jc JSBi:*. - i 
• r>ne rt'BHo i 

KL.I ( i J . o V E a . : 
"il'̂ -l.- siin.j. Guar- : 

-̂-̂ i nt .la.l ili.irwiclilr i 
iM-. Th.- j.-(ovn'rcr : 

: A ' I U i 

i i i 

^^^^^^S) It's up to you. 
P A P E R Why pay more ? 

Finest <^ality-GMdranlee<iPure 

UTE 
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Week-end Advertising 
is Good Advertising 

ALL W.AXT-ADS. FOR 
S A T U R D A Y ' S I S S U E 
GUARANTEED INSERTION 

TO-DAY'S WEATHER: 

FAIR. Turks .Sign the Allied Terms. THE PAPER THAT 

WOMEN PREFER, 

of the 

mass of 

Conservatives 

Premier 

too late 

to force 

the issue 

at once. 

WOMAN COMPASS, 
Lard KUwArd Gleicheu lias in-

siar.oKi tliu t-asa at' n. numan who, 
iu a darkt-ned room, can nlw;iys 
find j .e r trua north and wutl i 
by Ivirjg down on tiie floor aud 
turniinr iior>dt ruund. 

•• I t was cortaiiily a remarkable 
piienonionon," i-riid Lord Edward 
GI-:ic!ii;n w o " O-.iily Espre .^s" ro-
presontative laat niyhl. " 1 knuw 
the '.voman a-ell, and stivr Uor find 
the trut> nnrtli ar.d south by the 
lufcthoj described-" 

DOWNING S T R E E T 
EXCITED. 

iSlR R. HORNE POSTPONES 
HIS JOURNEY, 

AGREEMENT 
AT 

W H A T T H E T U R K S 
PLEDGE THEIMSELVES 

T O ACCEPT. 

T H E T E R M S . 

T H R A C E A N D T H E 
NEUTRAL ZONES. 

SCOTLAND. 

" M y . wii'e hails^ fmiti t^ojue very 
onilaiidi^li and uncivilisvd i,\to'. lu. 
iho f;u- nortii . ?he is there no"-." 

Tiiis s ta tcmont . according iho 
*'HMriisoy Journ:i ' . . ' ' w j s mado bv 
Lord Kdnaiii. i l . P . fur Horniey, ai, 
tlio Muiwell Hid chrjsaii tJicuiuiu 
b;izaar. Lord Ediiam uouUnued:— 
_ " It is a pLico «-iiero mucii iiaiijzis 
IS oaioii, iaaj!y discunJatit imies'ar*? 
piayoii o n t h u pipes, and llit'. nn-
irjvdi-ed poople run about iti ki!:s ." ' 

i KICKED TO DEATH 
; BY HER BABY. ARCHBISHOP 

FLAYS 
THE CHURCH 

i" Daily E x p r e s s " Correspondent.! " 

i - N O i n v i C H , Tuc.-auy. i•'STONE OF STUiWBLlNG 
; lile dejih ol a voiiû ir ujoliierj 
; caused l.y a kick ftum Uor baly i 

M-licii they wetv in Iwd «as llie tub-i 

iREMARKABLE TRAGEDY OF; 
i A YOUNG MOTHER. 

OBSTACLE AND 
OFFENCE" 

BEAUTIFUL GIRL'S i ̂ :ilr l^ld':^'""^i " " 
SHRIEK. i Mrs Geruude Alice ilabbutt' NEW EVANGEL. 

'died iuddfidy on tjaluijav. H^r' " ^ " •« 
! rune liiunHis' old i-!iiid slept wil'u HUSBAND IN A TRAIN WITH 

MK. L L O , ^ l i i O E G E 

NO GENERAL ELECTION TILL THE 
END OF NOVEMBER. 

"Daily E x p r e s s " Cobby 
Correspondent. 

ilr. Lloyd Georo ê's defence Df i 
lii.s i K i l i f y w i l l be delivered at a' 
luiiclieon at the ilanchester Re-i , e ^, . L-
form Club oa Safurdav afternot.n.l I'*-'""''" '--'lesraui from Coiislaua-
Ue n-ai bo supported b y other ^°P''=-

her a m i . J . e bad Irequenily been r/„. ,n....t r,:,,v,r.^„W,. , . - n „ < , n . ,„-.,rK 
ANOTHER 'WOMAN. heard.cO exclam. IJoii I kick like /,„(/:, r. ,r<ls , l , J n ; - r , ; I r.l iJ,r 

, , i Tile jury fouiul thai death %v:î  i 
, „ - ^ . u .1 pierem- try rang t b r o u L ' U : from " lieart iailure and exhau>-lin,i i 
Allied terms and the Mudania, Victoria .Slarion vestetdav :>iler-i oansed bv peritonili.. «hi>-h a r U ' : 
agreement has been signed. j noon, and p:»s?ei>L'er5 w e r e s t a r t l e d ' a r c i d e u i a l kick Iron, heri 

iiaiiy. I 

The Turks ha«e ascepted the: 

The end of the Coalition is in sight. It is quite 
certain that a large majoriiy of the Conservative 
Parly are in favour of a resolution to be moved at 
the meeting of the National Union of Conservative 
Associations on November ( 5 , which will end 
the Alliance, between- Conservatives and Liberal 
Coalitionists. 

itr. Lio\d Grorge c.innot aveî , this peril by a dis-solulion'of P-tirlia-
nient hetwocn no\i arid November, because the entire Conservative Party 
v-ould immediately secede :md go to tlie constituencies as an inde-
pcndeut body. 

In 
linti 

FUTURES OF MINISTERS. 
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outline ifae p o l i r i r a l situa-! "Tp fiU the luiJtiio c l November ^ 
;>'v home ia now fairly clear, I Mr. Llovd licur-L-. mav siill l i o p o Ĵ̂ V̂'̂  S]P^ ajjaiusc ^l^hall'k;' 

t h o d u s t kicked u p i n UiO; i hn l . t ivoi i rs o a u l a k e a m o r o f a v o u r - . Meetings ^l . i rh ^ve^ltdn indopendontiy 
- ' I-

iliiiisturs, ineluding iXr. ilcCuidy, 
hid Chief Whip. 

Tbo eveut is boing pr^x-edcxl by political 
ac i 'v i ty on a 5ca.io lor \niich thcro is 
iK> parallel e^incc Mr . Lloyd Gt.'orgc as-
s u D i c d the Prcmior ihip . Hero are two 
iptxiaUy sisoificant incidonts:— 

Sh- Rober t Horce ha.s postponed in
definitely liis aJl-intportiLUt mit-sioii to 
tiiD l-nitcd S ta t e s , ac which iho fund-
in?; of the B r i d s h debt T-O America was 
i « hiivp been considcr.^d. 

Mr. L . , C . M . S . Amcry, Financinl 
Pccrci-iry to the Admiralty, •was to have 
loFt io-morro\v-for Canada on an im
portant. Government mission, but it ha? 
iMHin suggicst'frd l o him t h a t Uo t-hould; 
delay his departure. 

PORTENTS. 
Tiic niorcinonts of Mmistcra and poHti-

ra\ orr;anisors woro al.'^ portents. Two 
aiectiogs of the Cabiiiot were held~-ono 

, on home and the other on foreign aJfairh. 
I At the former Mint.st-ers considered what 
lean bo done for the miniug and atrricuU 
[ tur.il iiidustrics, no^r in .so parlous .i 

.Stat,-'. Jn tlio c:i.-;e of rlio mines 

The n e w s reached London at auj .( heauliful youus womau. 
cai-ly hour this .morning in ti, ^y[i\^ ^c^v:'. streammg from her 

oycs; stag-gcr towaixis the waitinjr-
room. Soon afterwards slic w a s in 
a stale-of collapse. 

She told au official of t!ic .Sonih-Kisioni 
a n d Chatham R^tihvay ih;u sJie had taken 

Hp a t once 
,'ulministpre<l an omei^c. and 5ent tor a u 
ambulanw. i M o r e iliis arrived the younp 
W o m a n nx-overcd .sufTKUonily to :eU the 
police inspccior a pa-tfaci-ic siorj-. 

TO MARGATE. 

Ismet Piwlia'.s reply to the 
.\.Uicd temis was to bavc been de
livered at Mudania by five o'clock 
Tc.sterdav, hut there ^vî s some " °"''''>«= •''̂ l""'-. 
delay for a final adjustment. 

The British Ca.biuct and Trench 
Cabinet both'met last evening ia 
the cspcct-jtion of'receiving the 
Kemaii^t reply, but adjourned 
when its arriviil was delayed. 

Irnloij }*fi th.: - ArrUtixho}.^ 
) or/-. Frf.nh nntl fe'orU it 
•iiuitj fjnli-tivi.^r t-' itrir lift' t''t 
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POISON MEAT D U M P ' „ r r J ' f . v ' ' ' - " ? ' ' " : 
AT A PORT. v e , , . c , .r c i b M w . . 

^ I ('an l iiL- church -avc fiviii^aiion 
FOUR TONS SEIZED BY THE ^''^n^^^ll^il^l'v-^^ij-'^.^, -̂ ^ 

AUTHpRITlES. id..Hiu>r,.iions hero lo-day on ihe^e 
; vvnrnJnŝ  u o \ e < of .-ombro dechini-
; tion and anxious inquiry, 
: The Archbishop of Ynrk . ;u h 

" Dai'v E x p r e s s " Corrcsporxdent. 
DOVIvIt. Tue>d: .y . 

\a attriupt to dump lar;;e (juantii;c-> 
of UTis,>im.| caunt-d nient from the Conti
nent mto.Kn^land by d i s - u i s i u e tho liub, 
h;is IH-^U dlML-ovtr. ' ' 

i n ^ t»!mien. d'.'clan.-d tUa: 

was married n«irlv iw.i ywr? apo, bnt'. ^ H ^ I I di>cov^T.;d by th,> sauiiary 
my husband.has never provided a per-1 ^̂ V"*''̂ '"' 

• maneut hohic for mo.. He has ju?' g'»ue; 

independontiv 
er, of primnr.^ 

I l l f * iiif.-jvM... tn III*; n ioni inc all the leadinc 
_ v,̂ ^" -̂ o . . . . . . ^ . . . V..,.- ?pUt cumc u - w o u l d . l o a v e hiro, orcr.niairs pE l lw .two C^aUtion uiu^B 

sl'aifiVitin * . t t ' ^ l w e l n p e d " : e s a c t l y o n j a - s m a l l C o a a o r v a t i T c r e n m u j i c to* ."^'ti-'^Pi^^'^niat a_X6;vI2-B-ii^^^ S i r 
the l i n e s which w e r e f o r e s e e n f r o m j a d d 

ln.->t icn dny.s by the v̂eâ  Lasleiii | able turn for him—or tliat w h e n ' 2 i 9 ^ ' ' ' > ^ e ^ ^ 
crisis begins, to subside. . Thati tht? split came ii;-would, leave biro , o'J.l'^ni^^^ I^f ' tb^^T 

J., , • Georpe Younper, Colonel LesH« AViison, 
L i b e r a l ch ie f Cnionist Whip, Mr . MeCnrdv; 

• rlio Chief Lil>ora! >Vhip, and S i r Malcijim 

T - r n a y f C r \ - r U C Imanent home for mo.. He has j u ? ' p-mo; c«';i.<;-r!m.-nt of more ihan four loaa 
l l l K i V l O - U r . 1 H t ' bv the .S.2o train to Marga te with another"** eontam..uu.vI wrncd beef, tua-.ricnt 

A O O C i n U r W T woman." j Jo .nireau i K .^ . . . . n n o n - mult-ttidc. lia> 

.tilwcTor tJjld her tha t she had her remedy j ^L>ht^tox, m«d:c:ii Mflicer uf 
in Iho police court . , hfa l ih . ia rtp.>rtMi<: this to the L»ov.?r 

' • I cannot taUr proccedins":."' >.he CounL-il to -dav, s»!d that 11 ih<r i^ent «.f 
sobbod, " I love liim ?tdl . I caunoi . i . : . -y^e ' , - , , 
without hin,. I f he prefers .^n^^^^^r •'^''^^ 
w o m a a f w a n t io d i e . " ; I^ -K^ nnl t for IO.KI. 

The ambulance a t T i v . x l , and (he in-, -^'^'Kin^s the ' -a:d !>r. 
.=pec.tor F e n i tJir yoimn wora^an t o WVci-> Mr.*l.n.-it'r, ^h^w-^d tli;it the lK-«-f h;jd 
mini^t«'r llo .spiifll. . \ f i e r .ihcTiti.m ^ho. .aziiif.l in .inlv, . \ N I : I I ^ T and ^ M I -

• le K-;ivc. Hrtv.i;tJ, hovr<>vor u-m'hr-r lOi?. lui i h - i:,^^- Tud 
•d herself a- df^t : int .> and of i „ r „ , , ,. " •• 

. no I'.sed ahofio.- ^he v a s handed nv.-r . - ' I . . f c..i;> . ; ̂  
the lady almriner, who Mib^-finenlty t en t ; ^ nnrlcre: :MI.I :iint t l j -ve a r o ! ; . r - o ' _ ^ _ . 
her 10 an au;:!. in Chpham. ; annlp?- nf eurh ranncn foods still in the :;irv i: wa> ;idniirHhlv ,>>»iu-rivod for ih. 

i''-^'" ' • t t - i s . . . f Lurpiw." .prodwti .m wealth a ' . id]«wcr with tnap-
• --•̂  - — Î t̂ it* 

N E U T R A L Z O N E S T O B E 
E V A C U A T E D B Y T U R K S . 

X C T ^ Y O R K , Tuesday, Oct-. 10 . 
.•\ I^fudania telecrani to thi^ . \ F s o r i a t 4 y l 

Pre-ss e ivcs i-tn' t ex t n f iho |»rutocol wiiidi 
w^s prcJtf-nicd by the Ailic? to l.smet • 
Pasl ia . The protocol provides:— i d^icribr 

1. That. I1K- r .reck amot ion of Ti-.r; 
carried out « i i i i in aboni fifteen • r 

o p e n -
o har*? oiTTw 

111 n :;in-,-
writer, ,r.,';pin;nb!^ 
in.n are y^Uin^, 
li.ii ^ m^jrh, 
*• tl-^n- i h -
pro;;rv?s o f eiviii>»-
i io i i IM» THJin-
t :t I n o d i - " " .1 
*" How f i l l il> oni-
iap^e :vvcr-.vd ? '' 

of )telief« a n d prnr-
t:i-i.'b a n d iKilicH'f 
h e s a i d , " in-
dus ina l , poli t ict l . 
a:;d in tcraa l ion^l , 
Iins ar :sen whi-h 

may roughly 
! \Vi..i-..?r:( r:Tiii>nT''- .n. 
• i t roacb.^d i t s 7/-nnh i n th^ last eep-

2. Thar, the Creek civil au'.hon't i'.'.̂ . in-
eludini; the gendarmerie, shall he wich-
dr3«'n as soon a s possible. 

I - - 3 . Thiit- ti-'^.ibc"<it:^k-;8iVTb.6rit.Jct 'iVth^ 
•drax; the civil power.s \^iil . b.i-hanUcd 
oviT to the Allied anthoritip.'. who will 
tran'^mit tliem to the TiirkJsli i iuthorilics 
on the same ( b y . ' ' 

•I. This transfer shall be wholly-con
cluded t!irouc:hont Eas te rn Thrace witiiin 
.1 minimnra ~pcriml oi T^.'wtv day.* a(t4?r 
the evucnation ol" the Greek troops has 
iwen concluded. 

FraFOr. rhicf tTnionist agont, were iiBion 
thoio present. ' 

DISCUSSIONS. 
In the aftemonn, white a meeting of 

i.Iie f.secuiivo committee of the Naiional , 
Lnionis t .\.^sociation was beinp. M d . ; ,t; G E N D A R M E R I E 
Palace-ohanibers. .the Consorv-ativo mom-! w i . * - . * . ^ f x * x i r i ^ i v i L . . 
hrrs of the Oovcmmcnt met at Mr \ "^'"^ '^^''^^ authori t ies of the jVngora 
Chamberlain 's houso and disciisfjcd iho C;oremnieni. shall bo accompanied I»y 
domestic situjitinn. I ^ r d Ciirzon. Lord '•• ^"^'^ forces of the Nationali.st pemdar-
Kdfoi i r , Tvord Crawford, and Lord l>ec I s t r i c t l y ubcossarv tor tlic 

j - ^ ; itiii".--n:. mu'niriM^. bnt it* trctiv**?. 
SHEFFIELD S T E E L A N I M A L B L O O D . F O R j a ^ N . '^^T^^r^Ti:^^^^.:^^'''': 

^ t j L ^ j n . I • - " 03!ly E x p r c j s " CorresDondent. ',-.tv; o f .ri iat f o i v c * . 
- • - • --Vou- 't)i<i.̂ ' moti\-c< h»To o T * ^ -

Toj.r?uni ili.'r.JwlTr.... Tney ..»rt? hrcnfc-
R E C E I V E R . F O R -

£4,000,000 FIRM. 

r Car) cl Baltonr. Marquis CurziMi. 

D R A M A T I S 
Ar. Austin cna.-nbcrlaln. 
P E R S O N - ^ . 

Lord BlrhWheari-

political friendi.. 
I a td l laror. X o . T2 wa* the venue 

oi lurti ier Ministerial ronsnltatinr.'-. 

approval by the Allies. 
ti. The various oporatJmis o f the with

drawal of the Greek troops ;ind the t rans-
c— „ ; adminiptmtioii shall be car -

t l i e mduicnt it was kuown, mpro C n n l i t i o n followiui; a.s the nucleus 
ih; i i i a luijnth ago, how strong the of a Centre Party. _ 
niovcineut lor disowning the There can, then, be no election ^ Y * ^ ' ' , '̂̂ '̂  b ^ an"intcrviow wiih"MT; 

a m u n - t h o s e who saw Mr . McCurdy being- for _ ^ -
&ir Alfred Moud. w h o b o o n raado! r;ed out under the direction of the Inter-
spooially ro.sponsihlo for iraprovini; t l i e j Allied Missions loca t e ! in the principal 

I National l i b e r a ! maelnno. And, last of contrcs . These raisHmis will do their 
II. Lord C .Trson appeared in Downinfi-

fualiti.jn bad become witbin the before the third week in NovemUar. w'iI 'on".'i '»!^'' ' ' ' — , - Cnloni-I I ^ s i . „ 
tile PreDi ie rs houw 

K. J . C o n s e r v a t i v e ranks, ;md b o w c e r - That way of escape from tha I K - . ^ ; do 
t a i n l v a m o t i o n l o r i n d e p e n d e n c e d'lemma IS inevitably.closed. : -
TviMd'd b e c a r r i e d n t t h e N a t i o n a l « t " V « • » individnal Ministers fate ll.i.s ; C E S A R E W I T C H D A Y 

. ^ T n i o i , m e c l l a t r on X o v e m b o r 15 ™,„ , „g spl i t? I t is tl^.t Mr . j , 
n|.^:l l.-Manloy Baldwin, S i r .^ . G n f f a n - l i o s - l p ^ - . , ^ j r l M , ^ , . , , ^ 
^ o m o ,M-opk. st-iU think t h a t th« l c a w c n - a n d probabl.v, n f t . r the ovom-s of | ' ^ ^ S C I N A T I O N O F F I N D I N G 
:|i-̂ i>rh t.-» hrt delivered by the P r i m e ' t h o Ia5t fortnight . Lord Cur7on—arc D O U B L E S . 

•^lini-ter next Sa turday a t Manche.=ter, definitely in favour of a united and ind.> : „. , 
• - ; ha t ' f r eeho ld of the Hellenic se t t l e - ' penden t Tory Pa r ty . They havf a sir.nig ! J-^-diiy i.̂  
niont in England—may work a kind of , nacking among the youngpr, jthlor. and j ^•*rlil, for l 

XI i „ . „ i . . „ . . * i , « , - , « T . ^ „ ^ j . , , nnibi'-ious Tory Under-.SccroU-irie,=. j li-e ;;rcai, a 
To thc.vi I should be incliihxl to add tho I handicaps will be 
name of S i r Lamiiiu "W'orthin^^ton-Kv.Tns. ; , 1 , : i i "t 
S .^n . i a ry of S t a t e for ̂ Var. Ht- i,;.s b.H.n P*̂ "'';̂ '̂  

Tn-r. irlo nnd^dispel the clouds c.atliorinc uiore .TTmbitiou 
i i : t .kiy round, his devoted head, l l i e y 
mi! I>e wrong. ' . , , 

Tlic In i tb of iho m a t t e r i-s tha t tlie 
r.-itik and tilo of the Conserv.ativ^M in the 
cnnstituencJes. tiie g rea t liiajority of the 
Coiiserv-ativo members in the C'ornuions, 
.Hid a s tronj; spri i iklinc and possibly an 

K t u a l maioHtv of T o r y , L-iidt.T-Sccre-

Rrcat day in the niririf; 
the Cesarowiich, the first of 

;;rcai, autumn 

iii.ijui 11.̂  %»' • 
i.Tfies and Ministers , , aro sick^ of U iCi _ _ _ 
Cnalition and all i t s works. Some be- believe t h a t ' t h e prcsor\-ation in tac t 
li.'vo thev would do be t t e r without i t . • . . . 
Others do no t even care whether titey do 
iK-tter or worse so lonp as tliey aro rid 
of tho encumbmiice . The pro-CoiUition-

minori ty . 
ists a re m 

M A S T E R M O T I V E . 
Tlie weak point of the Tory oppor.ent^ 

. : the C'oalitiou a t la,*t year ' s Liverpotil 
i-.'t tinir was t h a t they were the minority. 
1 n.^reioro the appeal for Conservative 
' iiiiiv. which is the master motive of the 
T,.rv mind in anv crisis of this character , 

on the Coalition .-ide and swayed all 
doubter.s to support t ho official 

t .•:iiiiioii platform, 
Njn- i a Loudon tlie c.^ is reversed, 

•y->-e who arc for the breach with the - - - ., , . lV;̂ .r,or a r e ' i n the maior i ty . . .Therefore f:^te of t - ^ L ^ ^ ^ ^ 
Ti'..>e who cure less for the Coalition issue "t^t may wel. deserve a tear , l i 
;li:iii for unity will join them. And as 
>v.iii aa thi.s is made clear, the remnant 
Ml" the pro-Coalitionists must themselves 
low -o a perfectlv iionourable appeal and 
• •-it-ont to keep the entii-o Tory circle 

By the middle of November the Coali-j l ' J 
;ion will be a t an end. 

Whether there is a prompt dis.*:ohition. 
Conservative Government carr ies on 

heretofore :t Coalition nvan. but in the 1 P'̂ ''̂ *"̂ - ^'^^ 
ult imate r e so r t . he jvill certainly- prefer tin:ed to s tar t 
tho unity o f t l i c TDr%- P a r t y to anv predi- ar and maiiv 
hv^.ions of. the past , . t- It o n s a n d s o'f 

\ o r is-this said bivway of acen.>-atioii. J K ^ ^ " l i o havo 
Tlio feocretary for \ \ ar undoubtedly does ondeavourMl to 
believe that the prcsor\-ation in tac t of forecast the rG ' :ult 
t ha t groat national instrument, is more ; of tho raco and 
important than of any administration or • trie Cambrid-^e 
polity wliiuh dooms. Toryism to d i s r u p - k h , r e — o r I n 
^ ' O " - racin-i parlance. 

C L E A N - H A N D S ? | h- . i . -e : r i«l to find 
As to Mr . Austen Chamberlain. L o r d i ' ' ' ^ ' - double—will 

Birkenhead, and S i r ̂ lobert Home , their - '^"'^l' ' ''-^--"'^ 
hands .ire deeply . imbrued in the Prime : , , , 
Minister ial ju ice . They will need all the J-induiti double^ is a fasciiianim pa?, 
perfumes of Araby to cleanse those hands r a c i i i - pubhc for there is 
in the brief t ime allotted. B u t yet the al-.v;iys a ciiance of namniff the right pair 
cleansing process must aud wiil l ako uid' enricning oiic^eli con.-^iderabIy ar ;i cleansing process „ ^ 
plate. W h a t other choice is i l iere cxeej)-; "imall out.ay. The -mall sum' of ;{s . . for 
to step out of the brilliantlv illuiiiintd iii>;:iacc. invested bomo .rime ano. will 
circle of high party place and leadership nieai! tha t tli(?_ bookmaker will have to 
into what looks like an eternal night. ' 1 P-'V ''""^ -oO if HalWrdier wins :o-day 

In the event of this disruption, - .hejand Express Delivery a fortnight hence 
te of the Liberal members uf the Cabi-i Of coarse, if Halberdier loses, the 

net may wel 'deserve ia tear . T h e Premier • double fails. One can imagine how e.\-
and Mr . Churchill would fall with a cor - ' ciied the man will be, w!io has laid out 
taiu grandeur. They have "ambled 3 s . if the first; half of " T h e S c o u r ' s " 
splendidly, if recklessly agains t tlie gods , double wins tliis afternoon, 
—who now prove to hold loaded i l i c^ . . i t is likelv that there will be thir tv 

c ^Ir. H. A. L . F i sher , something of a Wee • naiter .^ to-day. Colonel Charteris owns 
F r e e a t hear t , will return to ac idemic Ballvh'eron. the pre>ent favourite, bur 

j . life without a siKh. Mr Airrod Moud. s i r 'Abe Bailev 's Ceyionese is a "oad 
"-aving become a Die-Hard favnunre. and ^crond choice in the wagerin- . 

„o anathema to the Independent Liberals,.! ^ho S c o u t " gave five winners a t " " ^ "^"spo.-r troops into nor to 
might without recen- inconsistency re- , Newmarket yesterday. His summing up' uiamtain an armv in Eas t e rn 

V T w \ r " ^ ' c a r e t a k c ^ ^ ^ ^ ^ lain office. _ ' of the Cesarewitch situation and SaleiyI Thrace until the ratification of peace. 

do their 
utmost to prevent excesses of all sorts . 

7. In addition to these missions. Allied 
contingent.^ shall occupy Eas te rn Thrace : 
those contingents , amounting to about 
seven battal ions, will ensure tho main
tenance of law and onle^ and a c t iu sup
port of the Intcr-All ied .Missions. 

A F T E R 30 D A Y S . 
a. Tile withdrawal of the .Miiod Mu^ 

sioiis and contingoni.=t will occur thir ty 
days after the completion of the evacua
tion of the Greek forces. Tin's evacaation 
may o<.-cur a t an earl ier date , provided 
the Allied Governments are agreed t h a t 
adet)uato provision lias been fn-ade for t he 
maintenance of law and order and the 
protection of the non-Turkish population. 
I f rhe Turkish gcndannerie functions 
normally, the Inter-Allied .ML^aions and 
cont ingents may bo withdrawn befcre the 
expiration of the th i r ty da>s. 

9. All iho troops of the Angora Govern
ment .shall be withdrawn outside the 
zones of .Vllicd occupation with all pos
sible speed. The convention provides 
that the new neutml zone.=; in t h e O i a n a k 
and Lsmid arexs shall be deliminated by 
mise-J commissions, consisting o f one 
officer of each o f the Allied armies and 
one officer of the Angora Governmcnr. 

A L L I E D L I N E . 
lU. In iho Constanl inaplc peninsula 

zone the A!Iic<l occupation will extend 
• M s t following a line from a point on the 
lliack Soa ^«vcn kilometres t o the north-

Kicht; 
K:wlil< . 
Calicratio, all inclusive. 

n. In the Gallipoii [jenin.'^nla zone tlio 
.\nie.-l occupaiion is a.s f e J l o w s : — \ | l 
tha i par t of the Gnllipoli peninsula south 
oi the line Ilakia Bournou, Itoulair, tlie 
month 01 the Soghluk, all inclusive. 

1-3. Until the withdrawal of the AlUed 
trot>pa and tlie cessation of the occupation 
111 ciich of the zones referrcd to tlie 
.\upora GovemmeuL undertakes to ro-
=I>ecc the said zones. 

l;L T.ie Angora Governnient under-

w<-si o: Pndema, St randja , Mur tekh 
Kichtaglu, Sinekli . Cara Sinan Tchif t l ik ' 
Kjwhkeii. Ycnidje. F ladina Tchirtlik 

i S ^ r - ^ o n l d n o t think themselves "°^Bu'i''wo;vrdi"ffieult th. adju.,tn,c„-.s Latest Belling is on Page Four. 
. . u j ; ; ! ^ basin;, a permanent C o n s e r ^ - : , ^ „ ^ 

Gavcrnmont on the v ° t m c of i g i a i t M ^ t a conservatism, always'. 
Mr. Lloyd George, of cour.-e, fo^^es^f rtm-jsii' in the tast push, has swune; 
: po.ssibllity of tb . s de^xlopmept_l«th,deors^.ve^^^^^^^ c ia l i t f ln . "rte! 

THE DUKE OF YORK. m.-..:i«r: 

i 1 i>e d i^ument luis spacw for the ..Jana-
! ta res of representatives of Gre.i i Bri ta in 
j l - r auco . I ta ly , Tarkt-v and Greetv — 

wait (or the obituary notice. 

P A I U S , Tuesday. Oct . 30. '. 
, The Dnke of York passed through 
P a r i s yesKirday on his way to Bukhares t 1 

F L I G H T T O T U R K E Y . 
V I E X N A . Tucsdny. Oct . 10. 

Tlie " Dailv E x p r e s s " understsinds 
th;.t S i r M'illiam B . Pea l , of Me.ssr.?. P o a t ^f*^. 
and Co. . chartered accountantF, of Iron-; 
mongor-kino, London, and Shcffieid, is to 
bo .T-ppointcI receiver and mammer on 
behalf of the debenture-holders of ShcS-
ficld Steel Products , L t d . 

Tho firm have l>een conducting an in
vestigation into the financial position of ^ 
tho company. I t is understood that the i r ; 
report has now been placed before t h e , 
directors, and that i t may. be iesued to : 
the shareholders a t any t imo. ! 

U :s further unden-totxl tha t t he in
tention is not to liquidate the firm, hut 
to reconstruct i t aud carry on the busj-

P R I V A T E C O M P A N Y . 
Stee l Prodac ts wqn r e g J R l ^ T c d as a 

private company in 1918, and converted 
into a public companv about tho middle 
of 19 iy . The authorised . capital is 
t l 000 000 . of which £2.-157.700 has been 
issued, divided into £ 7 2 7 , 0 0 0 10 per cent . 
Cumulative Preference shares and 
£ 1 . 7 3 0 . 7 0 0 Ordinary shares. There are 
al5o £ 8 5 0 . 0 0 0 8 per cent , debentures, of 
which £ 7 5 0 , 0 0 0 are now ontstandiop, 
with interest duo in M a y and November. 

According to tl>c latcpt reference book.s 
the directors, a r c M r . .A.. H. W ! d 
(chairman and mannging diroctorL S i r 
J . J . J a j r i s . B a r t , (deputy chairman) , 
i i r . J . H . B a r k e r . Mr? I . Hemmings, 
M r 11 E . Skipworth, M:.B.E., and i l r . 
J . T.- Wood. 

The. l E s u c of second deb<mlupe stock 
of £500,000"wa.s made in August 1922, but 
onlv a eomparativoly small portion—less 
tha'n £200 ,000—was subscribed. U i s 
believed tha t something like £ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
is involved in tlie business. 

I t has been known for a long t ime t h a t 
the comp-iny was fecliug the ficvere sLrerf 
of present industrial conditions. The 
pound shares have fallen rapidly re-
oently, and"yesterday wero quoted a t one 
shilling. La t t e r ly t-he, dobonture stock 
has b t K a dealt iu down to 0 6 . 

. P . M I I S . Tuesday. Oi_-i. TO. , 
An omtnenr. Uonlcaiix doctor , n . im«l 

C'nv-liet has di-^cnvorcd tl'*> possihilitv ..l 
makin'c rr.-irf.'jfnsion.'.- of bIo,-.d frnm* :,n 
aniinai 1 0 a man. whirh h i iher to ha.s b'-rr 
considi^rcil ini|>rarticablc. >Sc|v>rrm.^nt.s 
in v.irious ca ies have Loon a great tuc-

i n g ino l » n r i i : - H I I H H tu',I .-U. _ • . 
c:vilifati«ii ifi to .br ^avod i h e w motives 
mu^t be made epir i tuaL. 
" T h o war l u s tuakrn not only ncxvce, 

tCONTINUED ON PAGE FIVE.» 

M A D S A L E S O F M A R K S . 
"Daily Express*' Correspondent. 

BERLIN*. Tuesday. Oct . 10. 
Tho i,en-'<itional collapse of the mark en

grosses public in teres t . I t is donsider<-d 
t he gravest sign o f Germany 's economic 
coitapse. A meeting of the Democnitie 
P a r t v urged th© Govemmru t to take 
step'? to staHliso t he eschaJigc. a s the 
present s ta te of. affairs, wxs ruiuiug tho 
life of the country. 

Erervbody is trying to turn marks into 
collars" or other foreign currencies. Xow 
exchange oinccs a re appearing in all 
corners of Berl in, and cngor crowd.*; 
pres" round the doors in order t o get rid 
of their \-ah»e!ess paper. 

The Chancellor. Herr Wir th , is return
ing fruni his holidnys to Berl in , where 
tlie Roichstag- in tlie new sewion •will 
deal with tho difficoUieg ar i i ing from 
the situation. 

13.45:) T O T H E P O U N D . 
By the "Daily E x p r e s s " City Editor. 

German nutrks wore a^iain heari lv 
offered dttring the early houri; o f bii-sines-V 
vBsterday. and the' ra t« shot up frum 
12,750, the previous day 's close, to 
13.450. 

A Scienlific System o f 
>^ Infanl Feeding'. \ 

• ^ TT̂ Ê  "Allcnbury's" Progressive Syitrm o( Infanl Feeding is ^ 
« ' " modelled on Nature, and makes a very ilrorig appeal toilie ^ 

e** mother who ii anxious Iq cffcr her baby the sanni advantages as ^ 
those possessed by the breast-fed child. It provide a sdeotifically f 

Q and carefully graduated tenes of foods, adapted to each partiaJar • « 
• • phase oF baby's developing digestive powers, and supplies at ibc" I 

B"" appropnate time the flight but distinct stimulus lo necessary to tKc • 
growing child, ll is this adjnslment to the stages ot devcopmcnt I 

J . through healthy infancy to sturdy childhood which charactcrncs " 
H : the S5'stera known as 

i 

MILK FOOD No. 1 
Birth to 3 MenthM 

1.? prACticallv irtcnUcal wiih niotfccr"" 
• iiiiik. t i u c e exces s of iDdigesUb^ 

.'Uid prcsonl iti o r d i n a r y dr ied mUk. 
i~. nmort^d. tbu^ eUruiDiiting t h r mnn 
*(imt.it-i) of t-R-Mric d i f iurb^ofc 
ill the botxic-f. d baby. I t is glytn lor 
i l ic first Uiro* o o n l h n o r may b<? n s M 
a l i c m a t e T with tl;e btca^t i h r c u c b -
out Iai;Ul:on. 

MILK FOOD No. 2 
3 t o fi months 

N i m ' d f r o i a t h r e e , t o « : r l o c a t h s . I t 
i- »^Mnti»llv t h e 9»Tnein ccror^ss tJot i 

U:c Nn. 1 F o o d , b a t c o o U i o ^ »ddl-
l ! o c i I nuUitivt^ e]pii]eiit&, v h i c l i s o t 
cu'.y »vvc a filijht s U c i i l u s t o baby"* 
jroT^Sns oise*l ive powers , t u t nl^o -
Sfd-fit b<u:c3ad m c s c l e lormktioi i . 

MALTED FOOD No. 
€ mmntkx Onunxrdx 

mar]:^ ih i first Ptcp towards lolid nourirhir*-L:. 
i- frivrn at Ihf cad v\ I I H : pizih THOCUI WX̂f-n 

Sfimeihic" nor© ibati milt. It t» alna ertii-lv 
suitable lor Uie bren^Med ba^j- 3[ter wpaDisij. 
nnd 15 \Y.f- titpji'.iig stcrett) lti,fci p-.;ailias£*aa(i 
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The Daily Express, 11 Ekim 1922, s.1, "Türkler İtilafların Şartlarını İmzalıyor."

306

file:///niich
file:///fier
file:///Fsoriat4yl
file:///upora
http://to.br
file:///Y.f-


EK 50

The Times, 14 Ekim 1922, s.9, "Mudanya Paktı"
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The Times, 27 Ağustos 1919, s.9, "Ermenistan İçin Suçluluk".
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The New York Times,  19 Haziran 1921,  "İngiliz İstanbul"
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