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YEMiNMETNi 

Yllksek Lisans Tezi olarak sundugum "TUrk Devriminin Kuba'da Etkileri ve Kuba 

Aydtnlanmn TUrk Devrimi Uzerine Gorii§leri" adl1 yah§manm, taraflmdan, bilimsel 

ahlak ve geieneklere aylon dii§ecek bir yarillma ba§vurmakslZm yazliillglm ve 

yararlandlglm eserlerin kaynakyada gosterilenlerden olu~tugImu, bunlara auf 

yapllarak yararlanllml~ oldugllDU belirtir ve bunu onurumla dogrulanm. 
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OZET 

Yilksek Lisans Tezi 

Tilrk Devriminin Kilba'da Etkileri ve 

Kilba Aydmlanmn Tilrk Devrimi Uzerine Gilrii~leri 

izzet Ege 

Dokuz Eylill Universitesi 

Atatilrk ilkeleri ve inkIlap Tarihi Enstitilsil 

Mustafa Kemal Atatiirk ilnderIigindeki Tilrk devrim hareketiyle Tiirk 

milleti, iilkesinin \!agIn gerisinde kalmasma neden DIan Osmanhlarm 

egemenligini y:Ikmakla kalmaml~, dilnya kaynaklanm silmilrerek zenginle~en, 

killele~meyen milletlere toplu katliamlar yapan, bagImSlZhgIm kazanan 

devletleri yeniden ele ge\!irmek i\!in biltiin bask! ara~lanm kullanan ve masaba~l 

entrikalarlyla iilkelerin siyasi geleceklerine ipotek koyan Ban medeniyetinin 

emperyalist yilziine kar~l da bilyilk bir zafer kazamm~nr. ihtilal dilneminin 

ardmdan pkarnlan yasalarla Tilrk devrimi, iilkede, toplumda ve devlette 

topyekiin bir dilnil~ilmil ger\!ekle~tirmi~tir. Bu devrim silreci boyutlan, felsefesi 

ve ilkeleri ile insanhk tarihinde e~i gilrl1lmemi~ bir dilnemdir. 

Kendi cografyasml ve killtilrel baglan bulunan I1lkeleri bir\!ok a\!ldan 

etkileyen Tilrk Devrimi, Latin Amerika'da da yank! buhnu~tur. Kilba'mn 

stratejik konumu ve bagImslZhk milcadeleleri nedeniyle Latin Amerika 

taribinde ilnemli bir yeri vardlr. Entellektilel birikimiyle k!tamn say:Ih 

illkelerinden DIan Kilba, aydmlanma tarihinin bir par\!aSl DIan Tilrk 

Devrimi'nden de etkilenmi~tir. Bu etki, Tilrk Devrimi'nin ilk satbasml 

olu~turan Anadolu ihtilali'nin bilyilk askeri ba~arlSl DIan izmir'in 

kurtulu~undan itibaren Kiiba gazetelerinin haberlerinde, Lozan Ban~ 

Antla~maSl'nm imzalanmasmm ardmdan da Kilba aydmlanmn makalelerinde 

gilrl1lmektedir. 
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Bu siire~te Kiiba kamuoyunun ve Kiiba aydmmm Tiii"klere bakI~ 

a~lSlnda belirgin bir degi~me silzkonusudur. Anadolu'nun dii~man istilasmdan 

temizlenmesi siirecinde Tiirk'e, "kar§l satlardaki mUsliiman" olarak ~iipheyle 

yakla§lIIDl§tlr. Saltanatm kaldlrllmaSl, ban§m sagIanmasl, cumhuriyetin ilam 

ve hilafetin ilgaslyla Kiiba aydmlan Tiirk'ii "vatanperver, ilerici ve onder" 

olarak degerlendirmeye ba~laml~tlr. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Tiirkiye, Halifelik, Lozan. 
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ABSTRACT 

Master's Thesis 

The Reflections of Turkish Revolution in Cuba and 

The Opinions of Cuban Intellectuals on Turkish Revolution 

Izzet Ege 

Dokuz Eylul University 

Institute of Ataturk's Principles and 

History of Revolution 

Turkish nation, with the movement of Turkish Revolution under the 

leadership of Mustafa Kemal Ataturk, did not only destroy the sovereignty of 

the Ottomans that caused underdevelopment of their country, but also win a 

spectacular triumph to the Western World which enriches by exploiting world 

resources, massacres the nations who refuse to be a slave, uses all means of 

oppression to reconquer independent states, and intrigues to the treaties for 

future political advantanges. Turkish Revolution, by the laws made after the 

rebellion period, realize a massive change in the county, society and state. That 

revolution era is an exceptional peroid in the human history by its dimensions, 

philosophy and principles. 

Turkish Revolution, that also echoed in Latin America, effected its 

region and culturally connected countries in many ways. Cuba has an 

important role in Latin American history because of its strategical location and 

independence movements. Being of the important country in the continent with 

its intellectual culture, Cuba also affected by Turkish Revolution which is a 

part of an enlighting movement of history. This influence can be seen on the 

reflections both in Cuban newspapers's reports after the liberation of Izmir by 

the great victory of Anatolian Rebellion which was the first stage of Turkish 

Revolution, and also in Cuban Intellectual's articles after the Treaty of 

Lozanne. 
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In this period in the Cuban public opinion and Cuban intellectual point 

of view there was a definite change to Turks. During the salvation period of 

enemy occupation in Anatolia, the appoach to Turk was suspicious and seen as 

a "muslim on the other side". After abolishing sultanate, establishing peace, 

declarating of Republic and abloishing the califate, Cuban intellectuals started 

to appraise Turk as a "patriotic, progressive and leader". 

Keywords: New Turkey, Caliphate, Lozanue. 
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ONSOZ 

Tiirk Devrimi ku~kusuz insanl!k tarihinin en iinemli olaylanndan biridir. 

Siyasal, toplumsal, kiiltiirel ve ideolojik biiyiik degi~imlerin ya~andlgl devrim siireci, 

diinyadaki pekyok iilkeyi farkl! boyutlarda etkilemi~tir. Havana Universitesi Tarih 

Fakiiltesi Profesiirii Tiirkiye ve Ortadogu tarihi uzmanl R. Sanchez Porro'ya giire 

• Yeni Tilrkiye, kurulu$undan /asa bir silre sonra bOlgesindeki en baglmslZ illke haline 

gelmi§ ve Kemalist model, benzer hedejleri olan birl;ok milliyett;i milcadelenin ilham 

kaynaglolmu§tur."l 

Fakat devrim onderi Mustafa Kemal Atatiirk'iin iiliimii, ardmdan ba~layan 

ikinci Diinya Sava~l ve sonrasmda diinyamn iki kutup lu bir hal almasl, Tiirk 

Devrimi 'nin toplumlar iizerindeki etkisini de azaltml~ttr. Diinyanm onemli bir 

boliimiiniin iki savumna pakttndan birine dahil olmasl, onlann bu paktlarm lider 

iilkelerinin ideolojilerine de bagl! olmaYl zorunlu ktlml~br. Bu geli~meler Tiirkiye'yi 

de etkilemi~, Tiirk Devrimi 'nin iktisadi ve siyasi ba~ansmm temel ta~lan olan 

Atatiirk Ilkeleri'nden tavizler verilmeye ba~larm~ttr. 

XIX. yiizytltn sonlannda biiyiik fedakarl!klarla baglmslzhgma kavu~an 

Kiiba'ya ABD tarafmdan miidahale edilmi~tir. ABD'nin atadtgl valiler ve seytirdigi 

dikatOrierle yonetilen iilkedeki sosyalist milliyetyi aklmlar, Fidel Castro onderliginde 

1959 devrimini geryekle~tirmi~lerdir. Ancak, ABD tarafmdan tehdit edilen Kiiba, 

yok ktsa bir siire sonra Sovyetler Birligi ile birlikte hareket etmeye ve politikalanm 

buna gore belirlemeye ba~laml~tlr. 

Tiirk Devriminin Kiiba'daki etkilerinin ve Kiiba aydtnlanmn Tiirk Devrimi 

iizerine go~lerinin siyasal etkilerden anndtnhru~ hali, 1920'li ve 1930'lu ytllan 

kapsamaktadlf. Bu nedenle ara~ttrma 0 donemdeki kamuoyu ve aydtn gorii~leriyle 

slmrlanml~ttr. Aynca Kiiba'da 1962'den itibaren Battl! iilkelerce yogun olarak 

uygulanan ambargo nedeniyle, iilkenin entellektiiel birikimi yurtdl~tna kapatllmaya 

yal!~llml~, teknolojik altyapI eksikligi nedeniyle de bilginin payla~lml smlflanml~ttr. 

Ara~tlrmanm kaynaklarma yerinde ula~abilmek iyin ba~kent Havana'da yal!~mam 

gerektni~tir. Yogun bir tempoda siiren ara~ttrmalartmda yetkililerin konuya ilgisi ve 

1 Reinaldo Sanchez Porro, Aproximaciones a la Historla del Medio Oriente, Editorial Felix Varela, 
La Habana, 2007, 8.169 
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kendi dilleriyle anla!lmamn verdigi giiven ile ar~ivler oze1 izinlerle aYIlmt~, 

9ab~manm klsa siirede tamamlanmasl saglanml~ttr. 

Kiiba'daki ara~ttrmalanmm en onemli kaynagl Havana'daki Jose Marti Milli 

Kiitiiphanesi'dir. 20. yiizytlda basllan kitap, dergi, gazeteler de dahil tUm 

koleksiyonun halkm kul1anlmma bir ytb a~ktn bir siiredir kapah olmasma ragmen, 

Kiitiiphane miidiiriinden ~ahsen aldtglm oze1 izinlerle bu ar~ive ula~llml~ ve ilgili 

makalelerin goriintiilerinin almmasl mUmkiin olmu~tur. 

1922-1928 ytllanm kapsayan donemin gazete ar~ivinde "El Mundo" 

gazetesinin bazl aylan, "Diario de fa Marina"mn ise hemen tamaml ciltlidir. 

Balyalanml~ haldeki diger gazeteler ise katb haldedir ve kolaybkia ytrttldlklan i9in 

hasar gorebileceklerinden okuyucuya verilmemektedir. 

Milli KUtilphane dl~mda konu ile ilgili bilgi bulabilecegim ge~itli kurumlara 

ve kUtiiphanelere miiraacaat ettim. Bunlardan en onemlisi DI~i~leri Bakanhgl ve 

diger devlet kurumlanna raporiar sunmak iizere 1979 tarihinde kurulan Afrika ve 

Ortadogu Uzerine Ara~tlrma Merkezi (Centro de Estudios sobre Africa y Medio 

Oriente),dir. Merkez Temmuz 2010 senesinde lav edilmi~tir. Ar~ivleri tUm 

raporianyla birlikte yerli yabanci tUm ara~tlrmacllara kapattlml~ttr. Gorevli personeli 

ba~ka birimlere tayin edilmi~tir. Oradan aldlglm referansla gittigim DI~i~leri 

Bakanbgl 'na bagb Uluslararasl tli~kiler Enstitilsii'nde gorevli Dr. Maria Alvarez, bu 

merkezin ar~ivine ula~manm olanakb olmarnasmdan dolaYI bakanbk kUtiiphanesini 

kullanmarna izin vermi~tir. Ozellikle Latin Amerika ve Rusya ile ilgili 

tspanyolca'mn yanlslra tngilizce ve Franslzca kaynaklarm oldugu kUtiiphanede 

Tiirkiye ile ilgili ozgiin ara~ttrmalara rastlanmarnl~tlr. tki Ulkenin 1952'den beri ayn 

savunma paktlannda olmasl ve diplomatik i1i~kilerinI980'lerde kurulmaya ba~larnasl 

bunun bir nedenidir. 

19. Yiizylldan itibaren Ortadogu'dan Kiiba'ya goymen olarak ge1en1erin 

kUlti1rlerinin ya~atllmasl i9in kurulan, "Arap evi" olarak anllan merkezin miidiirtl 

Rigoberto Menendez ile birkay kez gortl~me firsatlm oldu. Arap goymenlerie ilgili 

kapsarnb ara!ltlrmalan ve yaymlanml~ eserieri olan Menendez'in izniyle kurumun 

kataloglarmda ara~tlrma1ar yaphm. KUba'ya g09 eden Osmanb vatanda~lan ve Arap 
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niifus 0 dOnemde herhangibir siireli yaym yapmaml§, ara§tIrmama kaynak te~l 

edebilecek herhangibir eser yaymlamaml§tIr. 

Kiiba'run lise ve iiniversite diizeyindeki giincel tarih kitaplanru incelememe 

ragmen ancak Tiirk Devrimi ve Atatilrk ile ilgili kaydadeger bir yoruma 

rastlayamadIm. Kiiba'daki tarih kitaplanrun 1959 devriminin ardmdan yenilenmesi 

nedeniyle eski tarih kitaplanna ula~mam miinIkiin olmad!. Kiiba'da bulIman 

ansiklopedilerde Atatiirk ve Tiirkiye tarihi ile ilgili bOliimler vardlf. Ancak bu 

kaynaklar Kiiba'da yazllmaml~, ya ispanya'dan ya da Sovyetler Birligi'den 

ahnml~tIr. Kiibahlann gOrii~lerini yansltInadlgl iyin ara§tIrmaya dahil edilmemi§tir. 

D6nemin Kiiba'sml anlayabilmek ve Tiirk Devrimi 'nin etkileri ile ilgili daha 

saghkh degerlendirmeler yapabilmek iyin Kiiba ziyaretim slfasmda biryok tarihyi, 

akademisyen, ara§tIrmacl ve entellektiiel ile g6rii~me imkaru buldum. Ara~tuma 

iyerisinde kullanllan makalelerdeki yorumlarlmda, bu g6rii~melerin sonucunda 

edindigim bilgiler de yansltIlml~tIr. 

Ara~tJrmada yararlandlglm Diario de la Marina gazetesi, uzun yaym hayatI 

boyunca sadece Kiiba'run degil, tUm Latin Amerika'run en saygm gazeteleri arasmda 

yer alml~tIr. Kiiba'nm ba~kenti Havana'da, 1813'te kurulanEI Noticioso ve 1830'da 

kurulan Lucero gazetesi 1832'de birle~me karan aid!. Genel yaym y6netInenligine 

getirilen Isidoro Araujo de Lira, 1 Nisan 1844'te gazetenin ismini Diario de la 

Marina olarak degi~tirdi. 

ispanyollar tarafmdan kurulan ancak Kiiba'daki 6zgiirliikyii hareketi 

destekleyen Diario de la Marina'da d6nemin 6nemli geny aydmlan g6rev alml~tIr3. 

Kiiba'run en 6nemli4
, Latin Amerika'nm da en saygm gazeteleri arasma girmeyi 

b~aran5 ve genel itibariyle Kiiba'daki ispanyollarm ylkarlanm gozeten gazetenin 

y6netimine, 1895 senesinde Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardmdan, Avusturya 

goymeni Nicolas Rivero Muniz gelmi~tir. Rivero Muniz, Kiiba'mn iyinde bulundugu 

2 EI Album de la Emigraei6n, Consello Da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1999, s.344. 
3 Rocio Oviedo y Perez de Tuledo, "Periodismo hispanoamericano de Independencia y sus 
antecedentes", Anales de Literatura Hispanoamerieana, S. 9, 1980, s.181 
4 Roberto Luis Arencibia, "Emeterio Santovenia, El Historiador Pinareno Olvidado Por La Historia", 
Vitral, No. 71, ano XII, enero-febrero 2006. 
5 Rafael Rojas, "Mexico en Lezama", La jarnada Semanal, Universidad Autonoma de Mexico, 
20.04.2010, S. 787. 
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zor donemde gazetesini ba~anyla yonetmi~6 ancak 1919 senesinde aniden oliim~tilr. 

Gazetenin biiyiik hissedarlan olan Eylemciler Grubu, yonetime 22 ya~llldaki oglu 

Jose Ignacio Rivero Alonso'yu getirmi~tir. 

Bu gen(( gazeteci ((ok klsa bir siirede yenetekleri ve stiliyle babasllldan daha 

iinlii bir noktaya gelmi~tir. Diario de la Marina, "Tanrz, Vatan ve Yuva" ilkeleriyle 

tirajlm arttmrken, kiiltiirde ve politikada laikligi savunmu~tur. Gazete iilke i((inde ve 

Amerika'daki gU((lii konumuna, prestijli yazl i~leri kadrosuyla, isabetli 

tahrninleriyle, kendine gUvenli keskin go~leriyle ve her dedikoduya itibar etmemesi 

sayesinde gelmi~tir. 

Gazetenin 0 donemde Rivero Alanso tarafllldan belirlenen sloganl "halkln 

((lkarlarma ve ulusun bekaasllla hizmet" olmu~tur. Babasllllll somiirge doneminden 

cumhuriyete ge((i~in zorlu giinlerine benzer bir durumda kalan Rivero Alanso, 

1927'den sonra yogun bir bi((imde iilkesindeki komiinizim etkisine kar~l milcadele 

etmi~tir. Diario de la Marina'yJ satlll alarak tiirn hisseleri ele ge((iren Rivero 

A10nso'un 1944'te oliimiin ardllldan oglu yonetimi ele alml~tlf. Gazete 10 MaYls 

1960'da devrimci rejim tarafllldan diger tiirn baslll kurul~lan gibi kapatJ.lml~tlf. 

Gazetenin genelde ilk sayfaslllda yazllan yayJnlanan Rivero, babasllllll 

"gazetecilik bir meslekten ote, fedakarllgm ust noktaszdzr" dil~iincesini benimsedigini 

her flfsatta dile getirmi~ ve inandlgl ilkelerin daima savunucusu olmu~tur. 

Ara~tlfmarnda kullandlglm makalelerin yazarlanndan biri Josit Cabruja y 

Planas, ya da gazetedeki adlyla Jose Planas, 16 Eyliil 1894'te Kiiba'nlll Cienfuegos 

~ehrinde dogdu. Universite egitimini Ispanya'da tarnarnlayan Planas, 1923'te 

Gazetecilik alanlllda yiiksek lisansllll New York'ta bitirmi~tir. Planas bu dereceye 

sahip ilk Kiibahdlr. Kilba Cografya Toplulugu gibi biwok demegin kurucusu ve aktif 

iiyesi olan Planas, edebiyat alanlllda bir((ok Odille laylk goriilmil~tiir7. 

6 Constantino Cabal, Nombres de Espana. Nicolas Rivero, Institnto de Estndios Asturianos, 1950, 
ss.1I3-114. 
7 EI Diccionarlo Enciclopedico Hispano-Amerlcano de Literatura, Ciencias y Artes, Montaner y 
Simon, Barcelona, 1889. 
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Diger bir yazar ise Havana'da ikamet eden, Yunan asllh C. J. Bourbakis'tir. 

Kendisi Kiiba'daki ~eker endiistrisi ile ilgili ara~tmnalar yapan bir ekonomisttir8
• 

Birinci Diinya Sava~l 'run ardmdan giindemi yakmdan takip eden ve bu 

konuda en «ok makalesi yaymlanan, gazetenin 0 donemdeki haber miidiirii Tiburcio

Angel Perez Castaneda Triana, ya da gazetedeki adlyla Tiburico Castaneda, 1856'da 

Pmar del Rio'da dogmu~tur. 7 ya~mda kaybettigi babasl Veultabajo'da biiyiik 

arazileri olan bir zengin «ifi9idir. Universite tahsilini i9in Madrid'e giden Castaneda, 

1877'de TIp fakiiltesini bitirmi~, 1879'da Operator doktor olarak mezun olduktan 

sonra TIp doktoraslru 1882'de Paris'te tamam1aml~tlr. Castafieda ikinci kariyerine 

1881' de Barse10na Universitesi'nin Hukuk bo1iimiinden mezun olarak ba~laml~, 

Hukuk doktorasml 1884'te Havana iiniversitesi'nde tamam1aml~tlr. 

Havana Universitesi'nde gorev alan Castaneda, iiniversitenin Operasyon ve 

Tedavi bo1iimiinde, Hukuk doktorasml verdikten sonra da, Ulus1ararasl Hukuk ve 

Be~eri Hukuk ders1erinde ogretim gorevlisi olarak «ah~tl. Tarih ile yakmdan 

ilgi1enen Castaneda, 1920'lerden itibaren de Havana Universitesi'nde Oze1 ve Siyasi 

Ant1a~ma1ar Tarihi ders1erine girdi. ispanya'dan baglmslzhgml kazanmak iizere olan 

Kiiba'ya Amerikan miidahe1esini anlatan bir kitabl "La explosion del Maine y la 

Guerra de los Estados Unidos con Espana" 1925 senesinde yaym1andl. Donemin en 

biiyiik gazetesi olan Diario de la Marina'da haber editiirii olarak 9ah~tl9. Arazilerinin 

oldugu Taironas bolgesinde, 9 Kaslm 1929'da ispanya krah tarafmdan asil ilan edildi 

ve kendisine 1st Marques de las Taironas iinvanl verildi lO
• 

Bu oze1 ara~tlrmayl yapmaml oneren Enstitiimiiziin Miidiirii hocam D09. Dr. 

Kemal An'ya, 9ah~manlm her a~amasmda 90k degerli onerileriyle beni yonlendiren 

ve ozveriy1e zamanlru aylfan tez danl~manlm Yrd. D09. Dr. Melih Tmal'a, bilgi 

ah~eri~inde bulundugum hocam Yrd. D09. Dr. Mehmet Emin Ehnacl'ya, Kiiba'da 

bu1undugum siirede yardlmlanru esirgemeyen yukanda am gegenler ba~ta olmak 

iizere tUm Kiibah yetkililere te~ekkiir ederim. 

'''Cuban Sugar Industry Mistakes", Tbe Cuba Review, v.12, Munson Steamship Line, New York, 
1931, s.34 
9 Gerardo Ortega, "Don Tiburcio Perez de Castaneda: El Marques de las Taironas", Estampas de la 
Vueltabajo,13.09.2010 
10 Kiibah asiller ile ilgili detayh bilgi i~in: Rafael Nieto Cortadenas, Dignidades Nobillarias en 
Cuba, Ediciones de Cultura Hispanico, Madrid, 1954 
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Aynca bilgi ve g6rii~leriyle tez ara~tmnasma katktda bultman A.D. Latin 

Amerika <;alt~malan Ara~tmna ve Uygulama Merkezi MiidUrii Prof. Dr. Mehmet 

Necati Kutlu'ya, Fidel Castro ile g6rii~melerindeki izlenimleri benimle payla§an 

Tiirkiye'nin emekli Kiiba biiyiike\o;isi Kemal Girgin'e, Kiiba'mn emekli Tiirkiye 

biiyiikel9isi tarih ara§tmnaclSl Emesto Gomez Abascal'a, yakm d6nem Kiiba siyasi 

liderlerinin biyografilerini yazan Havana Dniversitesi 6gretim iiyesi Doy. Dr. Ana 

Cairo Ballester'e, 1930'lu ytllarda Kiiba'nm siyasi ya§amt konusunda otorite kabul 

edilen ara~ttrmact yazar Newton Briones Montoto'ya, Latin Amerika'mn en 

saygtdeger tarihyilerinden biri olan Havana $ehir Tarihyisi Eusebio Leal Spengler'e 

de te§ekkUrii bir bory bilirim. 
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Mustafa Kernal Atatiirk TUrk Devrimini 1935 senesinde ~oyle ozetlemi~tir; 

"U9urumun kenannda yilok bir lilke ... tiirlli dli~manlarla kanh bogu~malar ... ylllarca 

sUren sava~... ondan sonra, igeride ve ru~anda saygl ile tanman yeni vatan, yeni 

toplum, yeni devlet ve bunlarl ba~armak i9in arahkslz devrimler ... i~te TUrk genel 

devriminin ktsa bir ifadesi 1". 

Kokleri yiizytllar oncesine dayanan siyasi planlann gergekle~mesi i9in Battlt 

somUrgeci devletler Birinci Diinya Sava~l'run sonucunda Osmanh Devleti'ne Sevr 

Antla~masl'ru dayattru~larrur. Bu antla~ma, TUrk'iin once Ortadogu ve Balkanlardan 

sonra da anayurdu Anadolu'dan sokUp attlmasl, gerektiginde ise yokedilmesini 

ongormektedir. Ulkesinin ve milletinin yok edilmesi planlanna k~l TUrk halkmm, 

pek 90k zorluklara ragmen, onurlu direni~i ve ba~kaldtnSI ile egemenlik ulusa 

ge9mi~tir. Askeri zaferlerin sonucunda lilke i~galcilerden ve i~birlik9ilerinden 

temizlenmi~, Lozan Antla~masl yaplltru~ ve Yeni Turkiye dogmu~tur. 

Konunun Tamml, Onemi ve Konuya YaklaSlID 

TUrk Devrimi, vatan toprakiarl i~gal edilmek suretiyle yok edilmesine karar 

veri len bir ulusun yokluklar ve tiirlu zorluklar igerisinde kazanrugl bUyiik zaferin 

sonucunda gergekle~tirmi~tir. Dli~man askerlerinin i~galinden kurtulu~ mlicadelesi, 

sultan-halifeye kar~l bir ba~kaldtn ile birlikte yUriitiilmu~tiir. TUrk Ulusu, kendi 

kaderini kendisi belirleme istegiyle, meclisini ol~tl1rmu~, ordusunu kurm~, 

anavatanm bliyiik boliimiinde egernenligi sagladlktan sonra da Osmanlt saltanatml ve 

onun fiilen yok olmu~ devletini tarihin sayfalanna gomm~tiir. 

Askeri ba~anlann arrundan irnzalanan Lozan Antl~masl ile TUrkiye 

Devleti 'nin diger devletlerce tam baglmslzhk ve e~itlik ilkeleri ternelinde tarun

maslm saglarm~ttr. Yeni meclisin se9ilmesinin arrundan cumhuriyet ilan edilmi~, 

kurtul~ mucadelesinin e~siz lideri M. K. Atatiirk cumhurba~kanl se9ilmi~tir. Yiizylh 

I Utkan Kocat1lrk, Kaynak~alI Atatllrk GllnIilgll, 2. BasIID, i~ Bankasl KIIlt1lr Yay., Ankara 1992, 
s.354 
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ak~m bir siiredir Osmanh imparatorlugu'nun yaplsma uymadlgl iyin yogu 

geryek1e~emeyen reform istekleri, Atatiirk onderligindeki Yeni Turkiye ile birlikte bir 

devrim hareketine donU~mU~tiir. Onceki tecrUbelerden yola ylkan devrirnci !ider 

kadro aydllllanma hareketlerine, onUndeki en onemli engeli, dini politik gUy elde 

etmek iyin kullananlarlll gUcUnu ortadan kaldtrarak b~laml~ttr. 

Bu yah~ma, B~omutanhk Meydan Muharebesi'nin ardllldan Batt 

Anadolu'nun itilaf Devletleri himayesindeki Yunan birliklerinin i~galinden 

temizlenmesinden halifeligin kaldtnhnasllla kadarki siireyte, Tiirk Devrimi 'nin 

KUba'daki etkilerini ve Kilba aydtnlannm Tiirk Devrimi Uzerinde go~lerini 

kapsamaktadtr. Bu baglamda Ekim 1922'den Nisan 1924'e kadarki tarih arahgllldaki 

gazete haberleri ve KUba aydlllianrun gazete makaleleri incelenmi~r. 

KUba devleti, 600 adadan olu~an bir talamadadlr ve toplamda 111.000 

kilometrekarelik bir alanl kaplamaktadtr. Karayiplerin en bUyiik adasl olan Kilba, 

Meksika korfezi iyin stratejik bir konuma saltiptir. Kuzey kom~usu ABD'ye 180 

kilometre, Batt kom~usu Meksika'ya 210 kilometre uzak11ktadtr. En btiyiik ada olan 

Kiiba adasl, ince uzun bir ~ek1iyle 1200 kilometre uzunlugundadtr. En dar yeri 32 

kilometre, en geni~ yeri 190 kilometredir. Meksika korfezine dik konumu nedeniyle, 

"Korfezin Analttan" olarak da adlandtnhnaktadtr. 

Nilfusu 2011 itibariyle 11 milyon be~yiizbindir. B~kent Havana, iilkenin 

siyasi, idari, kUltiirel ve bilimsel merkezi de ohnasllldan dolaYl, nUfilsun yiizde 

yirmisini banndtrmaktdu. Dlkenin battslyla dogusu arasmda ve daghk kesimle ktyl 

bolgeleri arasmda birkay derecelik fark olsa da, Yengey Donencesi 'ne yaktn 

konumdaki Kiiba'da hava slcakhgl a~tn degi~kenlik gostermemektedir. Dike 

genelindeki ortalama SlCak11k, kt~m ortalama 23 derece, yazm ise 27 derecedir. 

Kilba konumu nedeniyle tarihsel siireyte Karayiplerin en onemli adasl 

ohnu~tur. Adarun ispanya'nm hakimiyetinde kaldtgl siire boyunca ispanya ile 

sava~an devletlerin hedefi ohnu~tur. Yilzylllar boyunca Meksika ve Orta 

Amerlka'dan yagma edilen mallann Avrupa kttasma ~lnmasmda bir us olarak 

2 Jose Canton Navarro, KUba Taribi, 2. Bask~ Yazllama Yaymevi, istanbul, 2011, s.15 
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kul\arulan Havana §ehrinin maddi zenginligi kiiltiirel geli§ffii§lik diizeyini de 

etkilemi§tir. 

Kilba ve ozellikle Havana §ehri, yeti~tirdigi edebiyatyllar, sanatyllar, bilim 

adamlan ve siyasetyilerle Giiney Amerika tarihinde iinemli bir yere sahiptir. 

Yiizytl\ar boyunca Kilba'mn iinemini silrdilrmesinin nedeni, stratejik kommlU, 

i§lenebilir topraklan ve kUltilrei altyaplSldu. Diger Giiney Amerika illkelerine klyasla 

yiiziilyUmiiniin ve niifusunun azhgl ve de ada illkesi olmaslmn olumsuzluklanna 

ragmen, entellektilel birikimi Kilba'ya ayn bir saygmhk kazandlrmaktadu. 

Arasnrmamn icerigi ve Kapsaml 

Gazeteler donemin en giincel tanlklan olarak, karnuoyu ile ilgili 

ara~brmalarda kullamlan yazlh kaynaklann en iinemlisidir. Toplumun tilmiinil 

etkileyen iinemli olaylan ar~brmak, ya da 0 olaym oldugu zamanki etkilerini ve 

meydana getirdigi tepkileri anlayabilmek iyin gazetelere ba~vurulmak zorundawr. Bu 

nedenle ara~brmanm dayanagl olan Yazlh belgelerin bilyUk bir klsmml gazete 

haberleri ve makaleler olu§tlumaktadu. 

Bu haber ve makaleler konu ile ilgili sadece bilgi iyeriyorsa, yorum 

yapllmadan iizgiin haliyle ara§brmanm iyine dahil edilmi§tir. Y orum iyerikli haberler 

ve iizellikle makaleler incelenirken, yazarlann olaylara bak1§ ayllan, ki§isel 

degerlendirmeleri ve propagandalardalann etkileri analiz edilmeye iizen 

giisterilmi~tir. Bazl giinler bir haber ba~hgl albnda ve aym sayfada birden yok farkh 

haber yer alml§br. Gazete 0 diinemde sabah, iiglen bazl giinlerde ise ak~amiistil 

olmak ilzere ily baskl yapmaklawr. Bunlar dipnotlarda slraslyla b.1, b.2 ve b.3 olarak 

belirtihni§tir. 

Kilba, ada devleti olmamn zorluklannm yanl Slra, diinyanm en bilyiik 

ekonomik ve siyasi gUcil olan ABD 'nin politikalanna kar§l uzun ylliarwr milcadele 

verrnektedir. Kilba'daki siyasi rejime kar§l ABD'nin baskl ve ambago uygulamalan 

1959 senesinden beri devam etmektedir. Kilba yurtw§mdan teknoloji ithalatmda 

bUyUk zorluklarla kaf§lla~bgl iyin teknolojik altyaplSlm tamamlayamamaktadu. 

Kilba'da <If§iv ve kiitilphane kataloglan bilgisayar ortamma tam olarak 

aktanlmaml§br. Bunlara internet ilzerinden eri§im de mUmkiin degildir. Kilba 
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yaymlanmn da yme ye~itli baslolar nedeniyle yurtdt~ma satt~l losltlannl1~ttr. 

TUrkiye'den Ktiba'da baSllan hiybir kitaba Ul~llamamakta, gazete ~ivleri 

taranamamakta, ozgtin belgeler internet tizerinden gortinttilenememektedir. TUm bu 

nedenlerle onsozde de aylklaruglm gibi, ara~ttrma bizzat Ktiba'ya giderek 

tamamlanabilmi~tir . 

Ar~tlrma, Btiytik Taarruz'un ardmdan ya~anan siyasi geli~melerin Ktiba 

basmma yanslmaslyla ba~lamaktadlf. Lozan Konferansl'nm toplanmasma karar 

verilmesi sUreci ve Konferans'm ilk on gtinltik bOlUmti detayh olarak incelenmi~tir. 

Ara~tlfIDa, Lozan ban~ antla~masl ve Yeni Tiirkiye tizerine Ktibah aydmlarm 

gorti~lerinin yer alrugl bOlUmtin ardmdan y~anan siyasi geli~melerin Ktiba'daki 

etkilerinin ineelenmesiyle son bulmaktadlr. 

Kiiba kamuoyunda TUrk Devrimi'nin yankilan yakm eografYadaki tilkelerde 

loyasla <!aha azdlr. Aneak bazl olaylar yok detayh bir ~ekilde basmda yer alml~, 

Kiiba aydmlanmn makalelerine yanslml~tlr. Bunun nedenlerini a~agldaki gibi 

ozetleyebiliriz; 

Ktlba'mn Ttlrk Devrimi ile ilgilenme nedenleri 

Birinci Dtinya Sav~l, Avrupa bolgesiyle ile smuh kalmaml~, sava~a 

katllmayan diger devletleri de etkilemi~tir. Miitteffiklerin ittifak devletlerini yenmesi 

ve ban~ ~artlanm dayatmasmm ardmdan ba~layan Milli Mtlcadele, 1. Dtinya 

Sava~I'mn devam etmesi olarak algllanml~ ve dtinyada ge~itli tepkilerle 

kar~llanml~tlr. islam dtinyasmda sevi9le ~Ilanan ve destek verilen TUrk Kurtulu~ 

Sava~l, devletler ve onlarla birlikte hareket eden diger devletleree ise tedirginlikle 

kar~llanml~tlf. FranS1Z basmmda oldugu gibi, Tiirk Kurtulu~ Sava~I'nm Birinei 

Dtinya Sav~I'nda miittefiklerin kazammlanm olumsuz yonde etkileyeeegi 

endi~esini3 Kiiba baslm da ta~lml~tu. 

Ktiba baslmnm dl~ haber kaynaklan aglrhkh olarak New York ve Paris 

merkezlidir. Kliba'nm ispanya ile klilttirel, ailevi ve ekonomik baglan devam ettigi 

iyin Madrid kaynakh haberler genelde ispanya ile ilgilidir. Tiirk Devrimi'nin 

ozellikle ihtilal saihasl, ABD baslmm yalondan ilgilendirmi~tir. Bolgedeki 91karlanru 

3 Yahya Akyilz, Tllrk Kurtulu~ Sava~ ve FrauslZ Kamuoyu, 2. Basin, TTK Yay., Ankara, s.348 
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korumak isteyen ABD, Ermenilerin, Osmanhlann ve miittefiklerin manda tekliflerini 

kabul etmemi~ olsa da, zengin petrol yataklanna sahip Ortadogu'da soz sahibi olmak 

istemi~tir. Ozellikle Lozan gorii~melerinde giindeme gelen bogazlar, kapitiilasyonlar, 

azmhklar ve Amerikan §irketlerine imtiyazlar ile ilgili konferansa miidahele etrnekle 

kalmaml~, TUrkiye ile resmi gori1§meler yapml~tlf. Bu geli~meler ABD kamuoyunda 

yankllandlkya Kiiba basmmda da yer altm~ur. 

TUrk Devrimi, sadeee ihtilal sUreci ile bile evrensel bir onem arz etrnekte ve 

diinya tarihinin saylh ba~arlh hareketlerinden biri olarak anllmaktadlr. Anadolu 

ihtilali'nin ba~arlya ula~maslyla, Anadolu'daki TUrk Ulusu Uzerinde aluyUzylll a~km 

bir sUredir egemenlik kuran Osmanh sultanl ve halifesinin haklan ka)'!tslz ve ~artslZ 

ulusa geymi~tir. TUrk Devrimi bir biitiin olarak ele ahnillglda ise bu onemli 

hareketin ve onun e~siz onderi Atatiirk'iin, emperyalizime ~l onYlllarillr sava~an 

ve onemli bir entellektfiel birikimi olan Kiiba')'! etkilemesi olagandlr. Bugiin 

diinyarun pek az iilkesinde bulunan Atatiirk biistlerinden birinin ba§kent Havana'mn 

en onemli bolgesinde, liman giri~indeki bulvar Uzerinde olmasl bunun bir karuudu4
• 

Turk Devrimi'nin KlI.ba'da etkilerinin smlrh oimaslmn nedenleri 

Kiiba ekonomisi 1. Diinya Sava~l ),!llannda artan ~eker fiyatlan nedeniy Ie 

biiyiimii~tUr. Sava~m bitrnesi ile birlikte hlzla dii~en ~eker fiyatlannm ardmdan 

iilkede bir bunahm donernine girilmi~tir. Ekonomik krizin bilyiimesiyle halkln 

huzursuzlugu artml~, yapllan seyimler yeterli oimaml~ ve ABD Kiiba'ya yeniden 

askeri miidahelede bulunm~tur. 1920-1925 Yillarml kapsayan bu bunahm 

doneminde kamuoyu daha yok )'llftiyindeki sorunlarla ilgilenmi~tir. 

Osmanh Devleti 'nin yOlcti~ doneminde biiyiik goyler ya~anml~ur. Bu 

gOylerde, TUrkler Ortadogu ve Balkanlar'dan Anadolu'ya akm ederken, Osmanh 

tebaasmdaki diger unsurlann bir boliimii bilyiik gruplar halinde A vrupa ve 

Amerika'ya gitrni~lerdir. Osmanh vatanda§lannm Kiiba'ya geli~i 19.yUz)'llm ikinci 

yansl boyunca devam etrni~ aneak Birinci Diinya SaVa§l'nm bitrnesinin ardmdan 

kesilmi~tir. Milli Milcadele doneminde Tiirkler vatan savunmasl iyin iilkelerini terk 

4 EK 1 - Kiiba'nlll ba~kenti Havana'daki (La Habana) M.K. Atatiirk biistii ve konumu. 

5 



etmedikleri i«;in, Kliba' da Yeni Tiirkiye'yi tamtacak ve kamuoyu olu~turacak bir 

kesim olmamt~tIr. 

Tiirklerin Milli Mucadele diineminde gii«; etmedigi Amerika cografyasma, 

Anadolu'dan ve Avrupa'dan Ermeniler ve Yunanhlar gitmeye devam etmi~tir. 

Ermeni ve Yunan niifusu, Kiiba'mn en iinemli haber kaynagt olan Amerika'mn New 

York, Fransa'mn Paris ~ehirlerinde yogunla~mt~ttr. Bu kesimler, Anadolu'daki hak 

iddialarmt Ha«;h zihniyetine giire ~ekillendirmi~ler, Anadolu'daki hareketin Avrupa 

ve diinya hristiyanlan i«;in en iinemli tehlike oldugu propagandasmt yiirlitmii~lerdir. 

Bu tarz haber ve giirli~ler Kiiba 'y! etkilemi~, gazete haberlerine ve aydmlann 

giirli~lerine yanstmt~ttr. 

1921 senesinde Kiiba'daki sosyal adalet ve halk iktidan talepleri ABD'nin 

miidaltalesiyle baskt alttna abnmaya ba~landl. Sovyet Rusya'mn ardmdan 

Tiirkiye'nin de antiemperialist ve halk«;t ilkelerle yeni bir devlet kurmast 

muttefiklerce olumlu kar~!lanmtyordu. "Ostelik Kemalizmin Tiirk Ulusuna dayanan 

bir ulus-devlet modelini benimsemesi 5 Kuba'yt olumsuz etkileyebilirdi. Bu 

nedenlerle ABD basktsmdaki rejimin Tiirkiye' deki Kemalist miicadelenin 

emperyalizimle sava~ma ve tarn bagtmstzhk ilkelerinin Kuba'da yaytlmastm ve 

yanktlanmastm istememesi ve belli iil«;iilerde sansiir uygulamast muhtemeldir. 

Tiirk Devriminin Kiiba'daki etkilerini azaltan bir b~ka iinemli sebep ise 

dildir. Halklar arasmda, iki ulkenin uzak cografyalarda olmasmdan ve birbirlerinin 

dillerini bilmemelerinden dolayt, kiiltiirel ileti~imin olmamast Kiiba'hlann Tiirk 

Devrimini terciime eserlerden iigrenrnelerine neden olm~tur. 

'Bernard Lewis, Modern TUrkiye'nin Dogu~u, 8. Basin, TTK Yay., Ankara, 2000, 5.350 
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BiRiNciBOLUM 

KUBA T ARiHi 

1.1. ONDOKUZUNCU YUZYILA KADAR 

Kristof Kolomb, 3 Agustos 1492'de ispanya'dan aynhp filosunun ytiniinii 

BatI'ya verdikten aylarca sonra 27 Ekim 1492'de Ktiba'mn kuzey klYllanna 

u1~ml~tIrl. Bir aydan uzun bir stire boyunca adanm klYllanm giineye dogru takip 

ederken, daha sonra yok edilecek olan Guanatabey yerlileriyle kar~lla~lrlar 2 • 

Guanatabeyler, ispanyollara hediyeler, pamuk ve altIn paryalan verirler. Bir stire 

daha Karayiplerde gezerek b~ka adalara ugrayan Kolomb, ispanya'ya doner ve 

ispanya Kraliyesi 'ne somtirtilebilecek topraklara ula~tIgmm "mtij deler". 

Adanm Avrupahlar tarafmdan ke~finden en az 3500 Yll oncesine giden bir 

tarihi vardl~. ilk yerle~imcilerin Giiney Amerika' dan adaya gOy ettikleri tahmin 

edihnektedir. Adamn ispanyol i~galinden once 100 000 ki~iye yakla~an bir niifusu ve 

farkh sosyokiiltitrel yaplda ya~ayan topluluklan vardl4
• Ciboneyler ta~l iptidai ~ekilde 

yontarak balta,vb. aray gereyler yap an, Guanatabeylerden daha geli~mi~ bir 

toplumdu. Tainoslar ise tanmla ugra~an, toplumsal orgtitlenmeleri olan bir 

toplumdu5
. 

Adada ispanyollar tarafmdan kurulan ilk yerle~im, ilk ayak bastlklan 

kuzeydogu btilgesindedir. Kiibamn i~gali ve bir ispanyol somtirgesi haline 

getirilmesi yok uzun stirmez. 1510 ylhnda zengin bir "asil", itibarh bir asker olan, 

daha sonra klzllderilileri katletmekle iinlenecek Diego Velazquez genel vali ilan 

edilir ve adaya gonderilir6
. Yerli halkm hediyelerle kar~lladlklarl i~galciler onlan 

kendi topraklannda kOie ohnaktan ba~ka bir seyenek buakmadllar. Kar~l gelmenin 

cezaSI ise tiltimdii. 1511 Ylhndan itibaren btiytik klY1mlaria adamn batIsma dogru 

ilerleyen gtizii dtinmii~ ispanyollara ilk etkili k~l koyma bir kabile reisi olan 

1 Richard Gott, Cuba: a new bistory, Yale University Press, New Haven and London, 2004, s.14 
1 Felipe Pichardo Moya, "Cuba Precolombiana: Sus Habitantes y Su Historia", Gablnete de 
Arqueologia, Havana, S.:8, 2010, ss.144-145 
l Ernesto E. Tabio, Estrella Rey, Prehlstoria de Cnha, Havana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985, 
s.19. 
4 Jorge Luis Curbelo Castellanos, Cuha y La Hahana, Madrid, Limite Visual, 1999, ss.32-33 
5 Tarih oncesi Kilha ara~trrmalan il'in bal<1lliz: Curbelo, a.g.e. 
6 Navarro, 8.g.e., s.27. 
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Yahatuey (veya Hatuey) tarafmdan giisterihni§tir. Havana'mn giineyinde iinemli bir 

direni§ noktasl yaratan Yahatuey bir sfu"e soma yakalanml~ ve bu 'isyankar' 

davranl§mm cezaSl olarak' diri diri yakIhnl§tIr7. ispanyollarm Amerika kitasmda 

yaphklarI zuliim ve barbarbklar smlr tammaz iill(iilerde yiizyillarca devam etmi§tir. 

1513 Ylbnda "asilerden temizlenmi§" ada yedi biilgeye aynlarak yiinetihneye 

ba§lanml~tIr. Bayamo (15\3), la Santisima, Trinidad, Sancti Spiritus ve San Cristobal 

de La Habana (1514), Puerto Principe (1515) ve son olarak Santiago de Cuba (1515), 

yiinetim merkezlerini olU§turmU§lardu. i~ga\Ciler bu §ehirlerdeki y6neticilerin izniyle 

adamn kaynaklarml 6zgfu"ce kullanmaya ba§ladllar. i§galciler ada hallam 

hristiyanla§tInp bogaz tokluguna kendi topraklarInda kiilele§meye mahkum ederken, 

fu"etimi arttmnak i9in adaya 1527'den itibaren Afrika'dan satin alman yeni kiileler 

getirmektende geri kahnlyorlardl. Onlar i9in ama9 tekti,adanm kaynaklarIm, 

miimkiin oldugunca yiiksek ekonomik degerde i~letmek. 

Yiizylhn sonuna gelindiginde degerli maden kaynaklarI tiikenmi§, sfu"ekli 

l(ah§tInlan kiile niifusu azahnl~tI. Bu diinemde KIta Amerikasmm ispanyollarca 

ke§finin hemen ardmdan biiyiik katliamlarla i§gal edihni~, degerli her~ey 

ispanyollarca 9abnmaya ba~laml~tI. Kiiba 16. yiizylhn ikinci yansman itibaren 

iizellikle Meksika ve Orta Amerika'dan kalkan altIn ve giirnii§ yiiklii gemilerin ikmal 

noktasl haline gehni~ti. Ada ticaret yollarmda bulunmasmm olumlu etkisiyle pamuk, 

kahve ve ~ekerin yanlSlra hayvanclhk ve deri sektiiriinde de geli~mekteydi. 

Karayiplerdeki bu hareketlilik, A vrupah diger Ulkelerin i~tahml kabartrnl§tIr. 

Bu yagh lokmaYI sadece ispanyollara yedirmek istemeyen Franslz, Holandah ve 

ingiliz resmi korsananlan, Karayiplerdeki ticaret gemilerine ve limanlara saldmlara 

ba~ladtlar. Jacques de Sores, Francis Drake ve Henry Morgan gibi kaptanlar ispanyol 

gemilerine saldmyor, elde ettikleri hasllatI krallarIna veya kra1igelerine sunuyorlardt. 

Bu 'ba~arllarI' sayesinde aralannda devlet ni~anl alanlar bile vardl8
• ingiltere'nin ilk 

7 Hatuey'in direni~i ve yakilmasl ile ilgili detaylar i~in bakm1Z: Bartolome de las Casas, A short 
account ofthe destruction ofIndies, London, 1992, ss.27-30. 
8 Paul Johnson, A History ofthe American People, New York, HarperCollins Publishers, 1997, ss. 
21-23 
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btiytik saldmsl ise 1585-1604 ispanyol-ingiliz sava~mda, Karayiplere 22 gemi ve 

2000 asker gandermesinin ardmdan ya~and!9. 

Adaya ispanyollar tarafmdan getirilen ilk musliiman kolelerin saYls 44 'fur. 

1596 y!lmda adaya getirilen bu ki~iler, 0 donemde Akdeniz'deki bir deniz 

muharebesinden esir du~en bu Osmanh askerleridir lO
• 

Ispanya, ticareti guvence altma alabilmek iyin bUyUk filolar olu~turmaya 

karar verdi. Bu filolar Korfez geyi§inin b~langlcmda buhman Havana §ehrinin 

stratejik avantajml kullanacaklardl. Y olcularlll ve tuccarlann gUvenligini saglamak 

iyin savunma kaleleri ve duvarlan in§aa edilmesine ba~lamasl da Havana'mn 

onemini artllrmaya ba~laml~tJ. Havana'nm bUyiimesi ilzerine 17. yilzyllm ba~larlllda, 

adamn idari yaplsl Santiago de Cuba ve Havana olmak ilzere ikiye aynldl. 

Havana'mn anemi arttJk"a, yatmmlar da artlyordu. Ulkenin ilk ilniversitesi olan 

Havana Universitesi 1728'de kuruldu. 

Adaya yerle~en ispanyollar adetlerini de berberlerinde getiriyorlardl. ArtJk 

Katolik dini tarenler, boga gfue§leri, oyunlar ve danslar lay! kesimlerden iy bOlgelere 

dogru yaythyordu. Uzak Ulkelerden monopol yaratarak ticaret yapan ispanyol 

bUJjuvazi sadece kendi Ulkelerinde degil, kolonilerde de buyfiyordu. Ancak her 

kesimde devlet tekeliyle fueticiler de kolele§tiriliyordu. 1720'lerdeki tutUn 

iireticilerinin kanh isyanlarlllm ardllldan, kral bunlara fuUnlerini serbestye 

satJnalarllla olanak sagladl. Ancak durumdan rahatslz olan lliccarlar 1740 senesinde 

kral! ikna edip, iki yUz seneden fazla tekelini sfudfuecek olan Havana Kraliyet 

Ticaret ~irketi (Real Compafiia de Comercio de La Habana) kurdular. Ulkede fueten 

kesime yapllan basla buytik boyutlardaydl. Zenci kale isyanlan 18.yilzylhn ilk 

yeyregiden itibaren artarak devam etti 11. 

1.1.1. Siimiirgeci devletlerin egemenlik miicadelesi 

18. yilzyll, Ispanyollann Amerika latasmdaki emperyalizmini sfudfurnek 

adma Avrupa'mn ba~hca gUyleriyle yapllan sava~larla geyti. Bu sava~larda pek 

9 Gott, a.g.e., 8.32 
10 Rigoberto Menendez Paredez, Los Arabes en Cuba, Publicaciones de 1. Oficina del Historiador de 
1. Cuidad, La Haban., 2007, 8.23 
11 Navarro, a.g.e., 8s.35-36 
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tabiidir ki Kuba da etkilendi. 1756-1763 Ylllanndaki tngiltere'yle yapllan yedi )'11 

saval?lannda Havana, 40 gUn sfuen ve 14000 askerin kaUldlgl k~atmarun ardmdan 

ingilizler tarafmdan i~gal edildi. Agustos 1762'den Temmuz 1763'e kadar sfuen 

i~gal bo)'ltnca ispanyol koloni sitemi i~inde engellenmi~ Havana'da 0 gUne kadar 

gOrUlmemi~ yogunlukta ticari etkinlik ya~andl. 

Adanm batt ktsmmm bugiinku Amerika'nm eyaleti olan Florida kar~lltgmda 

geri ahnmasmm ardmdan Kral III. Karlos, Havana ~ehrinin gUvenliginin artttnlmasl 

i~in yeni kaleler in~aa ettirdi 12. Aynca ~ehire hala ayakta olan Kaptanlar Sara)'1 (el 

Palacio de los Capitanes Generales) ve ~ehir katedrali gibi ~e~itli hllkiimet binalan ve 

sivil yapllar yapttnldl. 1764 senesinde Kuba'mn ilk gazetesi "La Gaceta" yaytna 

ba§ladl. Adanm dl§ ticaret hacmi artarken, i~i§lerinde yeniden yapllanmaya gidildi, 

Pinar del Rio ve Jaruco ~ehirleri kuruldu, yeni yollar yaplldl. 1774'de genel nufus 

saytml yaplldlgmda adanm nufusu 171.620 ki~i olarak belirlenmi§tir. 

Buytiyen ekonomi ve dlinyada ya§anan geli~meler Kuba'mn onemini yeniden 

artttrml~ttr. Kuzey Amerika'daki onus: ingiliz kolonisinin baglmslzltk ilanmm 

ardmdan, tspanya bunlann Kiiba ile ticaret yapabileceklerini Han etmi~tir. Somaki 

donemde Franslz ihilali'nin ardmdan kttntIan Napolyon imparatorlugu'mm 

ispanya ')'1 i~gali, tarafS1Z iilkelerle ticaret yapabilme ozgfulugu verilen Kuba'mn 

ekonomik geli~imine bUyUk katkt saglruU1§tlr. 

22 Agustos 1791 tarihindeki Haiti'de Yal?aDan biiyUk kole ayaklanmasl ve 

onu takip eden i9 sava~, kuzey kom~usu Kuba'Yl yaktndan etkilemi~tir. Bu donemde 

Haiti 'yi terk eden tiiccarlar, Kuba'ya yerle~mi~, adanm kalklnmasma ivme 

kazandlrml§lardlr. Kuba'nm dogusundaki kahve ekim alanlanm geni~letmi§lerdir. 

Ekonomideki geli~me bUyUk ol9Ude kole saYIsmm artmaslyla saglanntl~tlr. 1770-

1800 ytllan arasmda Kuba'ya getirilen Afrikah kole saylSl, onceki us:yUz Yll bo)'ltnca 

getirilenlerden fazladIr 13. 1814' e gelindiginde artan ticaretle zenginle§en toprak 

sahipleri, ticaret serbestisi de dahil olmak lizere pek yok haklar elde etmi§lerdir14
• 

"Curbelo, a.g.e., 8.38 
I3 N avarro, a.g.e., 5.38 
14 Curbelo, a.g ••. , s.39 
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1841 senesinde Kilba'da niifusu 1.5 milyona ula~ml~ur. Biiyiik ~ehirlerin 

kurulmasl, sosyolojik bazl degi~imleri de beraberinde getirmi~tir. $ehirlerde ozgiir 

kOleler, beyazlarla siyahlardarl olma melez ~ocuklarl ve bazl fakir beyazlarln 

ol~t1!rdugu s1ll1flar olu~tu. Dlkede biirokratlann ve bilyiik iSParlyol tacirlerinin 

olu~t1!rdugu oligar~ik yaplya kar~m biiyiik kole kitJeleri mevcuttu. 1820-1840 

arasmda Giiney Amerika'm batpmslzhk miicadeleleri Kiiba'Yl etkiledi ve bir dizi 

baglmslzhk YarlllSl giri~imin y~=asma neden oldu. 

1840'larda beyazlar ABD'nin giineyindeki gibi koleligin devam ennesini 

istiyorlar ve ABD yonetimine SICak baklyorlardl. Siyah kiileler ise baglmslzhk 

YarlliSI olan ingiltere'yi adada istiyorlardl. Dlkedeki hakim giiciin istegiyle ABD ile 

olarl ili~kiler ve ticaret arhnaya ba~ladl. Giis:lenen ABD'nin de adaya ilgisi 

aruyordul5
. 1848'de ABD Ba~kam James Folk, Isparlya'ya Kilba'Yl saun almak i((in 

yiiz milyon dolar iinerdi. Isparlya'nm bunu kabul ettnemesinin ardmdan ABD'nin 

teklifi 1854'te yiiz otuz milyon dolara kadar S:lku16
• 

Kiiba'run esaretten kurtulmasl i~in yapllan ba~ka bir giri~im de uzun Yillar 

ispanyol ordusunda giirev a1m% aslen Venezuelah olan Narciso Lopez tarafindan 

yapllml~ur. 1850'de Kilba'YI ozgiirle~tirmek i((in adaya askeri sefer diiZenlemi~ ve 

bugiinkii Kiiba bayratpna ((ok benzer bir bayragl Matanzas'a dikrni~tir17. 1851 'de 

isparlyol koloni gii~leri tarafmdarl yakalanml~ ve iildiiri1lmii~tiir. 

o diinemde iSParlya, diger Avrupa devletleri gibi, Latin Amerika'da giiciinii 

kaybediyordu. 1863' de FrarlS1Z Krall Napolyon III'iin Meksika'ya kral tayin ettigi 

Maximiliano I, 1867'deki halk ayakl=asmm ardmdarl kur~una dizilerek devrildi. 

Amerika latasmm baglIDslZhk miicadelesi geri donii~il olmayan bir yolda ilerliyordu. 

Ancak Kiiba'daki ba~kaldmlar her seferinde ispanya'daki muhafazakar hiikiimet 

tarafmdan karlh bir ~ekilde basunliyordu. 

15N avarro, a.g.e., 8.46 
16 Gatt, a.g .•. , s.68 
17 Carmen R. Alfonso Hernandez, 100 soruda Kllba, Jose Marti Dostluk Demegi, Kayhan 
MatbaaClhk, istanbul, 2010, s.22 
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1.1.2. Ulusal bag.mslzhga dogru 

Carlos Manuel de Cespedes 

Gramna eyaletin'de ya~ayan avukat Carlos Manuel de Cespedes, 1868'de 

baglmslzltk ilan etti ve kiilelerine iizgiirliik verdi. Cespedes, ya bagzmslZlzk ya Mum 

slogamyla baglmlslzhk miieadelesine iinderlik etti 18. Miieadele yer yer ba~an 

kazansa da, gerek Amerika'mn muhtemel bir siimiirgenin baglmslzhgml elde 

etmesini istememesi gerekse Bab'da ya~ayan burjuva kesiminden tam anlamlyla 

destek giirmemesi nedeniyle19 Kiiba'mn tam bagunslzhgl kazanamadan ispanyoUar 

ile barl~ antl~masl imzalamak sorunda kaldt. 1878'de imzalanan Janjon Pakb adtyla 

amlan bu antl~maya giiren ispanyol hiikfimeti devam edeeek aneak siyasi reformlar 

yapllaeak ve kiilelik kaldmlaeakb2o. 

Bu iinemli baglmslzhk hareketinin etkisiyle, 1880'lerde Kuba, ekonomik ve 

sosyal a91dan biiyiik degi~imlere sahne olmu~tur. ispanya'mn Zanjon Pakb uyarmea 

1886'da kiileligi kaldlrmaslyla ~eker iiretimi organizasyonunda bllyiik degi~imler 

olmu~, tanm iiretimi endiistriyelle~meye ba~laml~br. 

Jose Marti 

1853 dogumlu Jose Marti gen9lik diineminden beri baglmslzhk 

dll~iineelerine sahipti. Cespedes haretinin Havana'daki destek9ileriyle birlikte 

miieadele etti. Vatansever ve baglmslzltk91 ~iirlerinin yaYllllamasl nedeniyle 16 

ya~mda 16 Yll agtr i~ eezaSI alarak 1871 'den 1874'e kadar ispanya'ya gonderildi. 

Oradan ka9arak 1875 ile 1878 seneleri arasl Meksika ve Guatemala'da ya~adtktan 

sonra Zanjon antl~masmm yiiriirliige girmesinin ardmdan iilkesine diinebildi. 

Sadeee iki Yll kalabildigi Kiiba'dan yeniden slmrdl~l edilen Marti, 1894'e kadar 

ba~ta Amerika olmak iiZere, Venezuella, Orta Amerika ve Karayipler'de ya~ad1. 

Hayabm kapitalizmin halklann emeginin siimiirrnesine ~l adayan Marti 21 , 

1992'de Amerika'da Kuba Devrimci Partisi'ni kurdu (El Partido Revolueionario 

Cubano). Aroael Kiiba'mn baglmslzilgl i9in hem taraftar bulmak hem de "gerekli 

18 Julio Le Riverend, Historia de Cuba, La Habana, 1995, s.87. 
19 Navarro, a.g.e., s.S2 
20 Detayh bilgi i~in baktntz: Figneredo Socarras Fernando, La Revolucion de YARA (1868-1878), 
Pueblo y Educacion, La Habana, 1972 
21 Le Riverend, a.g.e., s.87. 
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olan sava~l" tetiklemek i9in gorevdeki subaylarla irtibata ge9mekti22. Amay1anna 

u1a~mak i9in 24 $ubat 1895'te Kilba'nm farkh ~ehirlerinde isyan b~lad1. Jose Marti, 

11 Nisan' da askeri onder Maximo Gomez ile birlikte Kilba 'ya 91ku. Silahh 

milcade1esini ba~lllda 19 Mayts 1895'te ispanyollarlll ani basktru sonucunda girdigi 

9atl~mada ~ehit dii~ti1. 

Jose Marti 'nin ba~latttgl milcadeJe tUm illkeye yaytldt. Ktsa siirede 42 

genera1in komutasmdaki 180 bin askerle girdikleri milcade1ede ba~an kazandt1af23
. 

Adayt kaybetmek istellleyen ispanya, 1896'da general Weyler'i Kiiba'nlll "istikran" 

i9in g6revlendirde4
• Sonradan adaya gonderilenJerle toplarnda 200 000 askere uJ~an 

orduyla birlikte isyancllann imhasllli ongoren Weyler sert tedbirler aIm. Koyiilierin 

baglmslzltk yanJl1arllla yardlm etmellleleri i9in aldlgl onJemler nedeniyle adada iki 

senede 300 000 koylii ° Idil25
. 

Kiiba'daki baglmslZhk hareketinin bu zorlu ~artlara ragmen siirmesi Kuzey 

Amerika halklllda sempatiyle kar~tlanlf. Bu nedenle Amerikan hiikilmeti kendi 

91karlanna en uygun ~ekilde sorunu 90zmek i9in mildahil olrna karan altr. Subat 

1898'de ABD, Maine sava~ gemisini Havana'ya gonderir. 15 $ubat'ta geminin 

~aibe1i bir ~ekilde batmasl Uzerine 25 Nisan 1898'de ABD ispanya'ya sava~ a9ar ve 

Karayipler ve Pasiftk'teki tUm ispanya hakimiyetindeki adalan i~gal karan ahr. 

200.000 askerle adaya i§gal harekau dUzenleyen Amerika, Ispanya'YI 10 Arahk 

1898'de Paris Antla§lllasl'ru intzalarnaya mecbur eder. 

1.2. ABD HiMAYESiNDEKi CUMHURiYET 

I Ocak 1899'da Kiiba egemenligi ABD'ne devredildi. Kilba bu zorlu 

milcadelelerden yorgundu ve ylpranml~U. 1894'te 1 054 000 ton olan ~eker iiretirni 

22 Gerardo Cabrera Prieto, "Partido Revolucionario Cubano: EI Partido de la unidad", El Habanero, 
07.04.2007, 
"N avarro, a.g.e., 8.73 
24 Curbelo, a.g.e., s.42 
25 JLe Riverend, a.g ••. , s.104. 
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1900'de 300 000 ton olarak geryekle~mi~ti26. 1895-1898 arasmda yakla~lk 400000 

ki~i hayanm kaybetmi§, nUfus 1841' deki dlizeyine, birbu9uk milyona dii§mii§til27 . 

ABD'nin Kiiba'daki ilk askeri valisi John Brooke, iilkede sivil bir idarenin 

kurulmasl ve bir karar ile adamn ABD topraklanna dahll edilmesi fIkrini 

savunuyordu. Ancak yeni vali Leonard W ood'un atanmasmm ardmdan, adanm uzun 

bir i§gal donemi boyunca Amerikahla§tmlmasl dii§iincesi hayata ge9iri1di. Bu amaca 

ula§mak is;in tepeden inme reform projeleri ve iilkedeki Anglo-Sakson niifusunun 

artUnlmasl onemliydi. Boyle bir don~fun, eski somiirge toplumun kabul etmesi 

kolay olmayacak ve bunlar sadece Amerikah sermayedarlara varhk transferiyle 

sonu9lanacaku28. 

1900 plmda yapllan se9imlerde hallon baglmslzhk91 adaylara oy vermesi 

Amerika'YI endi§elendirdi. 1901 'in ~ubat'mda yiiriir1ilge giren yeni anayasaya 

ABD'ne, Kiiba'p askeriyle i~gal etme hakkmm da verildigi bir dizi kanun eklendi. 

31 Arahk 1901 'de yapl1an Ba§kanhk se9imlerininde ABD'nin aylk destegini alan 

Thomas Estrada Palma, 20 Maps 1902'de Kiiba Cumhuriyeti'nin ilk ba§kanl 

se9ildi29. 

ABD 'nin Kiiba lizerindeki hakimiyeti ve 91karlan i9in miicadelesi iilkenin 

ilerlemesine engel oluyordu. D~iik i§yi iicretleri ve zencilere yonelik aymmclhk, 

grevleri de beraberinde getiriyor, ekonomi saghkh bir geli~me gosteremiyordu. 

1906' daki genel seyimlerden bir giin once muhalefet liderinin oldiiriilmesi ve 

ABD'nin destekledigi Estrada Palma'nm ~aibe1i seyimden yeniden galip pkUgml 

a91klamasl lizerine iilkede biiyiik protestolar dlizenlendi30
• Kiiba'mn kendi kaderini 

tayin etmesine izin vermeyen ABD, iilkeye yeniden miidahale etmi§ ve Charles 

Edward Magoon'u vali olarak atadl. 

1909'da Jose Miguel Gomez'i ba~anhga getiren ABD, ona baglmslzllk91 

hareketlere yok sert miidahale etmesi talimatl vermi~ti. Nitekim 1912'de zencilerin 

aynmclhga kar§l orgiitlenmesi ve taleplerinin geni§ kitlelerce kabul edilmeye 

26 Apuntes Histori. de Cub., Impreso en Editorial, La Habana, 1965, s.134 
27 Paredez, a.g.e, s.41 
28 Navarro, a.g.e., ss.80-84 
" Curbelo, a.g.e., s.42. 
30 Navarro, a.g.e., s.93-94 
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ba~lamasmm ardmdan hareketin ti1m lider kadrosu yapllan baskmlarla 

oldiiriilmii~tiir. 

ABD kendi 9lkarlarml savunan hiikiimetleri desteklemek ve "isyankar" 

Kiibahlart bashrmak i9in 1912, 1917-1920, 1921 ve 1933-l934'te adaya asker 

gondermi~tir . 

1913'de yapllan se9imlerde, ABD yanhsl eski polis memuru Mario Garcia 

Menocal yedi ytlltgma ba~kanhga getirilmi~tir. 1915-1920 ytllan Kiiba'mn en zengin 

oldugu donemdir. 1919-1920 arasmda ~eker iiretimi 1913'e gore iki katl artarak 4 

milyon tona 9lkml~, sava~tan dolayt ~ekerin kilogram fiyatl yedi kat artarak 0.025 

dolardan 0.185 dolara 9lkml~tlr. Bu donem, "Milyonlann dansl" ya da "~i~man 

inekler" donemi olarak adlandtnhr3l . Ancak sava~m bitmesinin ve ~eker fiyatlarmm 

dii~mesi nedeniyle ekonomide 1920'den itibaren "clhz inekler" donemi ba~lar32. 

Seker fiyatl Arahk 1920'de 0.08 dolar diizeyine dii~er. Toplumdaki huzursuzluklar 

yine ABD miidahaleleriyle basttnhr. 

Zorlu donernde yapllan 1921 se9imlerinin ardtndan yattnmlanru ve 

kredilerinin giivenligini korumak isteyen ABD, adaya se9irnlerden once yine askeri 

Ylgmak yaptl33. ABD'nin yardtrnlartyla ba~kan se9ilen Alfredo Zayas'm dart yll 

siiren hiikiirneti siiresince devlet i~leyi~i bozulrnaya ve yozla~rnaya b~laml~hr. Bu 

diizene kar~l rnuhafazakar ve liberal kesirnden ortak tepkiler gelmeye ba~laml~hr. 

i~9i sendikalart da katlanarak artnll~, siyasi baskt olu~hlrma yoluna gidilmi~tir. 

1924 Kastrn'mda yapllan se9irnlerin adayt Gerardo Machado 'i~9i Halktn 

Prograrnl"m yaYllllarnl~, "su, yollar ve okullar" (agua, carreteras y escuelas) 

sloganlyla34 ve vatanperver soylernlerle ba~kanhgma se9ilmi~tir. Ancak Machado, 

iizellikle 1927' de iilke rneclisinin giirev siiresini 1931' e kadar uzatmasmm ardtndan, 

yonetirnini otoriter bir dikatiirliige diinii~tiirmii~tiir. 1929'da ekonornik krizin 

etkilerinin artarak hissedilrnesi nedeniyle Kiiba i~9i hareketi iinderligindeki iilke 

i9indeki muhalefet gii9Ienmi~tir. Bu donernde rnerkezi Havana Dniversitesi 'ndeki 

31 Apuntes ... , a.g ••. , •. 134 
32 Le Riverend, a.g .•. , •. 122 
"G ott, a.g .•. , s.129 
34A puntes ... , a.g.e., s.155 
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tlgrenci hareketinin tlrgiitlenmesive "alt~malarl sonucunda halk eylemlerinde artI~ 

01m~tur3S. 

Gerek diktatiirlerin gerekse ABD'nin baskJSlna ragmen 1930'lara 

gelindiginde Kiiba top!umunda belirgin bir degi~im kendini hissettiriyordu. Yeni 

fikirler ve yeni liderler onplana "ikmaya ba~laml~tl36. Ulkedeki "e~itli grupJann tek 

bir amaCl varru; Machado donemine son vermek. 

Ulke ekonomisi, 1 Agustos 1933'ten itibaren tUm iilkede ve farkh 

sekttlrlerdeki grevler nedeniy!e durm~tur. Machado'nun 7 Agustos'ta ayaklanan 

halka kar~l a~m ~iddet uygulamasl iilkedeki huzursuzlugu iyice arttrrnl1~37 Mella'nm 

izindeki ogrenci olu~umunun savundugu fikirler, 1933'teki devrimci hareketin de 

itici kuvveti 0Im~tur38. 

Ordu i"indeki bazl alt riitbeli subaylann 4 Bylii! 1933 'te yonetirni ele 

ge9irmesi, so!cu tlrgiitler, iiniversiteliler ve diger muhalif gruplarca desteklendi. 

ABD, 7 Eylil1'de devrimci hiikiimeti tehdit edercesine sava~ gemileriyle Kiiba')I1 

ablukaya alml~ ve adaya askeri Ylgmak yapml~tlr39. Darbenin arrundan, Machado 

iilkeden ka"ml~, 10 Eylil11933 'te Ramon Grau San Martin b~hga getirilmi~tir. 

UlUSalCI Ramon Grau, hiikiimetine solcu gorii~lii bir hekim olan Antonio 

Guiteras'l alml~ ve ABD giidumlu Batista'YI Genelkirrmay ba~kanl olarak ataml~tlr. 

Guiteras, i"i~!eri Bakanhgl gorevine getirilmi~ ve klsa zamanda halkm yaranna 

biryok karan uygu!amaya ges;irmi~tir40. 0, 1933 devrimde lider rol iist1enmi~ ve bir 

baklma Jose Marti ile Fidel Castro arasmda bir bag!antl kurmu~tur. Unlii Kuba 

tarihS;isi Richard Gott'a gore; "0 genf ya~mdaki diiriistli1k ve sadeligini Marti 'den 

35 20 Arahk 1924'te kurulan Julio Antonio Mella ba~kanhgmda kurulan Kabal! 6g,.enci 
Konfederasyonu (La Confederacion de Estudiantes de Cuba) baglmslZ~lkyl ve milliyetyi a1umlan aktif 
olarak savunuyordu. Machado'nun benzer silylemlerle iktidara gelmesine ragmen, verdigi s5zleri tam 
olarak yerine getirememesi Mella'mn muhaliftavnna devarn etrnesine neden oldu. 1926'da Smlf~l 
edilen Julio Antonio Mella, Ocak 1929'da, henm 26 ya~mdayken Meksika'da bir suikast sonucunda 
hayal1m kaybetrni~tir. Aynntlh bilgi iyin bak,mZ: Andys Cupull, Froilan Gonzales, Julio Antonio 
Mella Biografia, La Habana, Casa Editora Abril, 2010. 
"G ott, a.g.e., s.133 
37 Lionel Soto, La Revolucion del 33, c.Il, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, ss. 315-
329 
38 Apuntes ... , a.g.o., 1965, s.152 
39 Historia . . " a.g.e., s.129 
40 Ana Cairo, Antonio Guitoras:l00 Anos, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2007, 88.245-258. 
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alml~, siyasi ideolojisi ve uygulamalan ise yirmi sene sonra Castro'da hayat 

bulmu~tur. Bu il9/ider pek az insan gibi, vatansever duyularla doludurlar4l". 

Antonio Guiteras da Atatiirk'ten yok etkilenmi~ bir liderdir. Atatiirk'lln "JOn 

Tilrk" hareketinin iyinde yer aldtgma inamlan Kuba'da, Guiteras'da kendi 

programma bagh gen91er yeti~tirmek iyin 24 Ekim 1934'te "Geny Kiibah" sivil 

toplum orgiitlinii kurmu~tur. Atatiirk'lln yo lunda somilrgeci devletlerce kar~l 

miicadelede, halkyl politikalann savunulmasmda ve vatanperverligi ongoren bir 

program haZlflaml~tlr. Programm adtm da "Geny Kubah'nm Programl"dtr 42 . 

Guiteras'm bu 9ah~malarl ozellikle Havana' da buyiik ilgi uyand1fllll~, hareket 

llniversite yevresinde ruzla taraftar toplaml~ttr. Guiteras 8 Ma)'!s 1935'te Meksika'ya 

kaymak iyin gemiye binerken oldilriilmii~tiir. 

Farkh ol~umlan bllnyesinde banndlfan ancak aralannda silrekli yatl~an 

halkyl ve bagmlSlzhkp hUkilnlet, 15 Ocak 1934'te, kurulu§undan yakla~1k 120 glln 

sonra, ABD operasyonu He devrilmi~tir. Fulgencio Batista onderligindeki askeri 

mudahale ile Carlos Mendieta ba§kanhgma getirilmi~tir43. 1934-1935 senelerinde 

rejime kar~l buyiik grevler yapllml~tlr44. 1935'teki biikilnleti devirmeye yonelik 

gene! grevin ardmdan illkede artan bir askeri kontrol ya~anml~tlr 45. 

1937 senesinde uluslararasl politikadaki geli~meler Federico Laredo Bm 

ba~kanhgmdaki KUba'Yl da etkilemi~tir. ispanya'da f~izme kar~l iy sava~ ba~laml~, 

Amerika'mn ve Nazilerin somilrgeci politikalarmm basklS!, ulkeyi askeri vesait 

rejimiyle yoneten Fulgencio Batista'mn anayasa),! degi§tirmekte dahll ye~itli 

onlemler almasml zorunlu k1lml~tlr46. 

5 Temmuz 1940'da yeni anayasanm kabulllnlln ardmdan, ilk hiikilnlet farkh 

kesimlerin ortak ada)'! olan Fulgencio Batista tarafindan kurulm~tur47. Ekonomi 

ikinci Dllnya Sava~l'na kadar geli§IDe gostermi~tir. 1944'te Kilba DZgUn Devrimci 

Partisi (Partido Revolucionario Cubano Autentico) lideri Ramon Grau San Martin 

41 Gott, a.g .•. , ,.139. 
42 Programm tam metni i,in baJnnlz: Cairo, a.g .•. , ss.41-55. 
"N avarro, a.g.e., 8.132 
44 Hi,toria ... , a.g .•. , ,.131. 
45 Gott, a.g.e., s.143. 
46 N avarro, a.g.e., 8.140 
47 Curbelo, a.g .•. , ,.43 
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demokratik ve milliyetyi soy!em!erle dort )'l!hgma ba~kan seyilmi~tir, yine aym 

partinin ba~kanl Carlos Prio ise bir sonraki donemde (1948-1952) Kuba'ya b~kanhk 

yapml§tlr. Bu doneme Ozgiin Hukiimetler D6nemi4S de denir. 

Bu donemin onemli bir siyaset adrum da Eduardo R. Chibas, 1907'de 

Santiago de Cuba'da dogmu§tur. 20 ya~mdan itibaren aktif olarak siyasetle 

ilgilenmeye ba~laml~hr. 1933 darbesinin destekyilerinden olan Chibas, 1944 

seyimleride parlamentoya girmi~, ancak ba~anm seyimden once verdigi sozlerde 

durmamasl iizerine 15 MaYls 1947' de, ilerde Fidel Castro 'nun siyasi hayahna 

b~layacagl, Kuba Halk Partisini (El Partido de! Pueblo CubaIlo) kurmu~tur. 

Seyimlerden hemen once Ortodoks Kuba Halk Partisi olarak ismini degi§tirerek 

1948 seyimlerine girmi~tir49. Gene! seyimi kaybeden Chibas, 1950'de senator 

seyilmi§, klsa bir sUre sonra da siyasi mucade!elerden buna!arak intihar etmi~tir50. 

Chibas, gerek dU§Unceleri gerekse soylemleriyle Mustafa Kemal Atatiirk'u ornek 

alml§t1r. Onun Atatiirk politikalanm yakmdaIl izlemesi iktidar partisi taraftndaIl 

taklityilikle sUIf!anmastna yol alfml~hr51. 

1.3. FIDEL CASTRO iLE 1959 DEVRiMi 

1950'li )'lllarda sUIf orgutlerinin yaygtnla~masl ve 1951 senesinin sonunda 

dUnya ~eker fiyatlanmn du§mesiyle Kuba'da yeni bir ekonomik daralma 

y~anml~ttr 52. Bu geli~melerin iilkede huzursuzluk yaratmasl iizerine, ABD, 

Iflkarlanm savunacak otoriter bir iktidar kuru!masml istedi. 1 HaziraIl se9imlerinden 

4, Navarro, a.g .•. , ... 149-156 
49 Elena Alavez Martin, Eduardo Cbibas, Havana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009, 
55.72-91 
50 Gott, a.g .•• , 5.145. 
51 El Crisol, 25.06.1951,5.23. Aureliano Sanchez Arango'nun Eduardo Chibas'a yazdlgl ve gazetelere 

gonderdigi mektupta ~unlar yazllml~tlf: "... Bizi yalanlar! §a§lrImamaktadzr ~iJnkii a ismiyle, 
amaclyla, tamamen yalan bir parti kurdu. Halk Partisi Tiirkiye'deki Mustafa Kemal tarafindan 
kurulmu§tur. Chibas partiye ismini verirken Kilba dilindeki kelimeleri kullanmaktan ba§ka bir ,aba 

saifetmemi§lir ... " (" ... No nos sorprende 10 afirmacion de tales falsedades, en quien ha construida un 
partido dande todo es falso, nombre, lema y propos ito. Partido del Pueblo se llamaba el que fondo 
Mustafa Kemal en Turquia. Para darle nombre al suyo Chibas no ha tenido mas trabajo que agregar 

la palabra cubano ... ') 
52 :;Ieker fiyatlannm Kllba ekonomisine etkilerilerinin detayh analizi iyin baklmz: Julio Le Riverend, 
Historia Economica de Cuba, Editorial Pueblo y Educaci6n, La Habana, 1981. 
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once, 10 Mart 1952'de ABD destekli darbe yapan Fulgencio Batista, Ulkede 

yonetime el koydu53
• 

9avu~ lakaph Batista, Ulkedeki demokrasinin dayanagl olan 1940 anayasaslm 

kaldtrdlgml aylklamasl iilkedeki aydm kesimin buyiik protestolarma neden 

olm~tur54. 25 Mart'ta La Habana gazetesinde Avukat Fidel Castro imzaslyla bir 

yazl yaymlandl. Ona gore, Batista'ya ilgili anayasa maddelerine muhalefetten, 100 

ythn iizerinde hapis istemiy1e dava ayllmasl gerekiyordu55
. 

6grencilik hayatma Havana Universitesi'nin Hukuk FakUltesi'nde ba~layan 

Fidel Alexandro Castro Ruz, okulun birinci slmfindayken zencilerin spor 

musabakalanna girebilmesi iyin miicadele veren bir ogrenci dernegi kurdu. 0 

hakslzhga, aytnmclhga ve somilrilye kar~lydl. Ailesinin biiyiik arazileri olmasma 

ragmen 0 kendisini ezilenlerin yanmda olmaya adaml~tl. Miicadelelerle dolu 

tlgrencilik ya~ammm ardmdan avukat olarak yah~maya ba~ladt. 

26 Temmuz 1953' de artlk yeterli giice ula~tlgml dii~tinen Castro, silahh bir 

kuvvetle Moncada Kt~lasl'm ele geyirmek istedi. Arkada~lanmn 5'i saldmmn 

ba~ladtgl anda, 56'sl da I(atl~ma strasmda oldiiriildii. Kendisi ve diger sag kalanlar 

tutuldandl. 

Kiiba toplumu, Fidel Castro gibi diktatOrlUk kar~ltlannm serbest btraktlmasl 

yontinde hiikiimete basla olu~turmu~ ve MaYls 1955'te lasmi af kanunu I(llam~tlr6. 

Fidel ulkenin siyasi durumdan ve hayati tehlikenin varhgmdan dolaYI iilkeyi 

terketmesi gerektigine karar vermi~tir. Pasaport pkartml~ ve Meksika baglantlh 

arkada~lanmn tavsiyesi He 0 ulkeye gitme karan vermi~tir. 7 Temmuz 1955'de 

yazdlgl ve bazl gazete ve radyolarda yaymlanan al(lklamasl tlnemlidir; ''Kiiba'dan 

gidiyorum t;iinkii benim ir;in sivil miicadeleyi devam ettirebilmem miimkiin degildir ... 

diktator daha yirmi Yll bu iilkeyi terorle yonetebilecegini dii~iinmekte ve Kiiba 

"A poole ... , a.g.e., s.139. 
"N avarro, a.g.e., ss.165-166. 
55 Otto Hernandez Garcini, Antonio NUilez Jimenez, Liliana NUilez Veliz, Ruella. del Exito, Casa 
Editorial Abril, La Habana, 2007, s.21 
"N avarro, a.g .•. , s.182 
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halkzmn sabrmm da bir sonu oldugunu unutmaktadlr... benim yaptlglm gibi 

gidi$lerin d6nil$u, ziilmil ba~ ~agz getirmek irin yapllzr."S7 

Temmuz 1955'de Havana'dan Meksika'mn en dogu noktasmdaki Merida 

oradan da V eracruz ~ehrine uyakla giden Fidel Castro, Meksika' da yak1a~lk bir ytl 

kalacak ve devrim iyin haztr 11k yapacakttr. 

Kilba Devrimi'nin efsane liderlerinden Emesto 'Che' Guevera, EylUl 

1954'den beri Meksika'da bulumnaktaydJ. Hekim olarak hem hastanede yalt~lyor, 

hem de ek i~ olarak fotomuhabirligi yaplyordu. Peru'dan siyasi silrgiin edilmi~ bir 

bayanla evlenmi~ ve bir klz yocuklart diinyaya gelmi~ti. 26 Temmuz 1955'deki anma 

giiniinde bu iki liderin yollart kesi~ti. Arttk 0, her ne kadar Kiiba dogumlu olmasa da 

bu devrimci hareketin bir paryasl olacaktt. 

8 Agustos 1955'te Kiiba halkma itafen yazllan 26 Temmuz manifestosu 

yaytnlandl58
• Bunu 10 Ekim'de yaymlanan bir ba~ka bildiri izledi. Lider kadro bu 

silreyte Kiiba'daki diktatiirii nasll Ylkacaklarml planladJlar. Kilba'ya gidip silahll 

milcadelenin zorunlu olduguna karar verdiler. 

Kilba'da geny subaylartn Batista rejimine kar~1 planladlklan purolar darbe 

hareketi, 3 Nisan 1956'da ortaya Ylkarttlml~ttr. 29 Nisan 1956'da benzer bir giri~im 

de Matanzas kentinde ya~anml~, kl~layt ele geyiren Batista kar~ltt birlikler klsa bir 

silre sonra etkisiz hale getirilip infaz edilmi~tir. Kilba'daki bu hareketler 

Meksika'daki devrimci kadroyu cesaretlendirmi~ ve arbk harekete geymenin zamanl 

geldigine karar vermi~lerdir. Y urtdl~mdaki Kiibahlardar aldlklart maddi desteklerle 

bir yat sabn alml~lar ve silahlanml~lardtr. 

24 Kaslm 1956'da gece yansl, 25 ki~ilik kapasiteli Granma yatma 82 

devrimci binerek Kilba'ya hareket eder. Geminin yo1culugu hesaplanamn aksine 

zorlu geyer. Hem hava ~artlart hem de kUyiik yata yiiklenen a~tn yiik, planlart bozar. 

Yolculugun 4. giinii yiyecek ve iyecek soonbSI ba~ giisterir. Aynca Batista istihbarat 

servisi bu giri~imi iigrenmi~ ve yatm muhtemel vart~ limanlartnda iinlemler altnmaya 

ba~laml~ttr . 

" Hernandez, a.g .•. , B5lilm 1, 5. BeIge. 
"Hernandez, a.g .•. , Boliim 3, beIge 3. 
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Devrimciler Kiiba klYllanna yana~tIklannda, Batista gU\)lerinin karadan ve 

havadan ate~i ba~lar. <;atl~ma dort saat siirer. ilk gilnUn sonunda Meksika'dan 

gemiye binenlerin dortte biri hayatta kahr. Raul Castro hatIralannda 0 gilnu ~oyle 

anlatml~tIr; " ... yikartmamlz 5:30-6:00 arasmda ba~ladI ... saldmlann ardmdan 

te"hizatIn 90gunU blrakrnak zorunda kald!k. .. indigimiz yer s;ok zorluydu, 

ilerlemekte zorhik cekiyorduk. . . 0 giin hi"bir ~ey yemedik... yolumuzu da 

bulamlyorduk gece basmaya ba~laml~ ki bir koyliiyle kar~lla§tIk ... ,,59 

Devrimci lider kadrosunun hemen tamaml hayatta kalmayI b~anrlar ve iki 

sene siirecek zorlu bir mucadelenin ardmdan 1 Ocak 1959'da Batista rejimini yIktp 

Kiiba Devrimi'ni ger"ekle~tirirler. 

59 Hernandez, a.g.e., s.298 
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iKtNci BOLUM 

KUBA BASININDA ANADOLU iHTiLALi 

2.1. UIusal Egemenlik Miicadelesi 

2.1.1. Kurtulu~ Sava~l'mn Son Evresi ve Biiyiik Taarruz 

1. Di.inya Sava~n'ndan yenik 9tkan Osmanh Devleti, ~art1an aglr bir ate~kes 

antla~masl imzalaml~ur. Mondros Ate~kesi 'nin ardllldan itilaf Devletleri tarafmdan 

dayaulan ilk ve tek ban~ antla~masl Sevres' dir. Bu proje hi9bir tartl~manlll sonueu 

olmaYlp, itilaf Devletleri'nee hazlflanml~ ve istanbul Htikiimetinee kabul edilmi~ 

10.08.1920 tarihli bir belgedir. Aneak bu antla~ma BMM tarafmdan kabul 

edilmemi~, Misak-l Milli kararlanm uygulamak, milli iradeye bagh tam baglmslz bir 

devlet olarak varolmak i9in yeniden siyasi ve askeri bir miieadeye giri~ilmi~tir. 

Ulusal mfieadelenin gii9lemnesinin ve BMM'nin Tiirkiye iizerinde egemenlik 

kurmaya ba~lamasllllll ve ozellikle askeri ba~anlanmn ardmdan itilaf Devletleri 

Londra Konferansl'nda toplanml~ ve BMM'ne 12 Mart 1921 'de bir ban~ antla~masl 

teklifi yaptlmI~br. Bu antl~ma, Sevr hiikiimlerinin biraz farkhl~ml~ bir halinden 

ba~ka bir~ey degildir. Bu teklif de BMM tarafindan ineelemnemi~tir. Sakarya 

zaferinden ve Franslzlarla yapllan Ankara antl~masmdan soma, 22 Mart 1922'de 

Paris'te toplanan itilaf Devletleri dl~i~leri bakanlannm ongordfigfi bir diger barl~ 

antla~masl da yine BMM'sinin taleplerini kar~llamadtgl i9in kabul edilmemi~tirt. 

26 Agustos 1922 sabahmda ba~layan Bfiyiik Taarruz sadeee Tiirk tarihi i9in 

degil, di.inya tarihi i9in de 90k onemlidir. Birini Di.inya Sava~l 'nm bitmeyen 

hesaplannm, dayattlan antla~malann, ihanet ve dalalet i9indeki Osmanh yonetiminin, 

yfizytllardtr haztrlanan planlann ve tfim btmlann sonueu olarak, Anadolu'daki kantm 

tanlmaz i~gallerin, bask! ve zuliimlerin kesin olarak sonlanmaslm ve Tiirklerin 

Anadolu'daki baglmslzhk ve egemenligini saglayan bu taarruz, Kurtulu~ Sava~t 'mn 

en bfiyiik askeri harekaudtr2
• 

I Aptillahal Ak~in, Atatllrk'lIn D.~ Politika ilkeleri ve Diplomasisi, IrK Yay., Ankara, 1991, 
8S'! 06-1 07 . 
2 Kern.l An, Atatllrk ve Aydmlanma, 3. Bask., Yakm Kitapevi, izmir, 2010, 85.128-129 
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Anadolu'da Tiirk Ulusu'nu yok etmek niyetiyle ilerleye Yunan ordusu, ele 

ge9irdigi yerlerde kahcl olmak i9in mevzilerini 90k saglam tutuyordu. Mustafa 

Kemal bu saglam mevzilere yapllan taarruzu ~iiyle anlatmaktamr; "Bu mevzilerin 

korunma degerini en son inceleyen bir ingiliz subaymm verdigi raporda, "eger 

Tiirkler, bu mevzileri diirt-be~ ayda i~gal ederlerse, bir goode yok ettiklerini iddia 

edebilirler" demi~tir. Fakat Tiirklere bu mevzileri yok etmek i9in ii9 diirt ay degil, bir 

giin de degil, yalruz bir saat yeterli gelmi~ti"3. 

Mustafa Kemal'in iistful askeri bilgisiyle uygulanan taarruz plaru sonucunda 

30 Agustos giiniinOO sonunda Dumlupmar'da be~ Yunan tiinIeninin etkisiz hale 

getirilmi~tir. 31 Agustos'ta U~ak'm dii~mesinin armndan ba~komutan Hadzi Anesti 

1 Eyliil'de istifa etmi~tir. Ertesi goo yerine atanan Trikopis bu emiri esir d~tiigu 

Mustafa Kemal'den iigrenmi~tir4. Giizii diinmii~ bir ~ek1ide yalap Ylkarak ve tUrlii 

zararlar vererek gekilen Y unan ordusundan korunmak i9in insanlar kiiylerini 

kasabalarlnI terk edip daghk arazilere ka9ml~larm5. Mustafa Kemal durumu 5 Eyliil 

1923'de Heyeti Vekiye'ye ve Maliye Vekaleti'ne acilen ~u ifadelerle bildirmektedir; 

"Dii$manm terk ve tahliye ettigi kasaba ve IWylerde yaptlgl facialar her tiirlii 

tasavvurun iistiindedir. Koylerin biiyiik /asml tamamlyla ya/alml$tlr. Dii$mamn ricat 

yolu iizerinde kalan zavalll koyliilerimiz koylerinin harabereleri iizerinde sefalet ve 

zaruret illinde inlemektedir.,,6 

Edime'den bir tiimen Anadolu'daki Yunan ordusunu takviye amaclyla yola 

91kanlml~ ancak askerler izmir' e geldiklerinde karaya 91kmaYl reddetmi~lerdir. 

<;:iinkii 0 gOOlerde liman Y unanh yarah askerler ve ka9mak i9in gemi bulmaya 

9ah~an Rumlarla dolmaya b~laml~tJ. Yunanh birliklerin tabliyelerinin biiyiik kIsml 

ise <;:e~me'den yapllmaktaym. izmir'de kalan askerler ve Rum halkIn bir kIsml 7-8 

Eyliil giinlerinde gerek Yunan gerekse istanbul'dan giinderilen itilaf Devletleri'nin 

gemilerine bindirilerek izmir'den ka9tJlar ve adalara nakil edildiler. 

3 AtatUrk'iin BiiyUk Zafer haklanda Meclis'teki konu~maSl, 4 ekim 1922, Atatilrk'iin SDylev ve 
Deme~leri, ATAM, Ankara, 2006, s.365 
4 Gotthard laeschke, TlIrk Knrtulu~ Sava~1 He ilgili ingiliz Belgeleri, ~ev. Cemal KOprulll, Ankara, 
1991, s.191. 
'Kemal An, ti~lIncii KI\I~, 4. Baskl, zeus Kitapevi, izmir, s •. \l6-123 
6 . 

Atatilrk'lIn BlIt1ln Eserler~ c.13, Kaynak Yay., Istanbul, 2004, •. 254 
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Yunan ordusunun esas kuvveti Afyon-Dumlupmar hattmda 30 Agustos 

muharebeleriyle imha edilmi~ ancak mUttefiklerin yardtma gelip Yunan ordusunu 

kurtannamast iyin bu geryek bir siire gizlenmi~tir7. 

iki kolda ilerleyen Tiirk ordusunun bir ktsmt izmir'i kurtarmak iyin Batt'ya, 

bir ktsmt da Kuzeye hareket ettni~tir. Batt cephesindeki Tiirk siivarileri 9 Eyliil'de 

izmir'e girmi~, Kuzeye ilerleyen birlikler ise 6 Eyliil'de Bahkesir'i, 10 Eyliil'de 

Gemlik'i geri almt~lardlr. 10 Eyliil gecesi Yunan birlikleri bUtiin cephede ate~i 

keserek Bursa'dan yekilmeye ba~ladIlar 8 ve Tiirk kuvvetleri, Milli Miicadele 

boytmca kurtulu~una manevi deger yiikledikleri Bursa ~ehrini geri aldI. Kocaeli 

grubu taarruzlanm devam ettirip, 12 Eyliil sabaht Mudanya'yt ~attt ve ak~ama 

dogru kente girdi. Bandtrma istikametine yekilen Yunan birliklerini takibe devam 

edildi. Tiirk birlikleri 17 Eyliil'de BandIrma'Yl kurtarml~ ancak Anadolu'da kalan 

son Yunan askerIerinin Erdek'ten kayarken kasabayt ate~e vermelerine engel 

olamamt~t1. Sonuyta Tiirk askeri Anadolu'yu 18 Eyliil 1922' de Yunan askerinden 

tarnamen temizlenmi~ti. 

Bu htzh geli~me, itilaf Devletleri arasmda bUyiik bir ~a~ktnhk ve endi~eye 

sebep olm~tl1r. Birinci Diinya Sava~l'mn ardmdan Orta Dogu, Anadolu, Trakya ve 

Bogazlar't yeniden ~ekil1endiren galip devletler iyin artIk kar§llannda Mustafa 

Kemal onderliginde yeniden dogan, Sevr hiikiimlerini cephede ytrtan bir Tiirkiye 

Devleti geryegi vardl. Bogazlan i~gal ettnekle kalmaytp, tarafslz b6lgeler ilan eden 

miittefikler ve sozde antik Yunan medeniyetinin Anadolu topraklarmdaki haklan iyin 

sava§an Yunanistan9
, bu emellerinin birer hayalden oteye geyemeyecegini kabul 

ettnek zonmda ka1nu~lardtr. 

Mustafa Kemal izmir'in kurtul~unun ardmdan bir siire bu ~ehirde kalmt~ ve 

itilaf Devletleri temsi1cileriyle temaslarda bulunmu§tl1r. Bunlardan ilki ingiltere 

izmir Ba~konsolosu Henry Lamb idi. Lamb bu gOrii§menin ardIndan istanbul'a 

geryekleri yarpttan bir rapor vemi~ Mustafa Kemal'in kendisine saldtrgan ve sayglStZ 

sozler soyledigini yazmt§ttr. Bu rapor ingiltere'nin istanbul'daki Yiiksek Komiseri 

7 Mustafa Kernal Atatiirk, Nutuk (1919-1927), ATAM, Ankara, 1997, (Nutuk), s.449 
8 Jaeschke, a.g .•. , s.192. 
9 EK 2 - Ball An.dolu'da hak iddia edilen topraklann haritas!, Diario d. la Marina, 08.11.1922, b.l, 
s.1 
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Rumbold taraftndan inandmcl bu1umnatm~tlrlO. Atatilrk, Misak-l Milli Stnlrlanmn 

i9inde tam baglmslz bir Tiirkiye yaratmak istiyor, bu antaca ban~91 yollarla ula~mak 

mfunkiin olmazsa sava~a devant edeceklerinin alttnl 9iziyordu. Mustafa Kemal, 

ingiltere temsilcisinden sonra kendisiyle gorii~meye gelen Franslz Yiiksek Komiseri 

General Pelle'ye de "tarafslz bolge" diye bir yer kabul etmediklerini, Dogu Trakya ve 

istanbul'u almadan ordulann durdurulantayacagtnl belirtmi~tirll. 

2.1.2. Marmara Biilgesi'ndeki TUrk ilerleyi~i ve Trakya Sorunu 

Tiirk askerinin beklenmeyen ilerleyi~i kar~lStnda, 7 Byliil 1922'de toplanan 

ingiliz kabinesi istanbul ve <;anakkale bogazlanndaki hakimiyetini blrakmantayt ve 

bu biilgeleri savumnak i9in gerekirse takviye kuvvet gondenne karan aldtl2. 16 

Eyliil'de Lloyd George ve Somiirgeler Bakanl Winston Churchill bildiride ingiliz 

dominyonlanna istanbul ve Bogazlann savunulmasl i9in yaptlgl 9agn itilaf 

Devletleri'nce ~a~ktnhkla kar~llandt 13. ingiliz hiikiimeti bir yandan ban~ ister 

goriiniirken bir yandan da tarafslz bolge olarak kabul ettikleri istanbul ve Bogazlara 

Tiirk askerlerinin ginnesi halinde buralan savunabilmek i9in somiirgelerinden asker 

toplantaya ba~lantl~tlI4. Ancak bu davranl~l, uluslararasl politikada olumsuz bir etki 

yapml~tlr. Franslz ve italyan hiikiimetleri daha once <;anakkale'ye takviye 

gonderdikleri birlikerinin gekilme emirlerini venni~lerdir. 

Bu geli~meleri yakla~lk bir ay sonra yazdlgl makalesinde degerlendiren 

Tiburcio Castaneda, Lloyd George'un 0 donemde yanh~ karar aldlglm, 

dominyonlanndan gelecek kuvvetlerle bolgede iistiinliik saglayabilecegini sandlgtnl 

yazml~tlr; 

''Benim yorumuma gore Lloyd George 'un Turkleri hizaya sokmak if;in 
izledigi politikasmdaki eksik, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda 
dominyonlarmdan aldlgl destekti. Her biri 5000 ki#lik kuvvet 
goderebileceklerini soylemi~lerdi. Llyod George Milletler Cemiyeti'nin 

10 Bilal ~im~ir, ingiliz Belgelerinde Atatilrk, cA, TTK Yay., Ankara, 1984, 00403. 
II Fahri Belen, Tlirk Kurtulu~ Sava~l, KlIltiir Bakanhgl Yay., Ankara, 1993, 0.520. 
12 Sonyel, a.g.e., 0.270. 
B Sonyel, a.g.e., 0.271 
14 5im~ir, a.g .•. , 00.454-455. 
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desteftini almaktansa, dominyonlardan gelen bu i$aretleri dikkate 
aldl."IS 

Fransa'nm istanbul Yiiksek Komiseri General Pelle, aldlgl talimatla, kar~lhkh 

gii~ ah~veri~inde bulunmak is:in 18 Eyliil 1922'de !zmir'de Mustafa Kemal ile 

gii~mii~tiir. Fransa'nm Mondros Miitarekesi'nde kabul edilen maddelere atlf 

yapmasmm kabul edilemez oldugunu siiyleyen Mustafa Kemal, Dogu Trakya'mn 

Tiirkiye'ye verihneden ate~es saglanamayacaglm belirtmi~tirI6. 

Pioncare Mustafa Kemal'in tarafSlZ biilgeyi tarumadlglm, Tiirklerin Edime 

smmndan itibaren Trakya ve Bogazlar iizerinde egemenlik istekleri kar~ilanmadlgl 

takdirde barl~ konferansma katIlmayacaglm !ngiliz yetkililerle payla~ml~tlr17. Ancak 

!ngiltere hiikiimeti !tilaf Devletleri'ne bask! yapml~ ve istanbul'daki komiserlerinin 

18 Eyliil'de TBMM'nin istanbul temsilcisi Hamid Bey'i ziyaret etmelerini 

saglaml~tlr. Bu giirii~mede istanbul ve Bogazlann tarafslzhgmm kOrunmasl ile ilgili 

giirii~lerini bir nota ile Ankara Hiikiimeti'ne bildirmi~lerdirI8. 

12 Eyliil 1922'den 23 Eylii11922'ye kadar itilaf Devletleri arasmda yapilan 

giirii~meler, diinyaYI tehdit eden yeni bir sava~ olasIllgl is:inde olduks:a yogun 

ges:mi~tirI9. Geli~meleri degerlendirmek is:in Lord Curzon, Poincare ve !talya'mn 

Paris Biiyiikels:isi Sforza, 20 Eyliil 1922'de Paris'te toplandllar. Tiim gUn siiren 

toplantIlarda itilaf Devletleri 'nin temsicilerinin farkh gii~leri iin plana s:IkIyordu. 

21 'inde toplantl yaplhnadI ve iis: temsilci 22 Eyliil'de yeniden biraraya geldiler. 

Aralanndaki uyu~mazhk devam ettigi is:in 0 giinkii giirii~melerde de bir sonus: 

ahnamadl. 

23 Eyliil'de miizakerelere yeniden ba~landI. ingiltere, tarafslz bOlgeye 

girihnemesi ~artIyla Trakya'YI Edime'de dalJil olmak iizere Meris:'e kadar 

Tiirkiye'ye iadesini kabul etti ve BMM'ne Mudanya ve izmit'te bir toplantl 

yaplhnasml iinerdiler 20. Miittefikler aym giin Mustafa Kemal' e de bir nota 

15 Tiburcio Castafieda, "DlInya Hayatl", Diario de la Marina, 15.10.1922, 1. Basin, s. 2. 
16 G6rii~menin detaylan i~in bakmtz: Atatiirk'lIn ... , a.g .•. , ss.308-312. 
17 Sim~ir, a.g .•.• s.444. 
18 Ergiln Aybars,Tilrkiy. Cumhuriyeti Tarihi I, 9. Bastm, Ercan Kitapevi, izmir, 2009, s.344. 
19 Sababattin Selek, Anadolu ihtilali, Bur~ak yaytnevi, 4. Baskt, istanbul, s.694 
10 Bildirinin tam metni i~in bakmtz: Sim~ir, a.g .•.. s.525 
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gondererek askeri harekatm durduruhnasml ve Yunanistan'm da dahil olacagl bir 

barl~ konferanslmn toplanrnasml teklif ettile~l. 

Bunun iizerine Mustafa Kemal tarafmdan 29 Eyliil'de F. Bouillon'a ve onun 

araclhglyla diger itilaf Devletleri 'ne verilen cevapta askeri harekatm 

durdurulacagml, ancak Edirne dahil Trakya'mn Meriy'e kadar bo~alhhnasl ve 

Tiirkiye'ye verihnesini istendi 22 . Ate~kes gorii~meleri iyin de 3 Ekim'de 

Mudanya'Yl teklif edildi. Teklif miittefiklerce kabul edildi ve I Ekim 1922'de 

ingiltere yiiksek komiseri Harrington Hamid Bey'i ziyaret ederek, miitakere 

gorii~meleri iyin kendisinin gorevlendirildigini 3 Ekim'de Mudanya'da bulunacagml 

resmen bildirdi23 . 

1922 )'Ih bO)'lU1ca Karadeniz sahilleri de dahil ohnak iizere Anadolu 

kIYllanndaki yerle~imler Yunan sava~ gemilerinin saldmlanna ugraml~h. Bu 

anlamslz bombarrnmanlar nedeniyle can ve mal kaybl ya~anrnl~h. Sovyet Hiikiimeti, 

Yunanistan'm bu dii~manca eylemlerine bir son vermesini itilaf Devletlerinin bu 

yonde yaba harcamaslm istediyse de bu giri~imleri sonuysuz kaldl. Ruslar bogazlarm 

itilaf Devletleri 'nin kontroliinden ylkIp Tiirklere geymesini bolge giivenligi iyin 

onemli goriiyordu. Tiirklerin Anadolu'daki kesin zaferinin ardmdan Rus Dl~i~leri 

Bakanhgl 12 Eyliil'de Ingiltere'ye gonderdigi telgrafta 16 Mart 1921 tarihli Moskova 

antla~masma ahfia bulunarak, Bogazlar sorununun yOziimiiniin ancak bu antla~maya 

gore miimkiin oldugunu bildirmi~ti~4. Bunun Karadeniz'de klYlSl olan devletlerce 

tespitini istemi~lerdir25. 

23 Eyliil'de ban~ antla~masl yapllmasl iyin ilgili devletleri konferansa yaglran 

itilaf Devletleri, Tiirkiye ile sava~a kahhnadlgl bahanesiyle Sovyet Rusya'ya boyle 

bir davet gondermediler. Bunun iizerine Sovyet hiikiimeti 30 Eyliil 1922 tarihinde 

iilkelerinin konferansa kahlmasma izin verilmemesini yok sert bir dille protesto etti. 

Sovyet hiikiimeti aynca Bogazlardaki ku~atrnanm ve ticaret gemilerinin geyi~ine 

21 Muhittin Giil, TUrk inkdap Tarihi, Ban~ Yaymevi, Ankara, 1998, s.2l3. 
22 Atatiirk, a.g .•. , s.45l 
23 Ergiin Aybars, a.g .•. , ss.346-347. 
24 Orner KUrkyiioglu, Tlirk-ingiliz iIi~kil.ri 1919-1926, Ankara, 1978, s.242. 
25 Mehmet Gonlllbol, Cern Sar, OJaylarla TUrk Dl~ PolitikasJ, c.l. 5. Bask!, A.D. Siyasal Bilgiler 
FakUltesi Yay., Ankara, 1982, s.47. 
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ili~kin tUm slmrlamalann kaldmlmaslm istiyordu26
• Rusya'mn bu notasml 15 Ekim 

tarihili Ukrayna, Azerbaycan, Giircistan ve Ermenistan'm bogazlann kapaulmasml 

protesto eden notalan takip etti27. 

Ruslann bu talepleri Kiiba baslmnda "Rusya Bogazlarm kapatllmasma kar§l" 

ba~hglyla yer bulmu~tur."9anakkale bogazmm kapatzlmasml protesto eden Rus 

notasl resmi <;evrelerde §a$lanlzkla kar$llandl. miittefik kumandanlarzmn askeri 

sebeplerle 9anakkale Bogazlarl 'ndan ge<;i§in kapatllmasl gibi algllanacak 

uygulamalarl yiiriirliige koymu$lardlr. ,,28 

2.1.3 Ate~kes Diinemi 

2.1.3.1. Mudanya Ate~kes Antla~masl 

3 Ekim 1922'de once Franslz ve italyan daha sonra da ingiliz temsilcileri 

Mudanya'ya ula~tI29. ismet Pa~a ba~kanhgmda Mudanya'da toplanan miitareke 

gorii~me1eri tedirginlik ve slkmtl i9inde ba~laill3o. ismet inonii Yunan heyetinin 

miitarekeye gelmeme1eri iizerine " 0 halde biz bir sonuca varahm, Yunanhlar bunu 

kabul et1neye mecbur 0iacakiardlr31H dedi ve BMM'nin ate~kes ko~u1lan ile ilgili 

talepleri tekrarladl. Ardmdan soz alan Harrington miittefiklerin hazlrladlklan taslak 

miitareke projesi sundu. Verilen aranm arillndan, ozellikle Trakya'nm Yunan 

birliklerinin gekilmesine miitakip kimin Migeye egemen olacagl konusunda 

antla~maya vanlamamasl iizerine gorii~melere ara verildi. 

Ertesi gUn 4 Ekim 1922'de Yunan heyeti gecikmeyle de olsa Mudanya'ya 

ge1di. Bir ingiliz torpidosuyla gelen heyet karaya inmemi~, gemi a91kta 

demirlemi~tir. Sabah ba~layan gorii~melerde ismet P~a F. Bouillon'a Tiirk tarafmm 

yeni projesini sundu. 6g1eden sonraki oturumda Tiirkiye'nin isteklerin kar~l 

26 A.M. ~amsutdinov, Tilrkiye Vlu.al Kurtulu~ Sava~1 Tarihi 1918-1923, ,ev. Ataol Behramoglu, 
Dogan Kitap, istanbul, 2. Basla, 1999, s8.305-307 
27 ~ d' yamsut mov, a.g.e., 8.307 
28 EK 4 - Tiburcio Castaileda, "Blly1lk Sava~1U Ekonomik ve Siyasi Tasfiyesi- 255", Dlario de la 
Marina, 03.10.1922, b. 2, s. I. 
29 EK 3 - TUrk, Fran81Z ve ingiliz delegeleri Mudanya'da, Dlario de la Marina, 03.10.1922, s.1 
30 • 

Taner Baytok, Inglliz Kaynaklarmdan Tllrk Kurtulu~ Sava~l, Ankara, 1970, 8.159. 
31 ismet inonii, HatJralar, c.2, Bilgi Yay., Ankara, 1987, s.27. 
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miittefikler yeni bir proje ile ge1diler. ismet Pa~a, Dogu Trakya'ya gonderilecek Tiirk 

Jandarma kuvvetlerine slmrlama getirilmesine kar~1 91ktl ve askeri harekatJ 

durdunnak iyin herhangibir sebep goremedigini belirtti. Ismet inonii ingilizler'in 

Trakya'),! i~gal etme niyetinin oldugunu dii~iinmii~tiir. 

4 Ekim giinii Mustafa Kemal izmir'den Ankara'ya donmii~ ve Biiyiik 

Taaruzu Mec1is'te detayh bir ~ekilde anlatml~tJr. miittefiklere kahCl bir ban~ iyin 

konferans toplanmasml isteyen bir nota, Dl~i~leri Bakanl Yusuf Kemal Bey 

imzaslyla miittefiklere gonderihni~ti~2. Kuzeye ilerleyen 1. Ordu Komutasmdaki III. 

Kolordu'nun siivari tiimenleri ~ile'yi ve Gebze-izmit arasmdaki bolgeye yard!. 

Ancak ate~kes gorii~meleri devam ettigi iyin ileri bir harekat Mustafa KemaI'in 

ernriyle durduruldu33. 

5 Ekim 1922'de gorii~meler sabal! ba~lad1. ismet Pa~a, Dogu Trakya'dan 

Yunan birliklerinden anndmlmasmdan sonra htilgenin Tiirk hakimiyetine 

gireceginin itilaf Devletleri'nce kabuliinii ve tasdikini istiyordu. ismet inonii soz 

verdikleri gibi ordusunu iiy giindiir hareket ettirmediklerini ancak Trakya'mn Tiirk 

hakimiyetine ne zaman verileceginin belli ohnamasl halinde, ordulanmn hareketinin 

kaymlhnaz oldugunu anlatml~tJr. Bu konu~manm iizerine aralarmda ozel gorii~me 

isteyen itilaf Devleti Temsilcileri'nden Harrington ingiltere hiikiimetinden yetki 

aImak iyin istanbul'a gitmesi gerektigini bildirdi. Gorii~melere 6 Ekim'e kadar ara 

verilmesine karar verildi. Uyiincii giiniin sonundaki gorii~melerde antla~ma 

saglanamamasl her iki taraf iizerinde de olumsuz bir hava yaratml~, toplantl dagllma 

noktasma gehni~tir34. 

Miittefik temsicileri istanbul'a dondiikten sonra gerek kendi aralannda 

gerekse kendi iilkeleriyle durum degerlendirmesi yapttlar. 6 Ekim sabal!l yeniden 

toplanan generaller, Poincare'nin verdigi giivencelerle ikna olan Lord Curzon'nun 

talimatJyla Mudanya'ya dogru yola YlktJlar3s. Ancak ismet Pa~a'nm miittefiklere 

tarudlgl 24 saatlik izinin dohnu~tu. miittefik generaller ismet Pa~a'dan ye~itli 

bal!anelerle ek siire istiyorlarill. Ba~kumandan Mustafa Kemal Pa~a ise ismet Pa~a ile 

32 Atatflrk'lin ... , a.g.e., ss.378-380 
33 Tevfik BlyIkoglu, Trakya'da Milli Milcad.I., c.l, Ankara, 1992, ss.443-444. 
J4 Giil, a.g .• , s.215. 
35 Sonye!, a.g .•. , s.285. 
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yiiriittligu yazl~malarda, itilaf Devletlerinden taleplerin yamslra 0 giin saat 6'ya 

kadar bir antl~maya vanlmamasl halinde kendisinin harekatm durdurulmasl ile ilgili 

yetkisinin kaldmlacagml, istanbul ve Bogazlann ahnmasl i~in ordumm alacagl dtizen 

ile ilgili talimatlan belirtmi~ti 36. ismet inonii bu talimatlar tizerine, Mudanya 

Konferansmm kesilmesi ihtimalinden bahsederek, 1. ve 2. ordulann ve giineyde 

kalan lotaatmm Kocaeli ve C;;anakkale B6lgesi'ne harekete ge~esini bildirdi37
• 

Gece ba~layan gorii~melerde, Fransa ve italya'mn Tiirkiye'nin isteklerini 

kabul etmi~lerdi ancak General Harrington ingiltere hiikiimetinden gelen cevaba gore 

hareket etmeyi bekliyordu. Lord Curzon 3 Ekim'den beri Paris'te Fransa Devlet 

B~kanl Poincare ile go~iiyordu ve bu da Harrington'a Paris-Londra-Mudanya 

arasmdaki ileti~imde sorunlar y~andlgl bahanesine zemin hazJrhyordu. ToplantJ 

ertesi goo sabah 8' e ertelendi38
• 

Kiiba basmma bu hareketli giinleri yalondan takip etmi~tir. Gazete 7 Ekim 

1922' de tarihinde bogazlann Anadolu yakasmdaki "tarafslz bii1geye" Tiirklerin oncii 

siivarilerinin girmesi ile ilgili yeni detaylar vermektedir; "Milliyet<;i siivariler 

izmit'teki tarajslZ hDlgeye girmi~, Karadeniz laYlsmdaki $ile'yi ele ge<;irmi~tir. Aym 

Jekilde kii<;iik piyade ve siivari birlikleri Anadolu demiryolu iizerindeki, izmit ile 

istanbul 'un yan yolundaki Danca ve Gebze 'ye girmiJ/erdir. ,,39 

Yine aym tarihli Trakya'da garantiye ihtiyacl olan 200 000 Yunanlz 

bulunmaktadlr ba~hkh haberde Dogu Trakya'daki hristiyanlann Tiirklere kar~l 

korunmaya muhta~ hale geldigi dii~OOcesiyle yapllan giri~imlerden bahsedilmektedir. 

'Trakya milletvekilleri ba~kam Gelibolu temsilcisi Exintaris, 
Trakya 'yl miittefiklerin korumasl i<;in Kuzey Amerika'mn yardlmlm 
almaya <;aIIJmaktadlr. Assoiated Press bugiinkii haberinde, biitiin 
Yunan milletvekillerinin Trakya'daki Yunan hallamn can ve mal 
giivenligi i<;in ger<;ek garantiler almak i<;in yiiriittiikleri kampanyaya 
devam edeceklerini bildirdi. 

Bugiin Dogu Trakya'da 200 000 Yunan 'zn yaJadlgml s6yleyen 
Exintaria, insani duygularla hareket edecek tek ulusta olsa Kuzey 

36 Atatiirk'iin ... , a.g.e., s,.382-383 
"In' .. .. 34 onu, a.g.e., s. . 
"ismail Eyyiipoglu, Mudanya Mfltarekesi, ATAM, Ankara, s,.187-188. 
J9 Diario de la Marina, 09.10.1922, h. I, s. 1. 
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Amerikalzlarm Yunan halkma adil bir antla~ma ir;in baskl yapacagma 
inandlgzm belirtti. ,,40 

7 Ekim'deki gorii~meler sabahm erken saatlerinde ba~lam. Harrington'un 

Dogu Trakya'da ya~ananlarla ilgili bilgi aktarmasmm ardmdan Franslz ve italyan 

delegelerin destegini alarak toplantmm ertesi giine ertelenmesini talep etti. ismet 

Pa~a Yunanistan'm elindeki sivil ve asker esirlerin Tfukiye'ye ban~ konferansmdan 

once iadesini istedi. MiittefJk devletlerin generalleri ozel bir gorii~menin armndan bu 

teklifJ hiikiimetlerine bildirmek is;in ismet inonii'den nota alabileceklerini bildirdiler. 

Klsa sfuen toplantl once ogleden sonraya, Harrington'un gerekli talimatlan 

almamasmdan dolaYI da gorii~meler bir sonraki giine ertelendi41
. 

Paris'teki toplantllar arahkslz devam ediyordu. 6 Ekim gece saat 11 'de 

ba~layan toplanh sabah 3 'te bitmi~ti. 7 Ekim' de giIn boyu sfuen gorii~melerde 

varilan mutabakat metni Londra'ya gonderildi. ingiltere hiikiimetinin verdigi 

cevaptaki hususlardan anla~ilacagl iizere, Dogu Trakya'nm Tfukiye'ye iadesini 

~artlara baghyor ve Bogazlar ve tarafslz bolgelerdeki haklanru korumaya devam 

etmek istiyordu42
• 

MiittefJklere verilen sfuenin dolmasmm ardmdan, Tiim sozde tarafslz 

bolgelerin yakmlanndaki birliklerde hareketlilik ba~laml~h. Buralardaki askeri 

birlikler takviye edilmi~, tops;u birlikleri sevk edilmi~ti. Ordu salmn diizeni almaya 

ba~laml~tl. Bu geli~meler miittefJklerce de yakmdan takip ediliyordu. Cephelerdeki 

Tfuk askerinin sayilan ve durumlan ile ilgili istihbarat raporlan istanbul, Paris ve 

Londra'ya bildiriliyordu43
• 

8 Ekim'deki gorii~meler Tfuk Kuvvetlerinin tarafslz bolgeye girmesinin 

ismet Pa~a'ya bir iiltimatomla bildirilmesi ile ba~lad1. ismet Pa~a Mustafa 

Kemal'den almgl cevap uyannca, ingilizlerin de Anadolu kiyIlannda yIgmak 

yaptlgma, Yunanhlann tekrar toparlanmasl is;in zaman kazanmalanna yardlmcl 

olduklanna ve Tfuk birliklerinin is; harekatl geregi bir tabm diizenlemeler 

40 Diario de I. Marina, a.g.h., 5.1 

41 Eyyi1poglu, a.g.o., 85.190-194 
42 VeY5i Akm, Trakya'm Tilrkloro Dovir TesUmi, ATASE Ba!kaniIgI Yay., Ankara, 1996,5.49. 
43 Eyyi1poglu, a.g.o., 85.200-201 

31 



yaptldtgmt Harrington'a bildirdi 44. Sabah saatlerinde Harrington Londra'dan 

bekledigi talimatt almt~tt aneak bu kez de Franstz ve italyan temsilciler talimat 

almak i~in beklediklerin soylediler. Paris 'teki gori.i~elerin sonueunda, Tiirklerin 

gori.i~lerini kabul eden Franstz ve italyan hUlctlmetlerinin kararlannda degi~iklik 

olma ihtimali vardt. Boyle bir ortamda g6rg~me yaptlmadl. Franstz ve italyan 

delegeler istanbul' a geri donduler4s• 

9 Ekim tarihli gazetenin ilk basktsmm ba~hgmda Dogu Trakya'mn Tiirkiye 

stmrlanna dahll edileeegi haberinin ardmdan yaptlan yoruntlan ve onemli 

geli~meleri ~u haber ba~hklanyla verilmektedir; "Dogu Trakya Yunanistan ir;in kaylp 

kabul edilmektedir. Bulgar smmndaki Yunan askerleri takviye edilmektedir. Sultan 

ile milliyetr;ileri uzl~flrmak istiyorlar. Sav~ yakla$lyor ... 46 

Sofya'dan alman haberlerde ise ~u bilgiler vardtr; "Bulgar slmrmdaki 

askerler, hir;bir endi$eye yer vermeyecek $ekilde takviye edilmi$lerdir. Yunanillar 

BulgarIan, Bulgaristan 'a gruplar halinde Trakya YI i$gal etmek ir;in millteci gibi 

giren Kemalistler ir;in sur;lamaktadlr. Bulgaristan jtilaf Devletleri 'ne durumu 

incelemelerini isteyen bir nota gondermi$tir .• 47 

Bulgaristan Trakya'da Otonomi jstiyor haber ba~hgmm alttnda, 

Bulgaristan'm ilerki gfinlerde Lozan'da da savunaeagt tezler haber yaptlmt~ttr. 

Habere gore Bulgaristan'm bu istekleri reddedileeek, Dogu Trakya Tiirkiye'ye ve 

Batt Trakya Yunanistan'a btraktlacakttr. 

"Bulgaristan'm Trakya ki$leri Bakanma gore bugiin ger;erli olan 
antla$ma Neully'dir. Bolge manda giir;leri olan jngiltere, Fransa, jtalya 
ve ABDye aittir ve Bulgaristan'a bzrakllml$tlr. Bulgaristan biltiln 
Trakya ir;in Milletler Cemiyeti 'nin korumasmda bir otonomi ve 
bOlgenin dokunulmazlzgl korunarak, Bulgaristan'm slmrlarz 
geni$Zemeden Ege Denizi 'ne baglantl istemektedir .• 48 

Londra gazetelerinin Mondros Mutarekesi ba~ladtgt gfinden itibaren Llyod 

George'u ele~tiren yaz:tlar yazmnl1~lardtr. ingiltere basmmdaki bu buyfik ele~tirilere 

44 Eyyiipoglu, a.g.e., 88.202-205 
45 Eyyiipoglu, a.g.e., 8.207 
46 Diario de la Marina, 09.10.1922, h. 2, s. 1. 
47 Diario de la Marina, 09.10.1922, h. 2, 8. 1. 
48 Diario dela Marina, 09.10.1922, h. 2, 8. 1. 
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Kiiba basIn! kaYltslz kalmaml~ ve birkay giin soma istifasl verecek olan Lloyd 

George ile ilgili yapllan yorumlan sayle azetlemi~tir; 

'1ngiliz Ba§bakam Llyod George basm tarafindan §imdiye 
kadar olmadlgl oh;ude ele§tirilmektedir. Onu bu zamana kadar 
koruyan bazl yaym organlan §imdi kendisinin du§mam haline 
gelmi§tir. Mevcut kampanya r;ok onemlidir ve haftallk gazeteler 
onun istifasml istemektedirler. Onun erken yunan medeniyeti 
sevgisi nedeniyle ulkesini, Hukiimet Sekreteri Lord Curzon 'un 
diplomasisi sayesinde engellenen, bir sava§a suriiklemesinden 
dolaYI sur;lamaktadlrlar. 

Dun konferansta dile getirilen Q§agldaki sozler ismet 
Pa§a 'ya aifedilmi§tir: "Mudanya'da bir antla§maya varabilmek 
ir;in bUyiik bir fedakarllk yaplyoruz. Muttejiklerin bugiin kesin bir 
karara varmamaSI halinde, ordu yiiriiyii§e ger;ecektir~ ingilizlerin 
bu ak:jam yaptlklan ar;lklamada, (:anakkale' deki Turk birliklerinin 
takviye edildigini, ancak §U ana kadar herhangibir topr;u birliginin 
varllgmm gozlemlenmedigi bildiri/mi§tir. ,,49 

Mudanya garii~meleriyle ilgili istanbul'dan geyilen Mudanya Ate§kesi 

ilerlemiyor ba~hkh haber, olaylan ana hatlanyla azetlemektedir. 

''Mudanya Ate§kes gorii§melerine yeniden ara verildi. iti/af ulkele
rinin iki veya ur; uyeden olu§an delgasyonu bu ak§am istanbul 'a dondu. 
General Harrington, Albay Vitelli ve Albay Chatel Mudanya 'da kald!. 

Associated Press 'e donu§uyle ilgili ar;lklamalar yapan bir delege; 
"Yuksek komiserlerle gorii§mek ve Mudanya gorii§meleriyle ilgili 
Paris'ten son talimatlan almak ir;in donduk Bu ak:jam yeniden 
Mudanya 'ya hareket edecegiz'~ 

Konferansta bugiin Turkler Trakya 'ya gonderilecek jandarma 
saYlsmm belirlenmesine itiraz ettiler. ingiliz delegesine izin veri/en 
saymm timitti olmasma dair tatimat aldlklanm soylediler. ,,50 

Aym giinkii gazetenin ikici basktsmda Mudanya'dan gelen yeni haberlere yer 

verilmi~tir. Atina'dan alman haberde, Yunanistan'm Dogu Trakya'yl terk etmeyi 

kabullendigi yazllnu~ttr. Sava~a itilaf Devletleri'nin karanyla giren Yunanistan, 

ate~kesi de itilaf Devletleri'nin karanyla kabul etmi~tir. Kurtttlu~ Sava~l'n! basit 

anlamda bir Tiirk-Yunan sava~l olarak nitelemenin yanh~hgl, sava~m sonunda 

49 Diario de la Marina, 09.10.1922, h. I, s. 2. 
50 Diario de la Marina, 09.10.1922, h. I, s. 2. 
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ate~kes antla~masl iyin masanm kar~lsmda ingiltere, Fransa ve italya'run olmasmdan 

bellidir. 

"Yunan hUkiimeti delegelerine Mudanya konJeransl 'nda hilaJ 
Devletleri temsilcilerinin aldlgl oybirligiyle kararlan kabul etmeleri 
emrini verdi. Karar eski bQ$bakan Venizelos'un Yunanistan'm Dogu 
Trakya 'yl kaYlp kabul etmesi gerektigini belirtmesinin ardmdan 
almml~l!r. saY/Ian 250 bini bulan askerlerinin ve sivil yunanl!larm 
tasfiyesi ir;in, Yunanistan iki ay gibi bir zaman kazanmaYI isteyecektir. 
Dztimaldir ki jstanbul'daki 300.000 Yunan ve Ermeni de Yunanistan 'a 
gor; edecek ve bu multeciler ulkenin sorunlarmm katlanmasma neden 
olacaktlr ... 51 

Diario de la Marina ingiltere'nin istanbul'da bulunan Mudanya 

Konferansl 'nm oze1 irtibat diplomatmm yaptlgl aylklamaYI da sayfalarma 

ta~lml~tlr. DIke is;indeki muhalefet nedeniyle sava~1 goze alamayan 

ingiltere'nin masa ba~mdan en yiiksek menfaatlerle kalkmaya s;ah~tlgml 

ozel diplomatmm haber merkezlerini yonlendirmeye yone1ik demes;lerinden 

anhyoruz. 

''24 saat ir;inde sava~a ya da ban$a karar vereceklerini, hmet 
Pa~a 'mn kibirli tutumunu devam ettirmesi halinde banJ ir;in 
gayretlerini blrakamak zorunda kalacaklarml soyledi. Deniz 
Kuvvetlerinin Dogu'ya gonderen jngiliz Amirali, ak§amustU 6'dan 
sabah 7'ye kadar bogazlarda hir;bir yuklemenin yapllamayacaglm, bu 
kurala uymayan gemilere hir;bir ihtarda bulunmadan ateJ aplmasl 
emrini verdi. ,{)2 

9 Ekim'de Mudanya'da ak~amiistii ba~layan ilk toplantlda sozii Harrington 

ahp, TUrk birliklerinin ilerleyi~inin durdurulmasmdan duydugu memnuiyeti dile 

getirdi ve Londra' dan talimatln ula~tlgml soyledi. Daha sonra soz alan Franslz ve 

italyan temsilcileri ise ate~kes ~artlannda bazl degi~i1dikler ongoriiyorlardl. Esasen 

bu son teklifle itilaf Devletleri 'nin TUrkiye'nin talepleri kabul ettigi gorii1mti~tiir53. 

Sunulan son projenin incelenmesi iyin 24 saat sUre isteyerek, dururnu Ankara'ya 

bildirdi. Yeni proje ile ilgili generallerle ozel gorii~elerde bulundu. Yunan 

Heyeti 'nin ate~kes teklifi Harrington tarafmdan ismet Pa~a'ya iletilse de, konunun 

51 Diario de la Marina, 09.10.1922, b. 2, 8. I. 
52 Diario de la Marina, 09.10.1922, b. 1, 8. 2. 
53 I Sonye , a.g.e., 8.286. 
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iizerinde fazla durulmadl. Ankara'da yaptlan gorii~melerin ardmdan ismet inonii'ye 

son projede degi~tirilmesi uygun olan maddeler bildirilmi~ aneak miizakerelerin 

tlkanmasma yol a~madan ant1a~maya vanlmasl istenmi~tir54. 

General Harrington 10 Ekim 1922'de Mudanya'ya donerken ate~kes 

antla~maslmn 0 giinde imzalanmayaeagml dii~iiniiyordu. istanbul'da iken bu konuda 

Londra ile go~mii~, kendisine saldm emri verebileeegine dair bir telgraf bile 

alml~tl. Diger generaller ise Mudanya'da kalml~ ve ismet in6nii ile gorii~meleri 

olumlu bir havada ger~ekle~mi~ti. Tekrar bir araya gelen temsileiler ak~arn 

saatlerinde antla~maya vardIiar ve bazl konulann ~oziimiinii ban~ ant1a~masl 

gorii~melerine erte1ediler. 

Mutabakata vardlklan ant1a~manm hazlrlanmasml ve tum maddelerinin ilgili 

hiikiimetleree onaylanmaslm bekleyen temsi1ciler 11 Ekim'de sabah saat 3'te 

yeniden bir araya geldiler. ilk sozii alan General Harrington, Yunan de1egelerinin 

ate~kes metnini imzalarnayaeaklanm soyledi. Esasen miitarekenin itilafDevletieri ile 

yaplhyor oimasl Yunanhlann imzasml onemsizle~tiriyordu aneak sava~m bir tarafl 

olarak onlannda imzalarnasl gerekiyordu. Ustelik miittefIkler Yunanistan'l ~artlara 

uymasl konusunda ikna edebilirlerdi ~iinkii hezimete ugrarnl~ bir ordu, yiizbinleree 

miilteci ve siyasi kaos ortarnmdaki bir iilkenin eski hayallerini yeniden eanlandumasl 

miimkiin degildi. Nitekim miittefIklerin YunaniStan'l kisa bir siire sonra antla~maYI 

imzalarnasl i~in ikna edeeeklerdi. Mudanya Ate~es Ant1a~masl 11 Eyiil 1922'de 

sabah 6'ya dogru basm mensuplanmn oniinde inIzalandl55. Mudanya Antla~masl 

hiikiimlerine gore ate~kes 14-15 Ekim geeesi yiiriirliige gireeekti. Antla~ma 'nm 

onemli maddeleri ~unlardI56; 

1. madde: Bu sozle~menin yiiriirliige girmesi iizerine, Tiirk ve Yunan silahh 

kuvvetleri arasmda ~arpl~ma1ar durdurulaeaktlr. 

2. madde: Trakya'daki Yunan kuvvetlerinin geriye ~ekilmesi isteneeek 

~izgiyi Adalar Denizi agzmdan, Trakya ile Bulgaristan smmmn kesi~tigi yere dek, 

Meri~ 'in sol kiYISI olu~t1uacaktl. 

54 Sonyol, a.g.e., s.288. 
" b Ayars, a.g ••• , s.348. 
56 Antla~mamn tam melni il'in balamz: ismail Soysal, Tllrklye'nin Siyasal Antla~malarI, c.l, 3. 
Bask!, TTK Yay., Ankara, 2000, ss. 71-74. 
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5. madde: Dogu Trakya'mn bo~almasl bu sozle~menin yilriIrliige girmesi ile 

ba~layacakt1. Bo~altma 15 giin igerisinde gergekle~ecekti. 

6. madde: Jandarma birlikleri ile Yunan sivil memurlan en klsa bir siirede 

gekilecekti. Bu gekilme i~lemi en 90k 30 giin igerisinde gergekle~ecekti. 

7. madde: TBMM Hiikiimeti giivenligini saglamak ve smlr demiryollarml 

korumak i9in yeterli saYlda jandarma kuvvetleri bulundurabilecekti. Bu kuvvetlerin 

toplaml 8000'i a~mayacaktJ.. 

13. madde: TBMM Hiikiimeti, ban~ antla~masmm onaylanmasma kadar, 

Dogu Trakya'ya asker ge9irmeyecegine, ordu bulundurmayacagma yiikiimlenir. 

Yunan hiikiimeti temsilcisi antla~mayl once imzalamak istememi~tir. General 

Harington'tun ve Atina'daki miittefik el9iliklerin basklSlyla, Yunan hiikiimeti 13 

Ekim'de antla~maYl kabul ettigini bildirmi~tir. Tiburcio Castafieda, 14 Ekim 1922 

tarihinde "Yunanistan $artlar nedeniyle, Dogu Trakya ve istanbul'daki hristiyan 

nufusu tehlikeye atllmasml onleyici tedbirlerin almmasl $artlyla Turklerle ba71$1 

kabul ettigini"S7 "Diinya Hayat!" ba~hkh makalesinde yazml~t!r. 

2.1.3.2. Ate~kes Antla~masl Sonrasmda Ya~anan Geli~meler 

MUdanya Miitarekesi'nin imzalanmasmm ardmdan Kiiba basmmda Tiirkiye 

ile ilgil yer alan haberlerin saYlsl azalml~t!r. Tiirk KurtlIlu~ miicadelesi ve 

miittefiklerin tutlm!lanyla ilgili Tiburcio Castafieda'nm Turk-Yunan 

Antla$mazlIgmda Fransa, ingiltere ve ABD ba~hkh makalesindeki yorumu 

yiizyIllardtr siiregelen bir dii~iince sistemini yansltmasl balammdan onemlidir. 

Yorumda Bat! Anadolu'da ziiliimden ba~ka bir~ey yapmayan sozde eski Yunan'm 

temsilsi1cisi saydlklan i~galcileri iilkesinden atan Tiirk Ulusu zalim islam' I ternsil 

ettigi iddia edilmektedir. Castafieda'ya gore, Ha9h miicadelesi devam etmeli ve 

Anadolu hristiyanlarca i~gal edilmelidir. Makalesinde Bekir Sami Bey'in Londra ve 

Paris gorii~meleriyle ilgili bilgilerin de yer aldtj:il makale, Mustafa Kemal'in ger9ek 

"Tiburcio Castaiieda, "Diinya Haya!.", Dlario de la Marina, 14.10.1922, h. 2, s. 1. 
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niyetinin anla~t1madlgml ve bilin~ alt1annda olu~turduklan TUrk komutanmm hangi 

ozelliklere salIip oldugunu gostermektedir. 

"hila! Devletleri ellerine mukemmel bir ayrzcahk gellirmi~lerdir. 
Tanrz'mn bir mucizesi gibi, bunu Tiirkleri Asya'da smlrlamak illin bir 
Jirsat olarak gormemiz gerektigi kamsmdaylm. Zalim jslam'm 
slmrlandzrzlmasma yonelik bu llabaYI anlamak illin haJizamzzl 
canlandlrmamzz gerekmektedir. Boyle bir smlrlama 7 Ekim 1571'de 
Akdeniz sularmdaki Lepanto apklarmda toplanan Papa Pio 5 'in 
onderligindeki hristiyan milletlerinin ve Avusturyalz Don Juan 
onderligindeki jspanya ile olmu~tur. 0 donemde de bugiinkii gibi 
hristiyan devletler arasmda kavgalar vardl. Ancak bedevi tehlikeye 
kar~l her~ey unutuldu ve musliimanlarm bir daha hillbir zaman aym 
giice ula~tlramadlklarl deniz kuvvetleri bu sava~ta maglup edildi. 

Hristiyanlarm toplarmm kzzgm sesi (:anakkale'de ve Mudanya'da 
yankzlanmadlklla, diizensiz Turk ordularz, kana doymasa ve jzmir'i 
yaksa da, bogazlarz gellemez ve jstanbul'a ayak basamaz. KUijkuya yer 
olamalzdlr ki, itila! devletleri rakipte olsalar hristiyanlzgl tehdit eden bu 
tehlikeye karijl yardlmlaijma illine girmelidirler. Asya'daki milyonlarca 
panturancl eskiden idaresinde DIan bOlgeleri hayal etse de, insanllk 
tarihi bu hayale Carlos Martel ile Tours'da, Macarlarla Buda'da, 
Avusturyah Don Juan 'la Lepanto 'da son vermi~tir. 

Artlk Franslzlarm Tiirkleri hizaya getirmek illin jngilizlerden daha 
Ilok gorevi olup olmadlgl tartzijllmlyor. (:unkii Kemal Paija 'ya aceleyle 
hillbir~ey kazanamayacaglm gosteren Franklin Bouillon 'un yardlml 
olmadan ne jngilizler kendi pozisyonlarlm saglamlaijtlrabilir, ne de 
Yunanhlar Trakya 'yl birle~tirebilir ve Anadolu topraklarmda 
intikamlarzm arayabilirlerdi. 

Lloyd George'un biiyiik hlrslarla yonlendigi Yunan yanda~lzgl 
politikasl Turkleri bolijeviklerle iijbirligine itmiij, onlardan silah yardlml 
saglamalarma neden olmuijtur. Llyod George ayrzca gellen Mart aymda 
Londra 'ya gelen bir Ankara Hukiimeti delegesiyle de barl~ gorii~mesi 
yapmaYI reddetmi~, Sevres Antlaijmasl 'ndan taviz vermek istememiijtir. 
Llyod George 'un kabul etmedigi Pa~a, Fransa'mn desteftini almak illin 
Paris 'e ugramlijtlr. 

jnamyorum ki Turkleri sakinle~tiren Franklin Bouillon 'un 
diplomatik Ilalz~malarl ve jngilizlerin Bogazlar bOlgesine yerleijtirdigi 
biiyiik silahll giillleri olmasa Kemal Paija'mn ordularzmn ba~kente 
girmesi engellenemezdi. ,,58 

Kiiba basmmda Mondros Miitarekesinin ardmdan ya~ananlar farkh a~llardan 

gazete sayfalanna yanslml~tJr. Ilk haberde Franslz Temsilcisi F. Bouillon'un 

58 EK 6 - Tiburcio Castaneda, "Diinya Hayatl", Diario de la Marina, 15.10.1922, b. 1, s. 2. 
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miitarekenin imzalanmasmm ardmdan 16 Ekim'de Paris'e dondiigiinde Bakanhk 

binasmda Ba~bakan Poincare tarafmdan kabul edi1mi~tir. Gorii~menin ardmdan 

kendisini bekleyen 10 iilkeden 150'ye yakm gazeteci kar~1S1nda istanbul'daki ingiliz 

Yiiksek Komiserini, yanh~ bilgi vererek Tiirklerin Trakya'yI i~gal etmeyi talep 

etmeleri iizerine Mudanya konferansmm kesildigi izlenimi uyandumasmdan dolayI 

suS;lamakta ve Mondros'ta ya~ananlarla ilgili ~unlan soylemekteydi; 

"inamyorum ki barz~ garanti altma almml~tlY. Bu siirer;te Kemal 
Pa~a iizerinde tUm §ahsi etkimi kullanmam gerekti. Ancak ingiliz 
miittejiklerimiz i{:in tartl§malar daha §iddetli ger;mi~tir. Nazik olmakla 
birlikte inatphk gostermi#erdir. Ancak Fransa, Yalan Dogu 'da baYl~m 
gerr;ekle§mesi ir;in bir oneri vermi~tir~ 

''Kemal Pa§a'mn kar~lsmda Mudanya'daki ozel gorevinde, 
ingiltere 'nin giicii kar~lsmda degil, Fransa 'nm ban§cd politikalan ve 
Mustafa Kemal'in savaJI onleyici samimi arzusu neticesinde, diinyamn 
yeni ve biiyiik bir r;atl§maya girmesine engel olunmu~tur ~ 

''ingiltere'de muzafJer Kemalistlere meydan okuyanlar sadece ingiliz 
birlikleri ve ingiliz askerleridir denmektedir. Ger{:ekte ingiliz 
kuvvetlerinin ve birliklerinin her hareketi abartllml~, bu ise Kemal ile 
yapdan pazarhklarda en biiyiik zorluklarz ya~aml#ardlr. MuzafJer 
orduyu ba§kent istanbul'a 40 kilometre kala durdurmayl ba§aran da 
Franslzlarm zaferidir. nl9 

Gazetenin ba~sayfadaki ikinci haberinde ise Edirne'nin yalalmasl ve Dogu 

Trakya'da ya~ayanlann sorunlanyla ilgili 16 Ekim'de istanbul ve Edirne'den ges;ilen 

haberlere yer verilmi~tir. Mondros'ta vanlan antla~ma sonucunda bu topraklar 

Tiirkiye'ye blrakilml~ olsa da, bolgedeki ve ozellikle Edirne'deki giivenlik sorunu 

gazeteye yanslml~tIr. 

Dogu Trakya'daki Yunanhlann yaptIgl zuliim ve cinayetler, bOlgenin 

i~galinin hemen sonrasmda ba~laml~tI. 20 Temmuz 1920'de Tekirdag'l, 25 

Temmuz'da ise Edirne'ye ula~an Yunan birliklerinin miisliiman halka yaptIgl 

baslalar zamanla tUm Dogu Trakya'ya yayllml~tI. Biiyiik Taarruz'un ardmdan 

bOlgeden gelen resmi ve askeri raporlar Yunan zulmiiniin korkuns; boyutlara 

ula~tIgml gosteriyordu. Mudanya gorii~meleri suasmda da itilafDevletleri'ne iletilen 

bu kaygilar, 7 Ekim giinii Harrington tarafmdan cevaplandmlml~tIr. Bolgenin 

"Diario de la Marina, 17.10.1922, b. 1, s. I. 
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u9aklarla yapllan ke~iflerinin ardmdan verilen raporlarda herhangibir tahribata 

rastlamadlklanm soylemi~tir. 

Ege bolgesinden gekilirken Yunanhlann 9lkarruklan yangmlann Trakya'da 

da ya~anmasml onlemek i9in resmi giri~imlerde bulunulmu~tur. "Hamit Bey 

miittefikleri Edime'ye planlanan "biiyiik yangmdan" haberdar etti" ba~hkll haberde, 

Hamit Bey'in oneeki teeriibelerine dayanarak miittefiklerden, komiserlerine bir nota 

gondermelerini ve Edime'nin yalalmasml onlemek i9in aeil onlem almalanm 

istemi~tir60. Buna kar~IlIk General Harrington aym giin verdigi eevapta Trakya'daki 

sozde yalalma eylemlerini yalanlaml~tIr; "Dogu Trakya iizerinde u9aklanmlz 

u9maktadlr, ~imdiye kadar hi9bir yangma rastlanmaml~ tersine bo~atlma i~lemi 

memnuniyet verici bir ~ekilde ilerlemektedir. Milliyet9iler ate~es antla~masmm 

~artlanna sadIk kalml~lar ve C;:anakkale ve izmit'te kabul edilen hatlarm gerisine 

gekilmi~lerdir". A ynea itilaf kuvvetleri komutam ingiliz ve Amerikan 

mulIabirlerinden, durumlan 90k hassas olan bo~altIlan bOlgelerle ilgili verilen 

bilgilerde takdirlerini kullanmalanm istemi~tir61. 

TBMM hiikiimeti, Dogu Trakya'Yl teslim almak i9in Refet Pa~a')'l 

gorevlendirdi. Vilayet valiligi kendisine verilen Refet Pa~a, devir teslim ile ilgili 

asayi~ ve inzibatm temini de kendisine yetki verildi. Refet Pa~a 18 Ekim'de 

Mudanya'dan istanbul'a hareket etmi~, 19 Ekim 1922'de 2:30'da Kaba~ iskelesine 

yana~ml~ 62, beraberindeki 100 Jandarma ile gazeteeilerin de oldugu kalabahkla 

kar~1Ianml~tIr63 . 

Mudanya gorii~meleri Slfasmda gazetenin Tiburcio Castafieda'nm bir yazl 

yaymlanml~t1r. Makalenin ba~hgl 'Kemal Pa$a ve Ermeniler'dir fakat makalede 

daha 90k yakm donem Tiirk-Amerikan ili~kileri ve kapitiilasyonlar mereek altma 

almmaktadlr. 

'Tiirkiye 'yi ziyaret eden ki$ilerin t;alz$malan Kiit;iik Asya'daki 
milliyett;ilerde biiyiik ku~kular yaratml~tlr. Amerikhlarm kendi 
mahkemelerini temsilen slk slk iilkeye gelmesinden duyulan 

60 Diario de la Marina, 17.10.1922, h. 1, ,. I. 
6\ Diarlo de la Marina, 17.10.1922, h. 1, ,. I. 
62 :;;evket Siireyya Aydemir, Tek Adam, c. III, Remzi Kitapevi, 2006, '.56 
63 Diario de la Marina, 21.10.1922, h. 2, ,. I. 
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rahatslZhgm en onemli nokta, kaldzrzlmasl dii~unulen aneak bugiln 
halen yUrilrlUkte olan kaputillasyonlardzr. Bunlar Ankara Hummeti 'nee 
kaldmlmak istenen, Avrupab devletlerin ve Kuzey Amerika'mn kendi 
tebaalarmm yargllanmasl illin kurulan mahkemelerdir. 

Turktye'de yargzlanmak illin gelen bir Amerikall'mn ya da bir 
misyonerin yargllanmasmda ikt ihtimal vardlr. Birincisi bir muslUman
m kar~lsma Illkaeak bir hristiyan olaeak ya da daha slkbkla kar~lldlgl 
uzere hir egitimei statilsunde slmrdl~l edileeektir. BUyUk Sava~m 
patlamasl uzerine Osmanll Hummeti kaputillasyonlan kaldlrml#ar, 0 

nedenle Amerikan misyonerler ve kolejlerdeki ogretmenler Amerikan 
elililiginin korunmasmdan mahrum kalml~, birllOgu ulkeyi 
terketmi~lerdir. 

1918 kl~mda ve 19J9'da Osmanll imparatorlugu'nun merkez 
kuvvetlerine yenildigi belli olmu~tu ve itila! Devletleri istanbul 
Hummeti 'ne kapitUlasyonlan yeniden yUrilrlUge koydurmu~lardlr. 

Sava~ doneminde ulkeden uzakla~an Amerikan misyonerleri, yakla~lk 
yUz Ylldlr varolan kolejlerdeki ve misyonlardaki gorevlerine geri 
donmu#erdir .• 64 

1 Ekim 1914 tarihinde yilriirliikten kaldmlan kapittilasyonlarla, yabanciiara 

ait adli i~lerle ilgili yeni talimatname hazlflanml~tJ. 2. ve 4. maddeye gore yabancl 

uyruklu1ann adli su~larla ilgili i~lemleri, konsolosluk memuru olmadan dogrudan 

yapiiabilecek, su~un ara~tmlmasl ve mahkemesinde hi~bir konsolosluk memuru 

araCI bulunamayacaktJ65. Bu tarihten soma Amerikan vatanda~lanmn Tiirkiye'de 

i~ledikleri bazl su~lar i~in konsoloslugun devreye girmek istemesini Osmanh 

makamlan, kapitillasyonlann kaldmldIgl gerek~esiyle reddetJni~ti66. Aynca Osmanh 

Devleti'ndeki misyonerlik faaliyetleri ozellikle 19. yiizylldan itibaren biiyiik artI~ 

gostermi~tir. Ulkedeki tiIm yabancl okullann, misyonerligin ve yIlacl faaliyetlerin 

merkezi olmalanndan67 dolaYl, 19 Kaslm 1914'te kapatJlmasma karar verilmi~tir. 

Arahk 1918'de FranslZ Hiikiimeti'nin, Ocak 1919'da ise itilaf Devletleri'nin 

adli kapitillasyonlan fiilen yeniden tesis etJneye yonelik taleplerine, hatta bu 

64 EK 5 - Tiburcio Castalieda, "Buylik Sava~m Ekonomik ve Siyasi Tasfiyesi- 260". Diario de la 
Marina, 09.10.1922, b. I, s. I. 
65 M. Emin Elmac!, ittlhat-Terakkl ve KapitOlasyonlar, istanbul, Homer Kitapevi, 2005, ss.101-102 
"Ocak 1915'te Konya'daki Hindi tekkesi zaviyedan ~eyh Abdullah Efendiyi Oldtiren Amerikan 
vatanda~ma ve May!s-Haziran 1915'te izmir'deki Grifit ve Stirekas! ticarethanesine kar~! Amerikan 
konsoloslugu'nun yargdama talebi reddedilmi~tir. Elmac!, a.g.e., ss.1 05-106. 
67 Uygur Kocaba~oglu, "XIX. YUzy!lda Osmanlt imparatorlugu'nun Avrupa Topraklannda Amerikan 
Misyoner Faaliyetleri", Tanzimat'm 150. YJldiinlimli Ulu,larara'l Sempozyumu'ndan ayn baslm, 
TTK Baslmevi, Ankara, s. 550, akt. Elmac!, a.g .•• , s.138 
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imtiyazlardan Yunan, Romen, Leh, <;:ekoslovak ve Yugoslavian da dahil etme 

9abalanna Osmanh HUkiimeti kar~l 91kmasma ragmen engel olamarm~ttr 68. B~kenti 

bile i~gal altmdaki maglup bir devletin aldlgl kararlann itilaf Devletleri 'nce 

onemsenmemesi dogaldlr. 

Castaneda makalesinde yer alan ba~ka bir konu da mandaclhkttr. Osmanh 

Devleti i9in ongoriilen ingiliz ya da Amerikan manda yonetimi ba~ta Mustafa Kemal 

ohnak iizere Tiirk Devriminin onder kadrosu tarafmdan reddedihni~tir. Anadolu 

ihtilali'nin programl69 olarak kabul edilen Amasya Genelgesi'nde belirlenen, ulusun 

baglmslzligml yine ulusun azim ve karan kurtaracagl ilkesi ile manda yonetimi Milli 

Miicadelenin b~mdan itibaren reddedihni~tir. 

"jstanbul'daki r;ok etkili TUrk liderlerinden bir grup, bugiin 
istanbul' a kuvvet gonderen Amiral Bristol'den, ABD adma siiresi 
belirsiz, daha onceki soylentitere gore 15 ita 20 senelik, manda teklifi 
yapzlml!jtlr. 

Ancak her hareketinde milliyetr;i karakterini yansltan Kemal Pa:ja, 
"Tiirkiye'nin gelecegi sadece TUrkiye'ye baglzdzr" demektedir. 
Kapitiilasyonlarz yeniden iptal etmesi de istanbul'dan manda teklifi 
alan Kuzey Amerikalzlarda ir;in biiyiik bir siirpriz olmu!jtur. 

Kuzey Amerika devleti kendisine ilham veren ve bu nedenle 
sempatiyle baktzgz Amiral Bristol ile birlikte hareket ederek, ona 
Tiirkiye 'nin istanbul, izmir, Beyrut, Sam ve Kudiis gibi bazz 
yerle!jimlerinin elr;ilikleri baglamz!jtzr. Bu smlrlz korumaya ragmen, 
Ankara'mn istanbul Hiikiimeti 'nin hir;bir eylemini kabul etmemesi 
nedeniyle, Ankara'daki Kemal Pa!ja ite ili!jkiye ger;ilmemi!jtir. Fakat 
hala pekr;ok Amerikalz misyonerin, ogretmen ve projesoriin kajasmda 
Amerika'mn Kiir;iik Asya'mn manda yonetimini kabul etmesi vardzr. 
Buna ek olarak eski iilkelerinde klYlma ugrayan ve diinyamn jarklz 
bOlgelerinde YQ!jayan Ermenilere Kuzey Amerikalzlar sempati ile 
bakmaktadzr. 

Denebilir ki, Kemal PQ!ja ile Kuzey Amerikalzlarm ili!jkileri, 
kapitiilasyonlarm kaldzrzlmasmm ve Amiral Bristol'iin belirledigi 
Amerikan elr;iliklerini tammamaszmn ardmdan yok olmu!jtur. "70 

Castaiieda uzun makalesinde Fransa ile yapllan Ankara Antla~masl ile ilgili 

bilgilere de yer vermi~tir. 20 Ekim 1921 'de imzalanan Ankara Antla~masl'mn 8. 

68 Miitareke doneminde kapitiilasyonlar ile i1gili bilgi i,in baIonlz: ElmacJ, a.g.e., ss.166-175 
69 Kemal An, Tfirk Devrim Tarihi I, izmir, Zeus Kitapevi, s.318 
70 Castaneda, a.g.m., 8.1. 
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maddesiyle iki iilke arasmdaki Slmr hath c;izilmi~, 6. maddesiyle de TBMM 

Hiikiimeti Misak-l Milli 'de belirlenen azlnhk haklanm kabul etIni~tir71. 

"Geren Yllm 20 Ekim'inde imzalanan Tiirk-Franslz antia~masmda 
Fransa 'yl Franklin Bouillon, Ankara 'yl da Kemal Pa$a temsil etmi$ti. 
Antia~maya gore Fransa, Kilikya'dan Mezapotamya'daki Musul'a 
kadar uzanan geni~ bir b6lgeyi Ankara 'ya vermi$tir. Ankara'daki 
milliyetriler de, Kemal Pa$a 'nm Ermenistan 'I i~gal ettigi siirece, 
milliyetri kuwetlerde askerlik hizmeti bagiammda gorev alma ~artlyla, 
Fransa 'nmbo$alttlgl yerlerdeki Ermenilere affi kabul etmi$tir. ,,72 

Castaneda'mn "Ermenilerin kendi yurtlannda katliama ugraruglm" siiylemesi 

dii~iindiiriiciidiir. Dna gore 1915'de katliama ugrayan bu halk, 1917 ve 1919 arasmda 

"yeniden katledihni~" ve tamamen ortadan ka\lom~larrur. Castaneda' dan diger Bahh 

tarihc;ilere benzer yorumlarda bu1unmasmm nedeni, Bahh iilkelerin tarih boyunca 

i~gal ettikleri iilke1erde yaphklan biiyUk kat1iam1arrur. ispanya'mn Giiney 

Amerika' da i~gal ettigi iilkelerde ya~ayanlara iki sec;enek sunmu~tur; hristiyan bir 

ko1e olarak ya~amak ya da iihnek. Kiiba iizelinde ise bu bile yeterli olmaml~, 

ko1e1e~tiri1en Kiibah yerliler Afrika'dan getirilenler kadar c;ok c;ah~mamalannm 

bedelini iki yiizyll ic;inde soykmma ugrayarak odemi~lerdir. Ermeniler ise bin Ylh 

a~km bir siire Tiirklerin egemenliginde ya~aml~lar, Kiiba'daki gibi hic;bir zaman 

sistematik bir katliama, zorla kiilele~tirmeye, dinlerini ve dillerini degi~tirme 

dayatInasma maruz kahnaml~lardIr. Ermeniler, c;ogllnlukta olduklan kUC;iik bir 

biilgeden daha fazlaslm ahnak ic;in 20. yiizyllm ba~mda za)'lflayan Dsmanh 

Devleti'nin hakimiyetindeki topraklan istila hareketine giri~mi~lerdir. Bu 

geli~melerin sonllnda Tiirk yurdu olar! Anadolu'nlln Dogusllnda geni~lemek ugr1lna 

savunmaslz sivillere kar~l toplu laYlmlar yapml~lardIr 73. TUrk ulusal direni~inin 

sonucllnda, giri~tikleri bu miicadeleleri ugrooa ya can vermi~ler ya da biilgeyi terk 

etInek zOr1lnda kalml~lardIr. Castaneda'mn bu yalan tarihe bala~l ~iiyledir; 

"1915'te Ermeniler katledilmi$tir. 1917 'de ABD, Almanya, 
Avusturya ve Bulgaristan'a sava~ ilan etmi$ ancak Tiirkiye'ye kar~1 
ar1k bir sava$ ilam Oimaml$tlr. Ulkedeki Amerikan misyonlarzmn ve 

71 SOy8al, a.g .•• , 88.50-52 
72 Castaneda, a.g.m., s.l. 
"Alatiir· k'" 7 un ... , a.g.e., s. 
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kolejlerinin varilgl nedeniyle apkt;a sava~ ilam yerine polilik ili~kileri 
dondurma karar/ vermi!jtir. 

1917'den 1919'a kadar, get;en iki sene boyunca Amerikaillarm 
yoklugunda, hUron Ermeniler ortadan kalkml!jtlr. Kalanlarda da 
Amerikan etkisi yoktur. 9iinkii bunlar Ermenistan' da bir manda 
yonetimini kabul etmemektedirler. Ulkeleri Rus bol!jevikleri tarafindan 
eski miittefiklik ve dostluk ili!jkileri kullamlarak i!fgal edilmektedir. ,,74 

2.2. SALTANATIN KALDIRILMASI 

2.2.1. Siyasi Geli~meler 

Osmanh Sultanl Vahdettin ve istanbul Hiikiimeti, Milli Milcade1e'yi hem 

engellemeye 9ah~ml~lar hem de ba~anh olduktan soma kendilerine paye 9lkartmak 

istemi~lerdir. 29 Ekim 1922'de Sadrazam Tevfik Pa~a Ankara'ya ban~ konferansma 

TBMM ile birlikte istanbul Hiikiimeti 'nin de kattlmaslm teklif eden bir telgraf 

gonderdi75. 30 Ekim'de TBMM'de bu te1grafa kar~l birs;ok konu~ma ve tartl~ma 

y~anml~ ve tepkiler gelmi~tir76. Kilba'da ertesi gUn 9lkan haberde konuyla ilgili ~u 

goril~lere yer verilmi~tir; 

"Miittefikler Bar/!f Konferansl 'na egemenligini siirdiiren 
jstanbul'daki hiikiimet ile Ankara'daki milliyett;ileri birlikte 
t;aglrml!ftlr. Ankara'daki siyasi t;evrelerde bu teklife kar!fl protestolar 
dile getirilmi~ ve toplanacak bar/!f konferansl 'na Tiirkleri temsilen 
milliyett;i Ankara Hiikiimeti 'nin gitmesi gerektigi beyan edilmi~tir. 

jstanbul Hiikiimeti 'nin bu t;agrlsma Kemalistlerin olumsuz cevap 
verecegi beklenmektedir. ,,77 

Tilrkiye'nin egemenlik sorunu, Lozan Konferansl 'na istanbul Hilkilmeti 'nin 

Ankara Hilkilmeti temsilcileriyle birlikte kattlma isteginden soma, hukuki ve siyasi 

bir sonuca ula~ttnlmasl gereken bir hal alml~tt. TBMM'nin a9llmasl ve 1921 

Anayasasl'mn kabul edilmesiyle, milletin hakimiyeti esas ahnml~tt. Ancak istanbul 

Hiikiimeti i~ga1 altmdaki istanbul'da toplanmaya devam ediyor, padi~ah 

yetkilerinden feragat etmiyordu. Miittefiik Devletlerin barl~ konferansma hem 

74 Castaneda, a.g.m., s.l 
75 Mustafa Kernal Atatiirk, Nutuk-Veslkalar, ATAM, Ankara, 1991, ss.928-929 
76 Atatiirk, Nutuk, s.458 
77 Diario de la Marina, 30.10.1922, h. 1, s. 1. 
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istanbul hem de Ankara HUkiimeti'ni davet etmelerindeki ama~, kendi 

himayelerindeki Osmanb Devleti'nin varbg)fl1 siirdiirerek ban~ konferansmda ve 

sonrasmda Tiirkiye'yi bOlmekti. Bunu tinlernek i~in bir an tince istanbul hUkiimetinin 

yok saYllmasl ve saltanatm kaldmlmasl gerekiyordu78
• 

Mustafa Kemal'in ve pek ~ok milletvekilinin de imzasl olan Rtza Nur'un 

kanun tasansl teklifi 30 Ekim 1922 gUnii BMM'de gtirii~iilmeye ba~land1. Onerge ~u 

maddeleri i~errnekteydi 79: 'Osmanb imparatorlugu otokrasi sistemiyle beraber 

~tikmii~tiir. Tiirkiye Devleti adtyla halk hUkiimeti esaslan iizerine kurulu Biiyiik 

Millet Mec1isi Hiikiimeti te~ekkiil etmi~tir. Yeni Tiirkiye hiikiimeti ~tiken Osmanb 

imparatorlugu yerine ge~mi~tir. istanbul'daki padi~ahllk yok olm~ ve tarihe intikal 

etmi~tir. istanbul'da me~ru bir hiikiimet mevcut degildir." Onerge gtirii~iilmeye 

ba~ladlktan sonra, devletin ytinetim bi~iminin tartl~lldtgt bir hal alml~t1. Olkenin ve 

milletin ger~ek temsi1cisinin Ankara HUkiimeti oldugunda hemfikir olan 

milletvekilleri, saltanatm kaldmlmasl noktasmda ise ikiye aynbyorlardt. Bu nedenle 

yapllan oylamada yeterli ~ogunluk saglanamadlgl i~in saltanat kaldmlarnarm~ ve 

oturuma 1 gUn ara verilmi~tir80. 31 Ekim'deki Miidafaa-I Hukuk Grup toplanusmda 

saltanatm kaldmlmasl sorunu ele almnll~, oradaki kon~asmda Mustafa Kemal, 

sisteminin kaldmlmasmm zorunlu oldugunu belirtmeye ~all~ml~tt81. 

1 Kaslm'da meclisin tarihi oturumlanndan biri ba~laml~ttr. Saltanattn 

kaldmlmasma ait tinergeler, Anayasa, Din i~leri ve Adalet Komisyonu'na gtinderildi. 

Bu ii~ komisyon, karma komisyon olarak bir odada toplandt. Atatiirk'iin bu konudaki 

tavn a~lk ve netti. Saltanatm kaldmlmasl ile ilgili kanun teklifiyle ilgili tartl~malan 

Nutuk 'ta ~tiyle anlatml~ttr; 

.... sonunda, karma komisyon ba~kamndan soz istedim. 6niimiizdeki 
Slranm iistiine flzktlm. Yiiksek sesle ~u konu~mayl yaptlm: «Efendim, 
dedim, hakimiyet ve saltanat hifl kimse tarafindan, hifl kimseye ilim 
geregidir diye, gorii~me ve tartl~mayla verilmez. Hakimiyet, saltanat, 
kuvvetle, kudretle ve zorla alzmr. Osmanogullarz, zorla TUrk milletinin 
hakimiyet ve saltanatma el koymu§lardlr. Bu zorbaflklarzm altl 
yiiZYlldan beri siirdiirmii§lerdir. $imdi de Tiirk milleti bu saldlrganlara 

78 Mustafa Baydar, Atatilrk ve Devrimlerimiz, istanbul, 1973, s.143. 
'9 . Atatilrk'lIn BUtiin Eserleri, c.14, Kaynak Yay., Istanbul, 2004, s.65 
so Aybars, a.g ••. , s.355. 
81 ~erafettin Turan, TUrk Devrim Tarihi, 2. Kitap, 2. BaSlID,Bilgi Yaymevi, Ankara, 1998, s.278. 
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isyan ederek ve artlk dur diyerek, hakfmiyet ve saltanatml jiilen kendi 
eline alml$ bulunuyor. 

Bu bir oldubittidir. Soz konusu olan, millete saltanatml, hakimiyetini 
blrakacak mlylZ, blrakmayacak mlylZ meselesi degildir. Mesele, zaten 
oldubitti haline gelmi$ olan bir gerr;:egi kanunla ifadeden ibarettir. Bu 
mutlaka olacaktlr. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabU 
olarak kar$llarsa, samrlm ki uygun olur. Aksi takdirde, yine gerr;:ek, 
usuliine uygun olarak ifade edilecektir. F akat, belki de bazl kafalar 
kesilecektir. j#n ilim yoniine gelince, hoca efendilerin merak ve 
endi$eye kapllmalarma yer yoktur. Bu konuda «ilmf apklamalarda 
bulunaylm» dedim ve uzun uzadlya birtalam ar;:lklamalar yap tim. Bunun 
iizerine, Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi, «Affedersiniz 
efendim, dedi, biz konuyu baJka balamdan ele ahyorduk; 
apklamalarmlzla aydmlandlk.» dedi." 82 

Atatiirk'iin bu tarihi konu~masmm ardmdan, Karma Komisyonda hazulanan 

kanun tasansl hemen kabul edilmi~ ve ruzla genel kurulda gorii~iilerek 1 Kaslm 

1922'de kanunla~ml~tJr. 308 saYlh 2 maddelik yasaya gore83
; 

1. madde: Anayasa ile Tfukiye halk!, egemenlik hak ve yetkisini, ger~ek 

temsilcisi olan Tfukiye Buyiik Millet Mec1isinin manevi ki~iliginde vazge~ilmesine, 

par~alanrnasma olanak bulunmayan bir gorev devri olmak mere temsil etmeye ve 

eylemli olarak kullanrnak ve ulusal egernenlige dayanrnayan hi~bir kuvvet ve heyeti 

tanlmamaya karar verdiginden otiilii, Ulusal Ant smlrlarl i~inde Tfukiye Buyiik 

Millet Meclisi hUkiimetinden ba~ka bir hUkiimet ~ek1i tammaz. DolaYlSlyla Tfukiye 

halk! ki~isel egemenlige dayanan Istanbul'daki hUkiimet biyimini 16 Mart 1920'den 

ba~layarak ve sonsuza dek tarihe ge~mi~ sayml~tJr. 

2. madde: Halifelik, Osmanogullan hanedaruna ait olup halifelige, Tfukiye 

Buyiik Millet Meclisi tarafmdan bu hanedanm bilim ve ahlak yoniinden en makbul 

ve en iyi olanl se~ilir. Tfukiye devleti halifelik makamuun korunaglwr. 

Mustafa Kemal' e gore "I Kaslm inkllabl milletin ozgfirlUk ve egemen1igini 

geryekten saptayan ve duyuran bir mutlu inlalaptJr; ve ku~ku yok, yalmz Tfukiye'de 

degil, tUn! diinyada onemsenmeye deger bir yenilenmedir." 84 

82 AtatUrk, Nutuk, 8.459 
83 Turan, a.g ••• , s.280. 
S4 M.K. AtatUrk'iin Vakit muhabirine demeci, 12 Arahk 1922. AtatUrk'iin Soylev ve Deme91eri, 
a.g .•. , 8.409. 
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Atatiirk'iin iingiiriisii geryekle~mi~, Kiiba'da bu kutlu devrim, yedi saatlik 

saat farkmm avantajlyla aym giin kamuoyu ile payla~llml~tlr. Diario de la Marina, I 

Kaslm'da iiyiincii basla yapml~, Tiirkiye'de Saltanat kaldzrzldl ba~hglyla ilk sayfa 

haberi olarak duyurmu~tur. Haberdeki yorum ~iiyledir: 

"Osmanil saltanatz Ankara Hiikiimeti tarafindan bir yasa ile 
kaldzrzlm~tlr. Hiikiimet, halifelik ile ilgili bir karara varmaml~tzr. Ankara 
Hiikiimeti 'nin tek tarajll aldlgl bu kararm jstanbul'da nasll 
kar~llanacagl bilinmemektedir. Eger karara uyulursa yiizyzllardzr siiren 
"'" k S It t' I . t' ,,85 1 ur a ana z mn sonu ge mz~ zr. 

Aym haberin devammda, Hamid Bey'in gazetecilere verdigi demeyte; 

"Miittefiklerin saltanatl korumaya veya 0 makam iyin ba~ka bir altematif 

dii~iinmelerinin kabul edilemez buldugunu ve biiyle bir davranl~m ~iddetle protesto 

edilecegini" belirtlni~tir86. 

itilafDevletleri'nin esas amaCl Lozan Konferansl'na Tiirkiye'deki iki egemen 

giicii davet ederek aralannda giirii~ aynhklanna dii~melerini saglamak ve 

giirii~melerde avantaj elde etmekti. Onlann bu oyununu anlayan M. K. Atatiirk, 

TBMM karanyla Saltanatl kaldlrarak hem itilaf Devletleri 'nin planlanm altiist etmi~ 

hem de egemenligi millete vererek Anadolu ihtilali'ni ba~anyla sonlandlfml~tu. 

Saltanatm kaldmlmasl ba~ta istanbul kamuoyunda ohnak iizere iilkede sevinyle 

kar~llanml~tlr. Boylece Lozan KonferanSl iyin Tiirkiye'nin iiniindeki temsil sonmu 

9iiziime kavu~tl1ruhn~, sua konferansa gidecek delegeleri seymeye gehni~tir. 

2 Kaslm'da padi~ah, bir giin iince TBMM'de alman karan tammadlgml 

aylklamasma ragmen, istanbul'daki itilaf devleti yiineticileri Ankara Hilkiimeti'ne 

baghhklarml bildirmi~lerdir. Diario de la Marina gazetesi, bu haberi aym giin 

okuyucusuyla payla~ml~tlr. Bu karar ile Tiirkiye'de arhk tek bir muhatap ohnasl 

gerektigi, istanbul Hiikiimeti 'nin istifa edip etmeyeceginin belli olmadlgmt da 

haberinde yer vermi~tir. Haberin devammda ise ~unlar yazmaktadlr; 

''Sadrazam sifatzyla Tevfik Pa~a, Milliyetr;i Ankara Hiikiimeti 'ne 29 
Ekim'de resmi bir yazz g6ndermi~ ve miittefiklerin Barz~ Koriferansl 'na 
davetlerine Ankara Hiikiimeti gibi jstanbul Hiikiimeti 'nden de 
temsicilerin ser;ilmesini istemi~tir. Ankara, Sadrazam'm bu telgrafina a 

"Diario de la Marina, 1.11.1922, b. 3, s. 1. 
86 Diario de la Marina, 1.11.1922, b. 3, s. 1. 
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giinden beri cevap vermemi~tir. Siyasi fevreler, kemalistlerin bu 
telgrafa cevabml saltanatl kaldzrarak verdigini, Tevfik P~a 'ya ba~ka 
bir resmi cevap verilmeyecegini belirtiyorlar. ,,87 

Kiiba basmmda saltanatm kaldmlmasl yer alml~sa da aydmlar arasmda bu 

devrime hlZh bir tepki gelmemi~tir. Bunun muhtemel nedenleri; TBMM'nin saltanatl 

bu ~ekilde kaldumasmm beklenmemesi, miittefiklerin saltanatl geri getirebilecek

lerine olan inancl ve Ankara hiikiimeti hakkmda olumsuz bir havanm olmasldlr. Bu 

nedenlerle donemin Kiiba aydmlannm saltanatm kaldmlmaslyla ilgili herhangibir 

yorumdan ka~lnmalan ve olaylan izlemekle yetinmeleri olaganillr. Bu gorii~ii teyid 

eden bir haber 3 Kasun tarihinde yaymlanml~tlr. Ankara'mn ilk meclisinin 6zelligi 

~iddet oldu ba~hkh istanbul merkezli haberde, Kemalist milliyet~ilerin Ankara' da 

kurdugu meclisin ilk giinden itibaren Kii9iik Asya' da sava~ halinde oldugunu, 

miittefiklere ve azmhklara kar~l ~iddet uygulamaktan ve bu yonde tehditlerde 

bulunmaktan ka~lnmadlgml vurgulanml~tlr88. 

1 Kaslm'da TBMM'nin saltanatl kaldlran ve istanbul Hiikiimeti'ni yok sayan 

karanmn arillndan, istanbul Hiikiimeri 2 Kaslm'da ve 3 Kaslm'da bizzat 

Vahdettin'in ba~kanhgmda toplannu~tlr. Eski Padi~ahm telkinlerine ragmen, 4 

Kaslm 1922'de hiikiimetin istifasml a9iklarru~larillr. Bu istifa Kiiba'da hiikiimet 

degi~imi olarak algllanml~, istanbul Hiikiimeti'nin istifaslmn ardmdan Tiirkiye'nin 

yonetimini artlk Ankara'daki Meclis'in iistlendigi ~eklinde yorumlanml~tlr89. 

istanbul 'un statU ve giivenligi ile ilgili itilaf Devletleri komiserleriyle yaptlgl 

gorii~me1erin ardmdan Refet Pa~a durumu Ankara'ya bildirmi~tir. 4-5 Kaslm gecesi 

kendisine bir talimatname gonderilmi~tir. Buna gore istanbul'daki bakanliklar 

miidiiriyete donii~tiiriilm~, istanbul iilkenin herhangi bir iii gibi yeniden 

orgiitlenmi~tir. Bu geli;melerin iizerine kentin askeri ve sivil erkaru Refet Pa~a 

tarafmdan kabul edilmi~ ve gorii~melerinde Ankara'ya baghhklanm bildirmi~lerdir. 

Halk bu durumu sevin~le kar~ilaml~, ertesi gUn Sultan Ahmet Meydanl al 

bayraklarla siislenmi~, onbinlerce ki~inin katllillgl bir miting yapllml~tlr. Bu durum 

itilaf Devletleri temsi1cilerini endi~elendirmi~, Ankara'ya yeni devletin i~ i~lerine 

87 Diario de la Marina, 2.11.1922, h. 1, s. 1. 
88 Diario de la Marina, 3.11.1922, h. 3, s. 1. 
89 Diario de la Marina, 06.11.1922, h. 2, s. 1. 
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kan~mayacaklanm ancak i~galleri altmdaki istanbul'un gUvenligini saglamaya 

devam edeceklerini bildirmi~lerdir. Aynca idari degi~ikliklere ve yeniden 

yapIlandmlmaya tepkilerini kmama boyutuyla gostermi~lerdir. Yeni TUrkiye'nin 

Dl~i~leri Bakanhgl ise bu iiy komisere, istanbul'un yonetiminin art1k Tiirkiye 

devletinde oldugunu ve bu yonetime yapilacak miidabalelerin kabul edihneyecegini 

bildirmi~tir90 . 

Gazetenin "Aym ikisindeki degi~im ile ilgili Osmanh basmmdaki 

yoruml~l" ba~hgmdaki haberde, istanbul basmmm saltanatm kaldmhnaslyla ilgili 

gorii~lerin ozetini yorum yapmadan verilmi~tir. Onemli gazetelerin, iilkenin 

i~galinden sorumlu tutulan VI. Mehmet'in yetkilerinin almmaslyla iilkedeki tek 

otoritenin Ankara'daki Meclis oldugunu ve geri doniihnez bir biyimde saltanatm 

Tiirkiye iyin son buldugunu belirten yorumlara yer vermi~tir. Bu haber ba~hgl 

Saltanatm kaldmhnaslmn Kiiba basmmdaki alglSlm gostermesi baklmmdan 

onemlidir. Haberin verili~inden anla~ilacagl gibi, Yeni Turkiye'nin bir ihtilal siireci 

Kiiba'da hiikiimet degi~imi olarak algllanml~tlr. 

itilaf Devletleri'nin ve istanbul Hiikiimeti'nin ardl ardma TBMM'nin 

saltanah kaldlrma karanna saygill olduldanm aylklamalanmn ardmdan, Diario de la 

Marina gazetesi yazan Tiburcio Castafieda Milli Miicadele 'yi ve 1 Kaslm' da alman 

karan yorumlaml~t1r. Her ne kadar Tiirklere, miisliimanlara, TBMM'ne ve hatta 

Mustafa Kemal Pa~a'ya kar~l olumsuz onyargilar beslese de, son geli~meleri "Ulusal 

ve uluslararasl konferanslar sava~m yerini allyor" ba~hgl alhnda objektif olarak 

ko~esine ta~lml~tlr. 

"Ankara'daki Milliyet~i Meclis'in b~kam Mustafa Kemal Pa~a, 
Anadolu ovalarmdaki sava~ta Yunanhlara kar~l zafer kazanml~, 
Turkiye 'nin mutlak hakimiyetini du~unmu~, sultan V. Mehmet 
istanbul'daki saraymdan kuvvet zoruyla atllmlJ, politik ve dini giicuyle 
ordu uzerindeki muhtemel endiyeye son verilmi~ ve istanbul 
sokaklarmda kardey kavgalarl onlenmiJtir. 

Turkiye'nin eski baJkenti Bursa'da dini bir toren yapllm~, Ankara 
Milliyet~i Meclisi 'nin tUm uyeleri Osmanlz imparatorlugu kurucusu 1. 
Osman'm mezarz baJmda anmIJt17. Ayrzca V. Mehmet, Sevres 

90 Zeki Sanhan, Kurtulu~ Sava~1 GlInlllg1l, TTK Yay., Ankara, 1993,88.806-813 
91 Diario de la Marina, 06.11.1922, h. 2, s. 1. 
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antlaljmasml kabul ettigi ve TUrk biilgesini aellarla dolu zorluklara 
ittigi ir;in islam 'm kOtii adaml olarak kabul edilmiljtir. 

Ankara'daki aym meclis, aym iir;iindeki birinci madde uyarmea 
politik bir karar ilan etmilj, sultamn millet iizerindeki egemenlik 
haklarzm kaybetmiljtir. Ankara meclisi tarafindan temsil edilen bu 
haklarm yanmda, halifelik miisliimanlarm ruhani bir gilr; olarak 
blralalmllj ve Ankara'daki aym Meclis tarafindan bu makama hanedan 
ailesinin en iyi egitim almllj, en zeki ve onurlu iiyesi ser;ileeektir. 

Bu aym 13 'iinde Lozan'da (isvir;re) toplanaeak ABD 'nin ise 
gozlemeilerini gondereeegi konferansta, Tiirkiye ile Yunanistan 
arasmdaki barzlja ve 9anakkale ve istanbul bogazlarmm serbestisine 
karar verileeektir. ,,92 

Aym yazar, BiiyUk Savaljm Ekonomik ve Siyasi Tasflyesi isimli yazl dizisinin 

283. makalesinde saltanatm kaldmlmasmm ardmdan 6 Kasun 1922'de iki ingiliz 

boltigUnUn saraya yerle~tiri1mesini okuyucusuna duyurken, yeni halifenin se~imi ile 

ilgili ~unlan yazml~tJr; 

''Fiilen sultam azletmeye gelemediler r;iinkii miitteflk kuvvetler onun 
kaldlgl saraYI kuljatma altma aldl. 

Ankara'daki milliyetr;iler tarafidan VI. Mehmet'in yerine kimin 
halife ser;ileeegi haklanda hir;bir apklama yapllmadl. Biz de, bu 
milliyetr;ilerin kim sultan ir;in degil de halilfe ir;in destekliyor diye 
soruyoruz. 9iinkii Ankara' daki Milliyetr;i Meclis, elindekileri yani, halla 
ve Tiirkiye 'nin egemenligi temsil ettigi bilinmektedir. Aneak Mekke'de 
yaljayan Arap Krah Hiiseyin, Ankara'daki herhangibir milliyetr;iden 
daha r;okiinvana sahip olmasl gozoniine almmamaktadlr.,,93 

Gazete Paris'teki siyasi ~evrelerden alman yonnnlarl yazdtgl haberde 

Kemalistlerin SaltanatJ kaldtrdlklanm, istanbul' daki htikiintetin istifasma neden 

olduklanm, Dogu Trakya'dan sonra istanbul'da da hakimiyet kurmaya b~ladtk1anm 

belirtmi~tir. Gazetenin yonnnunda, bu geli~meler Ttirkiye'nin tamarmmn 

egemenligini Kemalistlerin alacagmm gostergesidiy94. 

Aym gUn yaymlanan istanbul kaynakh bir diger haberde, Kemalistlerin son 

siyasi kararlanyla sultanl bertaraf edecekleri yazl1ml~ ve aynl haberin yonnnunda ise 

92 EK 7 - Tiburcio Castaneda, 'DUnya Hayall·, Diario de la Marina, 05.11.1922, b. 1, s. 2. 

93 EK 8 - Tiburcio Castaneda, "Bilyii!< Sava~1D Ekonomik ve Siyasi Tasflyesi - 283 ., Diario de 1a 
Marina, 08.11.1922, b. 3, s. 1. 
94 Diario de la Marina, 06.1 1.1922, b. 2, s. 1. 
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Kemalistlerin bunu ba~anrken, takdir edilecek bir bi~imde sultamn manevi ve siyasi 

gUctlnii etkisiz kIlacaklan ifadesi kullanllml~t1r. 95 

ingilizler, Vahdettin'in saltanatlru kaybetlnesini 6nlemek amaclyla 6zel 

g6rii~meler yaplyorlar, ~e~itli ~are1er dii~tlnuyor1ardt. Bunlardan biri de General 

Harington ile B~ Terclimanl Ryan'm hazlr1adtklan ve TBMM'nin Saltanat ve 

Hilafeti aytnp, bunlardan saltanatl ilgaya yetkili olmadlglm ifade eden 

beyarmamedir96. Diario de fa Marina'run 13 Kaslm 1922'de istanbul kaynaklt 

haberine g6re Sultan egemenlik haklanm vermek istemiyor ve bu y6nde hukuki 

giri~imlerde bulunrnaya hazlr1anlyordu97
. ingilizlerin mlisllimanlar arasmda kendileri 

lehine kamuoyu yaratlnak amaclyla bu geli~meleri yurtdl~mdaki basma kaslth olarak 

yansltlnl~lardtr. 

11 Kaslm 1922'de Vahdettin son Cuma Selamhgma ytkml~ ve s6niik ge~en 

merasim gerek ingilizler ve gerekse eski padi~ah i~in tam bir hayal ktnkhgl 

olm~tur. Hiiklimetin istifasmm ardmdan halk destegini de yitiren Vahdettin'in 

ka~acagl s6ylentileri yaYllml~ hatta firar ettigine dair ~e~itli rivayetler olu~mu~tur. 16 

Kaslm 1922' de ise eski sultan Vahdettin Harrington' a "Dersaadet i~gal ordulan 

Ba~kuntandanl General Harrington cenaplarma; istanbul' da hayattml tehlikede 

g6rduglimden yUce ingiliz devletine slglruyor ve bir an evvel istanbul' dan ba~ka yere 

naklimi talep ederim efendim.· yazdI bir mektup g6ndermi~ti~8. Eski sultanm bu 

resmi ba~vurusu edilmi~ ve Malaya adlt bir ingiliz gemisi ile istanbul' dan 

ka~tnlml~t1r. 

Diario de fa Marina, 18 Kaslm 1922'de yaymladlgl haberde Vahdettin'in 

ka91~1 ile ilgili ~u detaylan vermi~tir; "Vahdettin, Ankara'daki Meclis'in aldlgl 

karardan sonra her ne kadar bu karan tammasa da, egemenlik haklanm 

kaybetmi~tir. jstanbul'dan ka{:z~ hazlrlzkfarz yapmaya ba~laml$tlr. jngiltere Malaya 

adlz sava$ gemisini tahsis edip, onu saraymdan alarak yardzm etmi$tir. Geminin 

95 Diario de la Marina, 06.11.1922, b. 2, s. 1. 
96 - . 

Ayfer Oz,elik, "Saltanalm Kaldmlmasmdan Soma Istanbul'da Durum (Felah Grubu Raporlarma 
G6re)", Atatilrk Yolu Dergisi, c. III, S. 9, s.26 
97 Diario de la Marina, 14.11.1922, b. 2, s. 1. 
98 Turan, a.g.e., s.281. 
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rotasl hakkznda bilgi yoktur.,,99 

Gazete, 19 Kaslm' daki ikinci baskIsmda, Londra'dan verilen haberde, Refet 

Pa~a'mn Abdtilmecit'i halifelige aday gosterdigini, hanedanda bu tinvanl alabilecek 

en uygun ki~inin 0 oldugu belirtilmi~tir. Aynca gazete, Vahdettin'in istanbul' dan 

aynlmadan once tUm mtisltimanlara hitaben yazdlgl bildiriye de ba~ sayfasmda yer 

vermi~tir: 

"Miisliimanlar, ben 380 milyon miisliimamn halifesiyim. 8 milyon 
dinda§mlzl temsil eden ve ki#sel Illkarlarz illin miisliimanlann 
prestijini yok etmek, atalarzmdan kalan OsmanlI tacml ve halifenin 
haysiyetini yok ederek kutsal ilkeleri unutmaktadlrlar. 

HindistanlIlar siz benim halifeligimi koruyacakslmz, size 
$eyhiilislamlml ve bir bakamml gonderiyorum. 

Halifelik tehlike altmdadlr ve bu tehlike hlam diinyaslm 
endi§elendirmelidir. ,,100 

Malta'ya giden Vahdettin, padi~ahhktan ve halifelikten umudunu kesmi~ 

gorUmntiyordu. Gazete 21 Kaslm'da sultanm Malta'ya ul~tJ.glm, kendisinin resmi 

bir devlet ba~kanl gibi degil de slradan bir ki~i gibi kar~lland1gml, yanmda on 

ya~mdaki oglunun ve hizrnetkarlannm oldugunu yazml~tJ.r. Tigen kalesine gotUrtilen 

eski padi~ah, Malta'da kald1g1 sUrece burada ikamet edecektirlOI. 

Daha soma Hicaz Krah Htiseyin'in daveti tizerine Hicaz'a giden Vahdettin ilk 

btiytik umut kmkhgml burada ya~ad1. Hicaz'dan aynbp Mlslr, Drdtin veya Kibns 

gibi Mtisltimanlann ya~adlgl bir yere gitmek istedi. Ancak ingilizler buna izin 

vermediler. Sonunda italya'nm San Remo ~ehrinde oturmasma mtisaade edildi. 

Vahdettin ti9 yll soma San Remo' da oldti ve ~am'a gomtildti102. 

2.2.2. Yeni Halifenin Se~imi 

1 Kaslm 1922'de saltanat ve halifelik aynld1ktan ve saltanat kald1nldlktan 

soma halifenin kim olacagl sorusu gtindeme gelmi~tir. Aday olarak eski padi~ah 

Vahdettin ve Veliaht Abdtilmecit tizerinde durulmaktaydl. V ahdettin ya~anan 

99 Diario de la Marina, 18.11.1922, h. I, s. 1. 
100 EK 9 - Diario de la Marina, 19.11.1922, h. 2, s. 1. 
101 Diario de la Marina, 21.11.1922, h. 3, s. 1. 
102 ~im~ir, a.g.e., s.117·118.; Mabmut Go1og1u, Halifelik. Ne idi? NasIi Ahnd.? Nil'in KaldIrIid.? , 
Ankara, Kalite Mathaas., 1973, s.36. 
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geli~elerin ardldan 17 Kaslm 1922'de Malaya ZIrhhsI ile kayIP ingilizlere sIgImnca 

yeni bir halife seyimi kaylmlmaz olmu~tu. Ankara Hiikiimeti'nin Diyaneti~leri 

Bakam Mehrnet Vehbi Efendi, Padi~ahhgI kaldmlmI~ olan Vahdettin'in yurt dl~ma 

kaymI~ olmasmdan dolaYI halifeligi de yitirdigine, halifelik makammm bo~ kalmI~ 

olduguna, yeni bir halifenin seyilmesi gerektigine dair bir fetva YlkardI. Bunun 

ardmdan 18 Kaslm 1922'de TBMM'de bo~ kabul edilen halifelik makamma ad 

okunarak oylama yapIldI ve 148 oyla Abdiilmecit getirildi. Bu konuda bir onerge 

verildi ve aym gUn kabul edildiI03. 

Diario de la Marina'da 20 Kaslm'da Yeni Halife Atamayl Kabul Ediyor 

ba~hglyla istanbul kaynakh verilen ilk haberde, 18 Kaslm'da ya~ananlar ve 

Abdiilmecit hakkmda detayh bilgiler yer almaktadlr. TBMM'de Abdiilmecit'in kay 

oyla seyildigini, ba~ka kimlerin aday oldugu ve 0 giinkii atmosferi anlatan gazete, 

yeni halifeyi okurlarma ~oyle tanltIr: 

• Miisli1manlarm yeni halifesi Abdiilmecit, hanedanm sanatkar bir 
iiyesidir. EdebiyaU, giizel sanatlarz sever ve iyi bir ressam ve 
bestekardlr. Milleyetr;i Kemalistlerin iilkesindeki sava~lm 
desteklemi~tir. Kendisi hanedan soyundandlr ancak sakin ve miitevazi 
bir hayatl vardlr ve politikaya girmeyi dii~iinmemi~tir. Bir kzzl ve bir 
og/u vardlr. ,,104 

Mustafa Kemal halifeye, 20 Kaslm'da Refet Bey araclhglyla uymasI gereken 

kurallan bildirdi. Buna gore Abdiilmecit yalmz Halife-i Miis/imin sanmI kullanacak, 

buna ba~ka ~eyler eklemeyecekti. islam diinyasma yaymlayacagl bildiride; 

TBMM'nin ve hiikiimetinin Tiirkiye halk! ve biitiin islam alemi iyin en uygun bir 

sistem oldugunu belirtecekti 105. 

Abdiilmecit, bu smulamalara kar~m, Refet Pa~a'ya Halife-i Miislimin sanma 

ek olarak Hadimu'/ Haremeyn sanlm da kullanmak istedigini, Cuma selamhklarmda 

hil'at ve Fatih Sultan Mehrnet'in kullandIgl sanga benzer bir sank takmak istedigini 

soylemi~ti. Mustafa Kemal Pa~a bu isteklerinin bazIlanm kabul etmi~ ancak Mustafa 

Kemal saltanatm kaldlnlmasmm ardlndan yerine ikame edebilecek bir makama 

103 T uran, a.g.e., 8.282. 
104 Diario de la Marina, 20.11.1922, b. I, s. 12. 
105 Alatiir· k'" 140 WI ... , a.g.e., s. 
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Abdillmecit'i getinnek istemedigi i~in bu konuda ~ok hassas davramm~tlrl06. 

Yeni halifenin se~im i~lemi tamamlanillktan soma Meclis Ba~kanhk Divanl 

tarafmdan halifenin giireve ba~lamasl, kutlama ve kutsal emanetleri teslim tiireni i~in 

milletvekillerinden olu~an bir heyeti istanbul'a gonderdi. 24 Kaslm 1922'de Ankara 

Hiikilmeti'ni temsilen Refet Pa~a, Hoca Miifid Efendi ve milletvekillerinden ol~an 

heyet, Tiirkge dualarla Abdiilmecit'e 'halife-i miislimin' iinvanl verilerek biat 

ettirildi107. 

Hint Hilafet Komitesi 24 Kaslm 1922'de Kalkiita'da yaptlgl toplantJda, 

Abdiilmecit Efendinin halife olarak tanmmasma ve adma hutbe okunrnasma, 

~enlikler diizenlenmesine karar venni~tir. TBMM Hiikilmeti'ni de son karanndan 

dolaYI tebrik etJni~irl08. 

106 At.tUrk, Nutuk, 00.463-464 
107 islam Ansiklopedisi, c. I, TUrkiye Diy.net Vakf" istanbul, 1988, s.263 
108 Has.n TUrkef, TUrk Devrlmi ve Basm 1922-1925, Dokuz Eyl!il Yay., izmir, 2000, s.60 
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UC;UNCU BOLUM 

KUBA BASININDA LOZAN KONFERANSI 

3.1. LOZAN KONFERANSI ONCESiNDEKi GELi1)MELER 

3.1.1 Yunan ihtilali 

Yunanistan'da Kral I. George'nin 1913 senesinde suikastle iildfuiilmesinin 

ardmdan tahta oglu Konstantin ges;ti. II. Wilhelm'in lazkarde~iyle evli olan 

Konstantin, I. Dllnya Sava~1 'run pkrnasmm ardmdan iilke is;indeki baslalar 

nedeniyle Almanlar'm yanmda yer alarnarn ve Yunanistan'm tarafslzliglru ilan etti I. 

1910 senesinde yapllan ses;imlerde biiyiik S;ogunlukla Ba~bakanhga getirilen 

Venizelos ise I. Dllnya Sav~1 'nda itilaf Devletleri ile birlikte hareket etmek 

istiyordu. 1916 senesinde Bulgarlann salrnnlan iizerine sava~ as;mak isteyen 

Venizelos yine kral ile giirii~ aynbgma dii~tii ve Itilaf Devletleri 'nin Selanik' e asker 

S;lkartmalanna giiz yumdu. Venizelos ile s;atI~an kral, itilaf Devletleri 'nin Haziran 

1917'de Atina'ya asker ylkartmasmm arrnndan tabtJru blralap Isviyre'ye kas;tJ ve 

ItilafDevletleri'nin destegini alan ikinci oglu Aleksandr kral ilan edildi2
. 

Venizelos 29 Ma)'ls 1917' de yeniden ba~bakan oldu ve Itilaf Devletleri ile 

sava~a katIlma karan aid!. Birinci Diinya Sava~I'nm bitmesinin hemen ardmdan 

b~layan Anadolu istilasl karnuoyu tarafmdan olumlu kar~Ilanmad!. 25 Ekim 

1920'de Kral Alexandr'm ani iiliimllnlln ardmdan Yunanistan'da tabta kimin 

geyecegi konusunda bir belirsizlik ya~andl. Venizelos, tabtIndan feragat etmedigini 

as;lklayan Konstantin' e ragmen onun en kiiyiik oglunu iinerdiyse de bu iinerisi kabul 

edilmedi3
• 15 Kaslm 1920'deki seyimlerde Venizelos kar~ltJ muhalif cephe, sava~ 

kar~ltl siiylemleriyle ve Yunanistan'm Anadolu'yu idare edecek giice sahip 

olmadlgml savunan dii~llnceleriyle iktidara geldi. Venizelos ugradlgl yenilginin 

ardmdan Paris'e gitti 4. Aralik 1920'de yapilan halk oylarnasmm sonucunda 

Konstantin tabta gerdi diindii. 

1 Fahir Armaoglu, 20. YUZ}'1l Siyasl Tarihi, AklID Yay., Ankara, 2003, •. 134 
2 Armaoglu, a.g.e., • .135 
3 Fahri Belen, Tlirk Kurtulu, Sava~l, KlIltQr Bakanhgl Yay., Ankara, 1993, •. 219. 
4 Selahi R. Sonyel, TUrk Kurtulu, Sava,1 ve DI~ Politika, eilt II, TlIrk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 
1986, ••. 103-104. 

54 



Kra! Konstantin ve yeni hiikiimet i~ba~ma geldiklerinde Anadolu'nun 

i~galine son vermediler. Ordulanm takviye edip Tiirkiye'den daha ~ok toprak alrnak 

i9in istila hareketlerine 1uz verdiler. Ancak bu emelleri 26 Agustos 1922 sabah! 

b~layan Biiyiik Taarruz ile son buldu. Anadolu'dan panik halinde tahliye edilen 

birlikler adalara nakil edilrni~lerdi. Asker dogal olarak huzursuzdu ve sorumlulann 

cezalandmlrnasml istiyordu. Bu ihtilal hareketi Albay Plastiras onderliginde geli~ti 

ve 24 Eyliil 1922'de adalardan hareket eden askerler, 26'smda Atina'ya ula~ular. 

Aym goo kral tahum blraktlglm a~i1daylp Sicilya'ya ka9t1. Takip eden giinlerde 

kurulan ihtilal mahkemelerinde maglubiyetin sorumlulan yargllanmaya ba~ladI5. 

Tiirkiye ile yapllacak ban~ gorii~melerinde V enize1os'un tecriibelerinden 

yararlanmak i~in kendisiyle Paris'te temasa gegen ihtilal komitesi, kendisinin 

Yunanistan'l itilafDevletleri nezninde tarn yetkili temsil ebnesini kararla~t1rd1. 

Kiiba basml, Biiyiik Taarruz'un ardmdan Yunanistan'da y~anan geli~meleri 

sayfalanna ta~lml~t1r. Hezimete ugrayan Yunan ordusundan sag kalarak k~maY1 

ba~aranlar, yenilginin sorumlusu olarak gordiikleri krahn ve ba~bakanm istifa 

ebnesini saglaml~lardlr. Dike i~erisinde krah destekleyenler olsa da, halkm 

90gunlngu ve Anadolu'da trajediyi y~ayan askerler, Yunanistan'l sonu hiisranla 

biten bir maceraya siiriikleyen yoneticilerin gorevde kalrnalanm onaylamaml~lardlr. 

'1zmir'den bozguna ugraml!j bir !jekilde jzmir'den k£u;an J5.000'e 
yakm Yunan asker, Methilene adasma geldiklerinde silahlarmm 
almmak istenmesine isyan etmi!jlerdir. Konstantin'in istifaslm ya da 
r;ekilmesini istemi!jlerdir. Yerine kralzn oglu, Sparta Dukii, prens 
George 'yi ger;irmek istediklerini belirtmi!jlerdir. 

Kral Konstantin, sava!jm ardmdan adalarda ayaklananlar 
nedeniyle EylUl'un 26'smda tacml blraktlgzm ar;lklaml!jflr. 27'sinde 
ba!jkente gelen ihtilalciler, kralm tahtlm terketmesinin yam Slra 
ba!jbakamn da yeniden ser;ilmesini istemi!jlerdir. 

Ancak herkes krala baglzlzglm sona erdirmemi!jtir. Ordunun 300 
SUbayl 26 EylUI sabahl kendisini ziyaret ederek yeni bir kabine 
lcurmaslm istemi!jler, ihtilalcilerle sava!jarak kralz koruyabileceklerini 
ve yeniden kamu diizenini saglayabileceklerini bildirmi!jlerdir. Atina 
sokaklarmda, Bakanlar Konseyi eski ba!jbakam Venizelos lehine 
gosteriler genelde olayslz ger;mi!j, sadece 27'si sabahl birkar; r;atl!jma 

, Gotthard Jaeschke, Turk Kurtulu~ Sava~l i1e i1gili ingiliz Belgeleri, ,ev. Cerna! Koprillu, Ankara, 
1991, s.I97. 
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ya~anml~, kral taraftarlarz "Tann krala uzun omiir versin" diye 
baglrml~lardlr ... 6 

Kral Konstantin'in kap~l ile ilgili de bilgi veren gazete, kral.J.n ABD'ye 5 

milyon peso degerindeki alhm gizlice g6nderidigini iddia ehni~tir. Kralm adalardaki 

isyandan haberdar olduktan soma kendini giivenceye alrnak i9in servetini bir ba~ka 

filkeye giinderme ihtimali vardu. Kfiba'daki haberin kral aleyhtan bir kaynaktan 

degil de tarafslZ Amerikan gazetelerinden ahnrnasl da resmen kabul edilmeyen bu 

bilginin dogru olabilecegi kanlSlm gfi9lendirmektedir. 

"Kral Konstantin Sieilya adasma ya da ba~kenti Palermo 'ya giderek 
hayatlm garantiye alabilir r;iinkii ne lngiltere, ne ltalya ne de lsvil;re 
onu korumak istememi~tir. Kralm servetinden hir;bir~ey almadan 
ayrzlmadlglm, Amerika Birle$ik Devletleri 'nin 28 EyliJl tarihli 
gazetelerinde "Temistocles" adh geminin 27'sinde Brook/yn'e geldigini 
ve 5 milyon peso degerinde altm ta~ldlgzm, gem in in Amerika'ya 
varmasmm ardmdan ger;en birkar; saat sonrasmda tahtlm tek 
etmesinden anhyoruz. 

Yirmibe~ milyon altm sikke den olu$an bu para Pire'den Eyliil 
ba$mda Yunan Merkez BankaSI tarajindan New York'taki Reserv 
Bankasl 'na gitmek iizere "Temistocles"e yiiklenmi$tir. 

Kaptan Eeonomides (adl bile Krahn kendi hesabmm yiiklii oldugunu 
dogrular gibidir) bu paramn kime ail oldugu ile ilgili ar;lklama 
yapmaYI reddetmi$tir. Alman bilgiye gore gemi Pire limanmdan hlzla 
ayrzlml$, yoleularm ifadesine gore 12 saatlik yoleulugun ardmdan 
lzmir'deki askerlerin bO$altllmasma yardlm etmek ir;in Pire limamna 
geri donmesine dair bir mesaj alml$tlr. " 7 

Krahn yerine ge9en oglu hakkmda da bir detaya deginen gazete, Anadolu'yu 

istila i9in ge1en Yunan ordusunun maglup oldugu bir muharebede veliaht prensin 

kaldlgl zor durumu ~u ~ekilde apklanml~hr; "Yunanlilarla milliyetr;i Tiirkler 

arasmdaki bu son sava~ta, ~imdiki kral Ispata Diikii George, taem veliahtl olarak 

sava~ta yer alml$, Eyliil 1921 'de Bursa onlerindeki muharebede eamm, atlyla 

kar;arak kurtarml$tlr. ,,8 

, Tiburcio Castaiieda, "Bilyiik Sava~m Ekonomik ve Siyasi Tasfiyesi- 255", Diario de 18 Marina, 
03.10.1922, b. 2, s. I. 
7 Castaneda, a.g.m., s. 1. 
8 Castaneda, a.g.m., s. 1. 
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3 Kaslm 1922 tarihli Diario de la Marina'da ihtilal Komitesi'nin 

YlIDan krah Konstantin'in YlIDanistan'a donme ve masumiyetini ispatlamasma 

imkan verecegi yazlhm~tlf. Atina'dan gelen habere gore, ihtilal Komitesi Kral 

Konstantin'in yargIianmadan sUylu bullIDIDasl gibi bir sonuca varIlmadlglll, 

kendisine saVlIDIDa hakla verilecegi belirtilmi~ti? 

3.1.2. Ban~ Konferansl Hanrhklan 

Mudanya Miitarkesi'nin hemen ardmdan muhafazakar parti hiikiiroetten 

gekilmi~tir. Politikasmm iflas ettigini goren ingiliz B~bakml Lloyd George 19 

Ekim 19?2'de istifasml krala vermi~ ve siyasi olarak hiikiiroet dii~~tiirlO. Genel 

seyimlerin 15 Kaslm'da yapllmasma karar verilmi~, seyimlerde kamuOyIIDlID barI~ ve 

sukJIDet istedigini kar~llayacak bir hiikiiroet kurulmu~tur 11. Tiirkiye'nin barI~ 

ant1a~masl teklifine yeni hiikiiroet kurulmadan once cevap vermek isteyen Dl~i~leri 

bakanl Lord Curzon, yaptIgl gorii~meler sonuclIDda 13 KaslID'da Lozan'da bir barI~ 

konferansl toplanmasl teklifinin gonderilmesini saglaml~tIr12. 

27 Ekim 1922'de itilaf Devletleri'nin ortak notasl Ankara Hiikiiroeti'nin 

istanbul temsilcisi Hamid Bey'e ve istanbul Hiikiiroeti Dl~i~leri Bakanl olan izzet 

Pa~a 'ya verilmi~tir. 

"jngiltere, Fransa, jtalya hukiimetleri, Ankara Hukiimeti 'ne 
gonderdikleri 23 EylUl tarihli notalanna ek ve bu hUkiimetin 4.10.1922 
tarihli notasma cevap olarak, dogudaki harbe son verecek bir ban~ 
antla§masl akdi amaclyla, 13 Kaslm'da muzakereye ba§lamak uzere 
davet etmekle §ereflenirler. Delegelerin tam yetkili olmasl, fakat saylca 
ikiyi ger;memesi jngiltere, Fransa ve jtalya hukiimetleri arasmda 
kararla§tmlm l~tlr .• \3 

TBMM hUk:iimeti kaltcl barI~1 saglayacak konferans iyin hazlrltklara 4 Ekim 

1922'de, yani Mondros miizakerelerin ikinci giiniinde ba~laml~t1. ToplantIlarda 

gorii~iilecek konularI igeren 14 maddelik bir program ilan etJni~ ve itilaf 

9 Diario de la Marina, 03.11.1922, b. I, s. 1. 
10 Lozan, T.C. D!~i~leri Bakanltgl, Ankara, 1973, s.2. 
11 Arnold J. Toynbee, Tllrklye ve Avrupa, 2. Bask!, 6rgiin Yaymevi, istanbul, 2002, s.101 
12 Bilal Sim~ir, ingiliz Belgelerinde Atatilrk, cA, TTK, Ankara, 1984, (ingiliz), sAI8. 
13 Cemil Birsel, Lozan, c.Ir, Ahmet ihsan MatbaaSl, istanbul, 1933, s.2 
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Devletleri'ne ban~ konferansmm toplanma yeri olarak izmir'i teklif etmi~tiI4. Aynca 

gorii~melere Karadeniz'e laYlSl olan Rusya, Gilrcistan ve Ukrayna'run da yagmlmasl 

isteniyordu. 

Kuba basmmda Ban~ KonferanSl 'nm toplanacagl yer ile ilgili ilk haber 17 

Ekim tarihlidir. Tiirlder Konferans irin hala jzmir'i tercih ediyorlar ba~hglyla 

yaymlanan haberde; 

"Milliyetri Hiikilmet, barz~ konferanslmn yeri lrm itilaf 
Devletleri'nin onerdigi Scutari'yi resmen reddetmi#erdir. Hamid Bey 
aldlgz talimatlarl istanbul'daki yiiksek komiserleri bilgilendirdi. 
Hiikilmetinin konferansm ba$kaniIglmn, Mustafa Kemal Pa$a'nm 
katllabilmesi irin izmir'de olmaszm tercih etmeye devam ettiklerini 
soyledi. 

Devlet bakam Yusuf Kemal Associated Press muhabirine verdigi 
demerte, Mustafa Kemal Pa$a 'mn Tiirk bOlgesinden rzkmasmm rok giir 
oldugunu 9iinkil ba$kumandan sifatlyla variIglmn teyakkuzdaki ordusu 
irin $art oldugunu soylemi$tir. itilaf Devletleri 'nin Lozan ya da ba~ka 
bir ~ehri onermesi halinde milliyetri hiikilmetin kabul edebilecegini 
ekleyen Yusuf, bu durumda Londra, Paris ve Roma'daki Turk bakanlar 
delegele olarak hazlr bulunacaklardlr ... 15 diye yazml~tJ.r. 

Ayru haberde, Yusuf Kemal Bey'in konferansm acilen toplanmasl 

gerektigini, gecilanenin miittefiklerin gUciinii arthrmgml ve Tilrklerin stratejik 

pozisyonlanru zaytflattlgml be\irtmi~tir. 

itilaf Devletleri'nin Ban~ konferansl ile ilgili olarak onerileri 15 Ekim 

tarihinde Tiburcio Castafieda tarafmdan kaleme alman makalesine ~u ~ekilde 

yanslml~tlr: "Bunun yamslra Amerika bogazlardan serbest geri$i ve istanbul 'un 

Asya ve Avrupa yakasmdaki tarafolZ bOlgelerin korunmasl i9in, Tiirk-Yunan barz~ma 

Scutari ya da Prinkipo'da bir konferans toplayarak araCI olmanm hazlrizgz 

i9indedir ... 16 

Mustafa Kemal Atatilrk, ismet in6nu'niin Mudanya mutarekesi 

gorii~melerindeki tutumunu takdir etmi~ ve ban~ konferansmda Tilrkiye 'yi ba~anyla 

14 Lozan, a.g.e., s.2. 
IS Diario de la Marina, 17.10.1922, b. 1, s. I. 
16 Tiburcio Castaneda, "DUnya Hayatl", Diario de la Marina, 15.10.1922, b. 1, s. 2. 
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temsil edecegine inamm~tlr17. Mudanya Miitarekesi'nin hemen ardmdan ismet inonii 

ile yapugl gorii~mede barl~ konferansl iyin, "Behemahal gideceksin, bu gorevi sen 

yapacaksm" demi~tir18. 

Konferansa resmi davetin gelmesinin ardmdan Atatiirk, 27 Ekim 1922 giinii 

Dl~i~leri Bakanl Yusuf Kemal Bey'e istifa etmesini ve yerine ismet inonii'noo 

seyilmesi hakkmda gorii~OOii bildirmi~tir. Yusuf Kemal Bey aym goo istifa etmi~ ve 

29 Ekim'deki mec\is toplantlsmda ismet inonii'nOO Dl~i~leri bakanhgl oybirligiyle 

kabul edilmi~tir19. Aym goo TBMM'nin itilaf Devletleri'ne cevabmda Lozan'daki 

konferansa kaulmanm kabul edildi, daha once izmir'i haberle~menin yabuk 

olabi1mesi iyin istendigi bi1dirilmi~tiro. 

Tiirkiye 'nin <;anakkale bogazlan ve istanbul'un egemenligini gerekirse silah 

zoruyla elde edecegini gostermesi, Kiiba kamuoyunda sava~ tehdidi olarak 

algllanml~tlr. Tiirklerin, eski liderlerinin yaptlgl gibi maceraya atllacaklan, 

arkalanna Asya' daki miisliiman halkm maddi manevi desteginin alacaklan, iistelik 

bu sefer Rusya i1e birlik olabi1cekleri ihtimali iizerinde durulmaktaych. 13 Kaslm'da 

Lozan'da toplanacak ban~ konferansl ise gazetenin yorumuna gore bu 'sadlrgan' 

tehditlere engel olacaku21
. 

Dogu Trakya'nm bo~alt1lmasl ve TBMM'ne verilmesi iyin 23 Ekim'de 

yapllan go~mede, miittefikler Refet Pa~a'ya 20 Kaslm'a kadar teslim i~inin 

tamamlanacagml vaadetmi~lerdi. Mudanya miitarekesi uyannca 30 Eyliil'de Yunan 

birliklerinden temizlenen Trakya'da ilk olarak ~akir Bey, 31 Ekim'de <;orlu'yu 

teslim alml~tlr. Diario de la Marina, 30 Ekim 1922 tarihli haberinde, Yunanlann 

Trakya'YI bo~altma i~leminde sona gelindigini bundan sonra bolgede idarenin 

miittefik1erin araclhglyla milliyetyi Tiirklere geyecegini yazml~tlf22. Bu tarihten 

itibaren bolgeye Tiirk jandarma kuvvetinin sevkiyau ba~laml~ ancak 19 Kaslm 

tarihinde gecikmeli olarak tamamlanabilmi~tir3. 

17 Mustafa Kemal Atatiirk, Nutuk (1919-1927), ATAM, Ankara, 1997, s.453 
18 ismet inonii, HatJralar, c.2, Bilgi Yay., Ankara, 1987, s.45. 
I'L ozan, a.g.e., 8.3. 
20 Lozan, a.g.e., sA. 
21 Diario de la Marina, 28.10.1922, b. 2, s. 1. 
22 Diario de la Marina, 30.1 0.1922, s. I, s. I. 
23 Veysi Akm, Trakya'm Tiirklere Devir Tesliml, ATASE Ba~kanhgl Yay., Ankara, 1996, s.115. 
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Miittefikler Lozan'da toplanacak bar1~ koferansl iyin ilgili devletleri davet 

etmi~lerdir. Bunlardan biri de ABD'dir. Diario de la Marina gazetesindeki habere 

gore, 27 Ekim'de Lozan ban~ konferansma katilmasl iyin ttilaf Devletleri'nce 

ABD'ye de bir nota gonderilmi~ ancak ABD Lozan'a resmen katIlmayacagml, 

gozlemci gonderecegini bildirmi~tir4. 

VI. Mehmet Vahdettin, TBMM'nin kendisi hakkmda bundan somasl iyin 

dii~iindiiklerini en yetkili aglzdan ogrenmek amaclyla Refet Pa~a'yI 29 Ekim 1922 

tarihinde gorii~meye yaglrml~, Refet P~a Vahdettin'le yaptIgl gorii~mede hiikiimeti 

istifaya yaglrmasml istemi~tirs. Bunu Vahdettin'in kabul etmemesi merine, Milli 

hiikiimetin kendisini dii~manlarla i~birligi yaphgl dii~iincesini ta~ldlgml, bu nedenle 

kendisine kar~l olduklanm, kendisini halifelik makammda bile buakmayI 

dii~iinmediklerini soylemi~tir. 

3.1.3. Tiirkiye'de Ya~anan Geli~meler 

3.1.3.1. Trakya ve istanbul'un Durumu ile ilgili Haberler 

3 Kaslm tarihili Diario de la Marina gazetesinde Dogu Trakya ve 

Anadolu'yIl terk eden azmhklar ile ilgili ge1i~meler geni~ yer tutmu~tur. Gazete, 

Yunan askerlerinin "Trakya'yz bOJaltmasz tamamlandz" ba~hkh haberinde, 15 

Ekim'de yiiriirliige giren Ate~kes hiikiimleri geregince onbe~ giin iyerisinde Yunan 

birliklerinin Trakya'yI bo~altttgml, antla~ma hiikiimlerine sayglh olduklanm 

gosterdikleri yazllml~tlf26. Aynca, Trakya'da kar~lhkh goc;lerin biiy\ik bOyIlt1ara 

u1a~tIgl belirtilmi~tir. Dedeagay'tan alman haberlere gore; 'Yunanistan Tiirkiye 

smmnm belli olmasmm ardmdan, bolgede ya~ayan miisliimanlar ve hristiyanlar 

kendi iilkelerine kaymaya ba~laml~lardJ.r. Bunlann bir Iosml miilteci statiisiinde 

kontrol noktalanndan gec;i~ yaparken bir IosInl ise slmrlann tam olarak korunamadlgl 

yerlerden izinsiz giri~ yaparak iilke degi~tirmektedirler."27 

24 Diario de la Marina, 29.10.1922, b. 1, s. I. 
25 Ergiin Aybars, Tllrkiye Cumburiyeti Tarihi I, 9. Baslm, Ercan Kitapevi, izmir, 2009, s.353. 
26 Diario de 1a Marina, 3.11.1922, b. 1, s. I. 
27 Diario de la Marina, 3.11.1922, b. 3, s. I. 
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Diario de la Marina'nm geytigi bir diger haber serisi ise Yunanistan'a kayan 

goymenlerle ilgilidir. Anadolu'dan toplu ka9!~ ba~hglyla verilen haberde, TUrklerden 

kayan azmhklann her tUrlii imkanl kullanarak Yunanistan'a ula~mak istedigi 

belirtilmi~ti~8. Bunlann saYllanmn bir buyuk milyon oldugunun tahmin edildigi 

yazlda ~oyle devam etmektedir; "Hristiyanlar olmek ya da her ne pahasma olursa 

olsun kaymak arasmda tercih yapmak zorundalardrr,,29. Gazete, TUrk birliklerinin 

izmir'i i~galinde korkuldugu gibi bir katliama giri~medigini, hristiyan sivil halka bir 

zuliim yapllmadJ.gml yazmaml~tIr. Aksine, TUrk askerinin zafer sarho~luguyla 

Trakya'ya geymesi halinde biiyiik loYlmlar yapacagmdan emin olarak yaptIgl 

yorumlar dikkat yekicidir. 

o giinkii haberlerde Yunanistan'a alan eden miiltecilerin, sava~tan yem 

ylkml~ iilkede zorluklara neden olduguna degini1mi~tir. Aynca gazete Selanik'te 

artan miilteci geli~inin ardmdan olu~an izdihama dikkat yekmektedir. istanbul'da 

ya~anan geli~melerle ilgili de bilgi veren gazete, ~ehirde ya~anan yetki sorunu ile de 

ilgilenmi~tir3o. Diario de la Marina, "Muttefiklerin yilksek komiserlerinin yeni rejimi 

kabul ettiklerini,,31 ve "Kemalistlerin istanbul'un idaresini almaya ba~lad!klanm·32 

okurlanyla payla~an gazete, "Mil/iyetr;i Ankara HukUmeti 'ni temsil eden Refet 

Pa~a 'mn istanbul 'un yonetiminde giicu eline aldlgmm" 33 bilgisini vermi~tir. 

Aym giin yaymlanan diger haberlerde askeri geli~meler haklonda bilgi 

verilmektedir. Ankara HukUmeti'nin muttefiklerin istanbul'u terketmesinde IsrarCI 

oldugunu 34 ve Kemalist jardarmanm hlZll bir ~ekilde lngiliz bOlgesine kadar 

kontrolU ele ge9irdi35 ba~hklan altmdaki haberlerde ozetle, Mudanya Antla~masl 

hiikiimlerini uygulamaya kararh Ankara'daki milliyetyi mec1isin, bogazlarda ingiliz 

biilgesine yok yakla~tIgml ve ylgmak olu~tI1rmaya ba~ladJ.gml yazml~tIr. 

28 Diario de la Marina, 3.11.1922, b. 3, s. I. 
29 Diario de Ia Marina, 3.11.1922, b. 3, s. 1. 
30 Diario de la Marina, 3.11.1922, b. 3, s. I. 
31 Diario de la Marina, 06.11.1922, b. 2, s. I. 
32 Diario de la Marina, 06.11.1922, b. 2, s. I. 
33 Diario de la Marina, 06.11.1922, b. 2, s. I. 
34 Diario de la Marina, 06.11.1922, b. 2, s. I. 
" Diario de la Malina, 06.11.1922, b. 2, s. 1. 
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istanbul'un fiili idaresinin Refet Pa~a'ya geymesi ve mUlki idarenin 

kendisinden emir almaya b~lamast muttefikleri rahatslZ etmi~ti. Paris'ten gelen 

yorumlar ise "~ehrin diizenini saglamak ir;in istanbul'daki miittejik yiiksek 

komiserleri gerekli izinlerin verilmesini istiyorla?6" biyimindeydi. itilaf Devletleri, 

Mudanya antla~mastyla Sevr'deki kazantmlarmm sona erdigini kabullenemiyorlardt. 

ingilizler Tiliklerin eephede kazandtgt zaferi masa ba~mda teyid etmesini 

kabullenerniyorlar, intzaladtklart antla~maya ragmen sava~a son vereeek ban~ 

g6~melerine dek fiili durumu devam ettirmek istiyorlardl. Kuba'ya 7 Kastm'da 

istanbul'dan gelen haberde General Harrington 'un Relet Pa$a'ya uyarllan yer 

ahyordu; 

"General Harrington Relet Pa$a 'ya miittejik generallerin yetkilerini 
gaspetmeye r;alz$tlgml soyledi. Relet sivil diizeni saglamak ir;in tiim 
kamu hizmetlerinin kontroliinii almayl ummaktadlr. 

General Harrington Milliyetr;i hiikiimete, miittejiklerle Tiirkler 
arasmdaki dii$manlzgl bitiren 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan 
Mondros miitarekesinin hala ger;erli bir antla$ma oldugunu hatlrlattl. 

$ehrin valisine de bu antla~manm Mudanya'da sona ermedigini bir 
kez daha soyledi. ,,37 

ingiliz haber ajanslan ban~ go~meleri oneesinde Tilikler aleyhine kamuoyu 

ol~turmaya yah~mt~lardtr. Mudanya Ate~kesi'nin Tilikiye tarafindan ihlal edildigi 

iyin geyersiz kabul edilmesine ve boy Ieee 6neeki antl~malan, Sevr'i ve hatta 

Mondros 'u, geyerli ktlmaya yah~tyorlard1. Nitekim ismet inonii Lozan goru~meleri 

strasmda bu bakt~ a91sma muhatap olm~tur; • Slrasl geldikr;e ben, Ba~ Murahhas 

olarak, Mudanya Miitarekesi'nden buraya geldigimi soylerdim. Lord Curzon ise 

bana, Mondros Miitarekesi 'ni hatlrlatmaya r;a!l~lrdl. Mesele aramlzda 

hallolunamadan, itilafll kahrdl. ,,38 Bu haberleri dogru kabul eden Tiburcio Castafieda 

8 Kastm 1992'de yapttgt yorumunu, "Milliyetr;i Tiirklerin bogazlan ve jstanbul'u 

i$gal etmek ir;in ileri siirdiikleri iddialar" ba~ltgt altmda yazmt~ttr. 

36 Diario dela Marina, 08.11.1922, h. I, s. I. 
37 Diario dela Marina, 08.11.1922, h. I, s. I. 
38 Lozan Bafl~ Konferansl TutanakIar Belgeler, c.l, kitap I, ~ev. Seha L. Meray, Ankara 
Universitesi S.B.F. Yay., 1969, s. V. 
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':4ym 13 'iinde toplanmasl gereken Lozan KonJeransma sadece sekiz 
giin kala Kemal Pa$a tarajinz !utanlarm ate$kes antla~maslnz ihlal 
ederek 9anakkale'de yonetimi ele geljirmeleri, jstanbul'da idarelerini 
ilan etmeleri ve ba~kenti ele geljirmeleri herkesi $a$lrttl. 

Ayrzca 9anakkale ve jstanbul Bogazlarzna dair yapllan antll1$mayl 
da sayglslzca ihlal ederek, miittejikleri zor durumda blrakzyorlar. Yine 
Mudanya antla§masl bir kez daha Ijignenerek, milliyetljilerin jstanbul 
valiligine atadlgl ReJet Pa$a'mn izni olmadan 9anakkale bogazlarma 
miittejiklerin bir tek gemisi bile giri$ yapamlyor.'039 

istanbul'un durumu ile ilgili kamuoyunda kaygl uyandtnCl haberler ileriki 

giinlerde de devam etmi~tir. Refet Pa~a'nm istanbul' un idaresini eline almasml ve 

muttefik polis giicUnu kontrol etmek istemesini okurlanna; • ReJet Pa$a jstanbul'un 

yonetimi ile ilgili Iwnularda miittejik generallerle Ijatl$lyor" 40 diye duyurmu~tur. 

Gazete, Lozan antla~masmm ba~lamasl gereken giine biriktirdigi bu haberlere, 

istanbul'dan 7 Kaslm'da eline ge~en Ali Kemal'in 6ldUriilmesi olayml da eklemi~tir. 

Bir gazetecinin korkunr; linlji haberinde olaylar detaylt bir bi~imde anlatlldtktan 

soura ~iiyle denmektedir; "istanbul'da Tiirkiye'nin en kiiltiirlu ve en tarafslz 

ki~ilerinden biri olarak tanman Ali Kemal'in 6ltimu buyt!k Uziintii yarattt. General 

Harrington, genelde maknl olmayan ve du~manca davranan Ankara HUkiimeti 

kar~lsmdaki sabtrh ve dengeli davram~lan, pek~ok giizlemci tarafmdan takdir 

edilmektedir.,,41 

Ali Kemal, Mulkiye Mektebi ve Paris Siyasal Bilgiler Okulu'nda iigrenim 

giirdiigu i9in egitim dtizeyinin yiiksek oldugu dogrudur ancak tarafslz bir ki~i1ik 

degildir. Siyasi faaliyetleri nedeniyle uzun Ylllanm sUrgUnde ge9irmi~, 91karttlgl 

gazeteler kapattlml~, tutuklanml~ttr. Mondros Mutarekesinden sonra, Sabalt'ta 

ba~yazarhk yapmaya ba~laml~ dalta sonra Peyam Gazetesini (;akartml~ttr. Damat 

Ferit HUktimetlerinde Maarif ve Dahiliye nazlrltklannda bulunm~tur. Milli 

Mucadele'ye ve TBMM'ne muhalefet eden Ali Kemal, yahllzca politikalann 

yanh~hgml be1irtip, fikirler ileri siirmekle kalmayarak, milli mucadeleye kattlanlara, 

Ankara ktlavuzlan, ha~an, zorba, ~lmank, ~aklaban, ~arlatan, ba~lbozuk, hokkabaz, 

39 Tihurcio Castaneda, "B\lytlk Sava~ln Ekonomik ve Siyasi Tasfiyesi - 283", Diario de la Marina, 
08.11.1922, h. 3, s. 1. 
40 Diario de la Marina, 20.11.1922, h. 2, s. 1. 
41 Diario de la Marina, 13.11.1922, h. 1, s. 1. 
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muhteris, ~Ilgm, gilruh, mag~i~ ifadeleri kulla1l1lmaktadlr42. 

Biiyiik Taarruzun b~ladlgl giin Ali Kemal "Dii~mandan Dii~mana" ba~hklt 

makalesinde; Kuva-YI Milliyenin yapttklanyla dt~anda dost kaybettik, siyaseten 

hi~bir kazancunlz olmadl. Ankara Sevr'i degi~tirdigini soyliiyor, fakat Anadolu 

topraklannm ne ~ekil verilecegini biiyiik devletler kararla~ttracak, biiyiik devletlerin 

bize ve sava~ siyasetimize bakt~ a~llan1l1 degi~tinnek gerekir. Uygar diinya ile 

uzla~abilmek i~in uluslar arasl ili~kilere Ihmh, olumlu, yaplcl, ban~ siyasetiyle 

yakl~an Bab-I Ali'nin hiikiinteti ele almasl zorunludur41
• yorumunda bulunm~tur. 

Bu yazlsl nedeniyle, Ankara istiklal Mahkemesi'nce idama mahkum edilmi~tir. 10 

Eyliil'de Ali Kemal'in ba~yazarhk gorevine son verilmi~, 5 Kaslm'da ttttttklanarak, 

Ankara'ya nakledilmek iizere izmit'e gonderilmi~, burada halk tarafmdan lin~ 

edilmi~tir44. 

Ali Kemal olaYI 0 giinlerde istanbul' daki i~birlik~ileri tela~landtnnl~ttr. Bu 

olaydan soma istanbul'da ingiliz Yiiksek Komiserligine sigman yiizlerce i~birlik~i 

vapurlarla MIslr, Romanya ve Yunanistan'a ka~ml~ttr4S. Vahdettin de bu liny 

olaymdan hayli etkilemni~ ve kayma karan1l1 htzlandtnnl~ttr. 

3.1.3.2. Turk Delegelerinin Se\=irni ve Aldlklan Talimatlar 

TBMM'ndeki Lozan Ban~ Konferansl iyin delege seyimi 2 Kasun'da 

yaplldt. Konferansta Tfukiye'yi temsil edecek de\egasyonun Heyet Ba~kanl olarak 

ismet Pa~a se~ildikten soma Temsi1ciler Heyeti seyimine ge~ildi. Lozan 

Konferansl'nm sadece Yunanhlarla yapllan bir antla~mayla simrit olmarnasl 

nedeniyle temsi1ciler ozenle seyildi. Lozan'a gidecek heyette pekyok danl~man gorev 

aldt. Tfuk delegasyonu ~u isimlerden olu~mu~ttt 46: 

42 .. . 
Billent Cukurova, Bdydk Taarruz gllulerinde All Kemal ve Siyasl G6rd~lerl, A. U TITED, S. 

XII!23 (2003), s.366 
43 Peyam-l Sabah, 26.8.1338 akt. Bulent Cukurova, a.g.m., ss.362-363 
44 Lin~ detaylan i~in bakmlz: Ebubekir Akkaymak, Ali Kemal'in Kimlifti ve Siyasi Faaliyetieri, Gazi 
Dniversitesi Sosyal Bilimler EnstitUsII, Ankara 1994 (Bastlmamlj yllksek lisans tezi), s • .33-49 
45 ukur C ova, a.g.m., ss.369-370 
46 Ali Naei Karacan, Lozan, 2. Baskl, Milliyet Yay., istanbul, 1971, ss.69-71. 
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Tam Yetkili Temsilciler: ismet Pa~a, Hasan Saka (Trabzon Milletvekili ve 

Maliye Bakaru) ve Dr. Rlza Nur Bey (Sinop milletvekili ve Sagbk Bakanl). 

Genel Sekreter ve Darusman: Re~it Saffet Atabinen (Daru~tay Uyesi). 

Danlsmanlar: Ce\al Bayar (Eski iktisat Vekili ve izmir Mebusu), Veti Salttk 

(Burdur Mebusu), Zulfu Tigrel (Diyarbaktr Mebusu), Zekai Ayaydm (Adana 

Mebusu), $eftk Basman (Maliye Tefti~ Heyeti Reisi), Miinir Ertegiin (Hariciye 

Vekaleti Hukuk Mu~aviri), Seniyettin Ba~ak (istanbul Evkaf Hukuk Mu~aviri), 

$evket Dogruker (Deniz Dairesi Mudiirii), Muhtar <;illi (Eski Nafta Nezareti 

Miiste~an), Tevfik Blytkboglu (Kurmay Yarbay), Taltir Taner (Adliye Miiste~an), 

Nusret Metya (Hariciye Vekilligi ikinci Hukuk Musaviri), Hikmet Bayur (Hariciye 

Vekilligi Siyasi i~ler Mudiirii), Zoom inhan (Ogretim Uyesi), Fuat Agrab (Matiye 

Vekilligi Muhasebat Umum Mudiirii), Mustafa $eref Ozkan (Eski Naztr), $iikrii 

Kaya (Mulkiye Mufetti~i), Hamit Hasancan (K1Z1lay ikinci Reisi), Cavit (Eski 

Maliye NazlO), HaYlm Naum (Yiiksek MOOendis Okulu Franslzca Ogretmeni), Balta 

(Adliye Vekilligi Mezhep i~leri MUdiirii). 

Basm Danlsmam: Ru~en Esref Unaydm (Yazar), Yahya Kemal Beyatb 

(Ogretim Uyesi). 

Cevirmen: Huseyin Pekt~ (Robert Kolej ikinci Mudiirii). 

Sekreter: Ali Tiirkgeldi, Mehmet Ali Nalin, Cevat Aylkalm, Celal Nazlm 

Arar, Saffet Say, Suleyman Saip Klran, Dr. Nihat Re~at Belger, Rtfat. 

Ayru giin Lozan ant1~masl g6~melerinde Romanya'yt temsilen M.M. Duca 

ve Diarnandy'nin ba~delege ve Albay Dumitresco'nun da de lege slfattyla kattlacagl 

haberi Kuba basmma yanslml~ttr47. 

TBMM'nin Lozan'a gidecek heyete verdigi yazlb direktifler ~unlardlr48; 

I. Tiirk topraklan iizerinde bir Ermeni Devleti kttrubnaslyla ilgili g6rii~meler 

reddedibneli. Direnme olursa g6rii~meler kesibneli. 

2. Suleymaniye, Kerkiik ve Musul'un Tiirkiye'ye geri veribnesi istenmeli. 

47 Diario de la Marina, 3.11.1 922,3. Baskl, s. 1. 
48 Bilal Si~ir, Lozan Telgraflarl I, TTK Yay., Ankara 1990, (Lozan I), 'S. 14-15., Sony.l, a.g.e., 
s.296. 
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ingiltere'ye petrol i~letmeciligi gibi ayncahklar verilebilir. 

3. Suriye ile olan Slmr daha giineye ve giineydogu'ya yekilmeli. 

4. Anadolu'ya yakm adalar Tfirkiye'ye verilmeli. 

5. Trakya'da 1914 smm kabul edilmeli ve Bat! Trakya'da plebisit yapllmasl 

saglanmah. 

6. Bogazlarda ve Gelibolu'da yabancl asker bulunduru1masma kar~l Yllolmah. 

7. Kapitiilasyonlar kabul edilmemeli, bu yiizden gorii~e1eri kesmek goze 

ahnmah. 

8. Azmhklar konusunda niifus miibade1esi usulii kabul edilme1i. 

9. Osmanh genel boWlan Osmanh imparatorlugu'ndan aynlan iilkelere 

payla~tmlmah, Tfirkiye'nin borcu Yunanistan'dan ahnacak tamirat bedeline kar~1l1k 

silinmeli, olmazsa 20 yll sfireye yaYllmah. Diiyun-l Umumiye idaresi kaldmlmah. 

10. Ordu ve donanmaya losmt! getirilmesi kabul edilmemeli 

11. Yabancl kurulu~lar Tfirk yasalanna tabi olmah. 

12. Osmanh'dan aynlan iilkeler iyin Misak-l Milli ko~ul1an saglanmah. 

3.1.4. Yurtdl~mda Ya~anan Geli~meler 

3.1.4.1. Tiirklere Kar~l Propaganda 

istanbul'daki karga~aYI onlemek bahanesiyle yonetime el koymak isteyen 

ba~ta ingiltere olmak iizere miittefiklerin bu yonde pekyok giri~imi oldugunu Diario 

de la Marina'da Mudanya miitarekesinin devam ettigi mada yikmaya ba~layan 

haberlerden anhyoruz. Gazete, 10 Ekim 1922'de ilk sayfadan verdigi haberde, 

General Harrington'un slloyonetim ilan etmesi iyin ingiltere hiikiimeti 'nden yetki 

aldlgml, Mudanya'daki antla~manm ba~anslzhkla sonuylanmasl halinde derhal bu 

emri yerine getirmesi gerektigi belirtilmi~tir49. 

49 Diario de la Marina, 10.10.1922, h. 3, s. I. 
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Tfukiye'nin ve istanbul'un 0 donemi ile ilgili bilimsel tarih yah~malan 

istanbul'daki g1lvenlik sorunu Diario de la Marina gazetesine yansldlgl gibi bir 

valiim tablo yizmemektedir. Ancak ileride de goriilecegi gibi ban~ gorii~meleri 

oncesinde pkartIlan bu tarz haberler kamuoyu olu~tunnaya yoneliktir. 9 Kaslm 1922 

tarihli haber bir ay oncekiyle buyilk benzerlikler gostermektedir: 

'Turkler sava~ boyunca ve Milliyer;i Ankara Hiikiimeti 'nin 
istanbul'da resmen idareyi almasmm ardmdan, ingilizlere kar~z 
saldzrgan ozelliklerini on plana r;zkartzyorlar. Kemalistlerin tehditkar 
tutumu hristiyanlarm yogunlukta oldugu istanbul ir;in daha biiyuk onem 
ta~lmakta ve itilaf Devletlerini ~ehirde sziayonetim ilan etmelerini 
zorunlu ialmaktadzr. ,.0 

Kar~l propaganda fuUnu oldugunu dU~Undugiim bir ba~ka haber de 14 KasIm 

1922 tarihlidir. Ankara kaynakh haber ba~hgmda Ankara 'da Kemalistlere kar~z olan 

en saygm sekiz TUrk, aSlldz denmi~tir. Habere gore aydmlardan olu~an bu sekiz 

ki~ilik grupta gazeteciler de vardIr51
. 

Lozan gorii~melerinin ertelenmesinin ardmdan kar~l propaganda haberlerine 

birkay gUn siiresince ara verihni~tir. istanbul'un Durumu Endi~e Verici 52 ve 

Yabancllara Kar~z Dii~manca Duygular Artmakta 53 b~hklanyla istanbul' dan 

bildirilen bazl haberlere yer veren gazete, bu haberlerden etkilenerek tarafl! bir tutum 

takmml~tJr . 

"Milliyetr;iler istanbu/'un yonetimini Lozan antla~masz bitmeden 
ellerine almak istiyorlar ancak be~ giindur suren pazarlzklarda 
Kemalistlerin istekleri tam olarak kar~zlanamadz. 

Ankara Hukiimeti 'nin muttefik deniz ve kara kuvvetlerinin ~ehirden 
ayrzlmasz ir;in yaptzgz basialar devam ederken muttefiklerin bu hayati 
noktaYI bzrakacaklarma dair bir i~aret gOriinmuyor. 

iti/af Devletleri geri r;ekilmelerinin Kur;uk Asya ve ba~kette ya~zyan 
tUm hristiyan nufusun hayatzm tehlikeye atmak anlamma geldiginin 
fariandalar. 

General Harrington' a ingiliz Hukiimeti tarafindan ~ehir devleti 
ilan etmesi ir;in tum yetkiler verilmi~ olsa da, yabanczlara kar~z artan 
dii~manlzk nedeniyle Harrigton biiyle bir giri~imde bulunmadl. 

50 Diario de la Marina, 9.11.1922, b. 3, s. 1. 
51 Diario de la Marina, 14.11.1922, b. 3, s. 1. 
"Diario de la Marina, 13.11.1922, b. 1, s. 1. 
53 Diario de la Marina, 13.11.1922, b. 1, s. I. 

67 



Muttefiklerle Kemalistler arasmda polis, giimriik, posta ve diger 
hizmetlerin kontrolii ile ilgili gorii~meler surmesine ragmen, Turklerin 
kiistah tavYi nedeniyle ilerleme saglanamlyor. ,M 

Propaganda amayh oldugu anla~llan bir ba~ka haberde, Tiirkiye'deki FranSlZ 

konsoloslannm slmrdJ.~1 edildigi yazllIm~tJ.r. ismet inonii ile Poincare arasmda 

ba~layan gorii~me\erin saghkh ilerlemesini engellemek ve kamuoY1ffida Fransa ile 

Tiirkiye'nin iyi ili~kilerinin sorgulanmasma neden olabilecek bir izlenim uyandlrmak 

iyin yapllan haber ~oyledir; 

"Kemalistler verdikleri sozlerin aksine hristiyanlara ve miittefik 
misyonlara kar~l olumsuz tavlrlarzna devam ediyorlar. 

Lozan 'da "baYl~ isteyen" temsilcisinin aksine Ankara Hukiimeti 
ulkenin tUm ~ehirlerindeki Franslz Konsoloslarmm sznzrdZ$1 edilecegini 
duyurdu. Mec/isin oldugu Ankara ~ehrinden Franslz Konsolosunun 
ayYllmasl ir;in sadece bir aylzk sure verildi. "55 

Gazete ba~ka bir haberi de Dogu Trakya' dan bilgi veren miittefik misyonlara 

dayandlrml~, yasadl~l olaylann yogunun Kiiyiik Asya'dan miilteci olarak gelen 

<;;erkez gruplardan kaynaklandlglm bildirmi~tirs6. Haberin devammda Edirne'deki 

Franslz askerlerinin kumandanl 'nm "Durum buyiik tehlikeler arzetmekte" diyerek 

General Charphy'den Dogu Trakya'ya acilen takviye gondermesini talep ettiginin 

bilgisini vermi~tirS7. 

Yine Paris'ten verilen bir diger haberde de Franslzlann Ankara Hiikiirneti'ne 

ba\o.~ aylSlmn degi~tigini ~oyle duyurulmaktadlr: 

''Franslz hukiimeti Turklere kar$z sabrznl kaybetmeye ba#adlgl 
gozlemlenmekte ve Ankara Hukiimeti'nin anla$maya varmayan 
tutumuna her defasmda daha sert bir tutum takznmaktadlr. 

Bu yorum buradaki politik r;evrelerde, Ankara Hukiimeti 'nin TUrk 
limanlarzna girecek muttefik gemilerinin izin almasmz istemesinin 
ardmdan Jean Bart de Tolon zzrhlzsznm istanbul'a hareket etmesi 
uzerine yapllz$tlr. 

'4 Diario de la Marina, 13.1 1.1922, h. 1, s. 1. 
55 Diario de la Marina, 15.11.1922, h. 1, s. I. 
" Diario de la Marina, 17.10.1922, h. 1, s. I. 
57 Diario de 1a Marina, a.g.b., s. 1. 
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lstanbul'daki muttefik kuvvetlerinin gUcu, ihtimal dl~1 gibi gOriinse 
de, Turklerin olasl bir genel taarruzu kar~1 duzeni saglayabilecek 
duzeydedir. ,,58 

Ger\!ekten de Franslz baslmnda 7-10 Kaslm 1922 tarihleri arasmda ylkan 

haberlerde, Franslz hiikiimetinin "fanatik!' Tiirk hiikiimetini desteklemekte hata 

ettigini, Lloyd George'un Ankara Hiikiimeti 'ne giivemnemekte hakll oldugunu, 

ingiliz donanmasmm istanbul'u terk etmemesinin bllyiik bir ~ans oldugunu, Ankara 

H11kfimeti'nin pusuda bekledigini, Mustafa Kemal'in saldlfgan bir politika izledigini 

belirten haberler yaymlanml~t1r59. 

Lozan gazete1erinde ban~ gor11~meleri oncesinde Yunanhlann ve Ermenilerin 

yonlendirmesi ile aleyhimize ylkan yazllann saylSlnda artl~ ya~anml~t1r 60 •• 

Yunanhlann ve Ermenilerin masa b~mda "urettikleri" haberlerin amaCl, basml aray 

olarak kullanarak Tiirkleri baskl altma ahnak ve provokasyonlanm daha geni~ 

yevrelere yaymaktlf. 

Basmda birkay g11n art arda Yunanistan eski Ba~bakanl Venizelos'a suikast 

diizenlenecegi haberi yanktlanml~ttr. Bu yaymlann sonuncusunun tarihi Lozan 

Konferansl'mn aylh~ gfinfine denk gehnesi bunu teyit etmektedir. Lozan'dan 19 

Kastm tarihinde alman Turkler Katil Olmadlklarml SoylUyorlar ba~hkh haber 

soyledir; 

"Turk r;evreleri bazl Londra gazetelerinin yazdlgl Kemalistlerin 
Yunan Ba§bakam Venizelos 'u oldurmek ir;in iki katili Lozan 'a 
gonderdigi haberini ojkeyle kar~lladllar. 

Londra'daki basmm Varna'daki muavin konsolos'un verdigi bilgiye 
dayandzrdlgl haberde, iki katilin daha once Ali Kemal ve Rlza Tevfik'i 
oldurenler oldugu bildirildi. ,,61 

Bu kar~l propagandamn esas nedeni Franslz kamuoyu Tiirkiye lehindeki 

tlItltmunu Lozan Konferansl'nm hemen oncesinde terketmesidir. Bu degi~im Kllba 

58 Diario de la Marina, 08.11.1922, h. I, s. I. 
"Yahya Akyiiz, Tllrk Kurtulu~ Sava~1 ve FranslZ Kamuoyu, 2. Bask!, IIK Yay., Ankara, ss.331-
333. 
60S ony.l, a.g.e., 88.302-303 
61 Diario de la Marina, 20.11.1922, h.l, s. I. 
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baslmna da yanslml~, kamuoyu bu kar~l propagandanm etkisinde kalml~ur. Bunun 

nedenlerini Prof. Dr. Yahya Akyiiz dort ba~llkta toplamaktadlf; 

1. Ttirkiye ile Fransa'mn arasml aymak, Fransa ile ingiltere'nin araSlmn 

ayllabilecegi izlenimi vermek, TBMM'yi ve hiikfunetini yabancl dii~manl, 

giivenilmez, anla~llmaz gostermek amayh ol~turu1an olumsuz propaganda 

yontemlerinin kullanllmasl 

2. Fransa'mn Alman sorununda ingiltere'nin destegine ihtiyay duymasl. 

3. ingiltere ve Y unanistan' da liderlerin degi~mesi. 

4. Ban~m itilaf Devletleri'nce I. Diinya Sava~lmn tasfiyesi gibi ele almmak 

istemesi62
• 

Diario de la Marina'da yer alan, olumsuz propaganda yontemiyle tiretilen, 

asllslZ ve abart1\J haber ve yorumlann benzerlerini Franslz basmmda da gormek 

miin1kiindtir. Kaslm aymda Fransa basmmda yer alan haberlerin sadece ba~hklan 

bile Kiiba baslmndaki benzer haberlerin nedenlerini aylklamaya yeterli olacakur; 

"Ankara 'nm YabanCi Dii~manlzftl - Anadolu'daki Franslzlar A~m Tiirklerin K6tii 

Muamelesine Maruz Bulunuyorlar - Kemalistler Gec;ici Olarak Bursa Konsolosunu 

Kovdu - Edirne'de 13 Franslz Askeri Kemalistlerce Oldiiriildii - Mersin ve 

Adana ya Yerle~en Franslz Konsoloslarl Kemalistlerce Terke Zorlanmaktadlr -

Frensiz ve Kontrolsiiz, Tiim Tiirkiye 'nin Tekrar Mutlak Hakimi Olma Iddiasmdalar

TBMM Hiikiimetinin Alai Almaz A~mlzklarl - Ankara'dan Gelen SablrslZ Ve 

$aJlrtzcl istekler - Cam Bir Hristiyan Katliaml Diizenlemek isterse, Ankara Bunu 

Yapmakta Hiir Olmak istiyor,,63 

Ttirkiye'yi Osmanh doneminden beri istanbul'da uzun Yillar ya~ayarak 

tanlyan ve Milli Miicadele doneminde birkay kez Anadolu'ya gelen tecriibeli Franslz 

gazeteci Berthe Georges-Gaulis'e gore bu diiZmece haber kampanyasmm arkasmda 

Lord Curzon varw. Bu yontem ile Dogu, ingiltere 'nin giiciine kar~l hiybir direni~in 

" AkyUz, a.g .•. , 8.326 
63 A "-ri,. ,~]~, a.g .•. , 88.327-340. 
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yeterli olmayacagml, sav~ ya da ban~a onun karar verecegini, Fransa'nm belirleyici 

olmayacaglll1 gostermek istiyordu64. 

3.1.4.2. Lozan Konferansl Oncesi 

ismet Pa~a delegelerle birlikte konferansa katJ.lmak i9in Ankara'dan 4 

Kaslm'da hareket edip istanbul' a geldigi gilnlerde ingiliz komiseri ile go~m~ ve 

ingiliz Ba~bakanl'll1n seyimler dolaYlslyla konferansa katJ.lmasmm birkay goo 

gecikecegini, konferansm 20 Kaslm'da toplanacagml ogrenmi~tir65. Ancak ismet 

Pa~a programlll1 degi~tirmemi~ 8 Kaslffi'da istanbul'dan aynlml~tJ.r66. Lozan'a 

vanncaya kadar geyen siirede Diario de la Marina gazetesinde Tiirkiye ile ilgili 

haberler ylkmaya devam etmi~tir. Gazetenin 8 Kaslm 1922 giinkii basIa.smda gilncel 

siyaset ile ilgili haberlere geni~ yer vermi~tir. Tiirkler !>ururlu tutllmlardan 

vazgeyiyorlar ba~hkh haberde Refet P~a ile gorii~en mutlefik generallerin toplant\ 

sonucuna dayandlrdlgl haber ~oyledir; 

''Ankara Hiikiimeti 'nin miittefik kuvvetlerin istanbul'u bO!jaltmaslm 
istemesine kar!jl gosterilen kararh tutum ve sadece bir geminin bile 
Ankara Hiikiimeti'nden izin alarak TUrk limamna girmesi kurah gibi, 
Kemalistlerin talepkar tavlrlan degi!jmi!jtir. 

istanbul'un yeni sivil idari amiri Refet Pa!ja ile miittefik 
generallerinin toplantlsl samimi ve kar$lhkh anlaYI$ ir;erisinde 
ger;mi$tir ... 67 

Aym goo Paris'ten gelen haber ise Fransa'mn Lozan Konferansl delegelerini 

seytigini ve ba~delegelerin Senato ilyesi Maurice Bompart ve italya buyilkelyisi Caile 

Barrere oldugunu bildirmi~tir68. 

Gazetenin "Malta'dald gUvenilir bir kaynaktan" ahndlgml belirterek verdigi 

bir bilgiye gore Ankara Hiikfuneti'nin Lozan Ban~ antla~masma yeni taleplerde 

bulunacagl iddia edilmi~tir. Bu iddiaya gore, Lozan go~melerinde gilndeme 

64 • "'"" =J~, a.g.e., '.329 
65 Lozan, a.g.e., s.6. 
66 Muhittin Giil, Turk inlolap Tarihi, Ban~ Yaymevi, Ankara, 1998, '.219. 
67 Diario de la Marina, 08.11.1922, b. I, s. I. 
68 Diario de la Marina, 08.11.1922, b. 1, s. I. 
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gelecek konu, Midilli ve Saklz'm Tiirkiye'ye baglarunaslm ve iyi~lerinde serbest 

olmalanm oneren bir taleptir69
. 

Gazetenin aym gUn ylkan iiyiincii bas1a.smda ise ingilizler ile ilgili haberlere 

yer verilmi~tir. ingiltere Konferansm Ertelenmesini Talep Ediyor ba~bkb haber Paris 

kaynakbdlr. 

'1ngiliz ba$bakam, Poincare 'ye, bUyilkelr;i Lord Harding 
araclizglyla yaptlgz ar;lklamada Lozan konferansmm ingiltere'deki 
ser;imler nedeniyle 27 Kaslm 'a ertelenmesini istedigini bildirdi. 

Franslz hukiimeti bu talebe bir cevap vermemi§ olsa da, konferansm 
bu kadar ileri tarihe ertelenmesine kar§1 <;Ikacabilecegi ve daha erken 
bir tarihe, 20 Kaslm 'I onerebilecegi haber ahmyor. ,,70 

o gUn ylkan tarafll bir haberde ise Ankara Hiikilmeti 'nin siyasetinden farkb 

bir go~e yer verilmi~tir. Biiyiik Taarruz oncesi ve sonrasmda Avrupa'da temaslarda 

bulunan Ankara Hiikiimeti temsilcileri Anadolu'daki sorunu siirekli siyasetle 

yozmeye yab~ml~lardlr. Bu temaslanndan bir sonuy alamamalarl iizerine Milli 

Miicadelenin son evresine silalib miicadeleyle giri~ilmi~tir. Londra kaynakb bu 

haberde ise konferansm tarihinin degi~mesinin kolay oldugunu, istanbul' daki 

milliyetyi Tiirkler'in gorii~lerine gore ve resmi yevrelerden bu ak~am yapilan 

varsa)'lmlarda, Lozan ban~ antl~masmm kolayca ay sonuna kalabilecegi hatta 

tamamen iptal edilebilecegi belirtilmi~tir71. 

ingilizlerin gorii~meleri zaman kazanmak ugruna seyimleri baliane ederek 

ileri bir tarihe erteledikleri geryeginin aksine kamuo)'llllda yaratllan hava Tiirklerin 

ban~ gorii~melerinde isteksiz olduklan, yeniden sava~a giri~mekten 

kaylmnayacaklan ~eklindedir. Oysa ismet Pa~a 0 gUn Ankara'dan Lozan'a dogru 

hareket etmi~tir. Gorii~melerin ertelemnesi ile ilgili resmi bir yazl almayan 

temsilciler, 13 Kaslm 1922'de Lozan'a ula~acaklar ve ban~ isteyen tarafm Tiirkler 

o ldugunu tUm diinyaya ilan edeceklerdir. 

8 Kaslm' daki makalesinde Tiburcio Castaneda, miittefiklerin Tiirklerin Lozan 

Ban~ Antla~masl'na kadar bogazlar bolgesine sal<hrmaslm onlemek amaclyla bir 

69 Diario de la Marina, 08.11.1922, b. 1, s. I. 
70 Diario de 1a Marina, 08.11.1922, b. 3, s. I. 
71 Diario de la Marina, a.g.h., s. 1. 
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diplomatik manevra yaptlgml yazml~ttr. Makalesinde, Mudanya Ate~kesi 

htikiimlerini okuyucusuna, Milliyetr;i Tiirklerin Bogazlarz ve istanbul 'u l§gal etmek 

ir;in ileri siirdiikleri iddialar olarak Sunmaktadlf. A ynca ge~it1i bahanelerle ban~ 

goril~melerini engellemeye yah~an mUttefikler, Trakya'mn TUrk kuvvetlerince teslim 

altmnasmdan once Ankara Htikiimeti'ni oyalaYlcl politik giri~imler yapml~lardtr. 

"Or; itilaf devleti ingiltere, Fransa ve italya, Ankara Biiyiik Millet 
Meclisi'ne Venedik'te (barlJ konferansl ir;in ilk diiJiiniilen Jehirdir) 
aci/en buluJmak iizere temsilci gonderip gonderemeyecegini 
bildirmesini istedi. 

Lozan Konferansmda, iti!af Devletleri tarafslZ bOlgelerde barzJm 
saglanmasl it;in Tiirkiye ve komJularzmn etkisinden uzak tutularak 
hit;bir askeri birligin yer a/mamasl ir;in birbirlerine destek olacaklar. 
Ayrzca Tiirkiye'de barzJcl1 ve diizenli bir yonetimin kurulmasma ve 
azmlzklarm dinlerini ve lrklarml koruma altma almmasma ve Tiirkiye '
nin Milletler Cemiyeti 'ne dahil olmasma r;aba sarfedeceklerdir."72 

Diario de la Marina'nm 11 Kaslm 1922 tarihli niishasmda ismet Pa~a'mn 

istanbul'daki temaslanndan bahseden gazete, delegelerin 8 Kaslm'da istanbul'dan 

Lozan'a hareket ettigini bildirmi~tir. ismet Pa~a'mn Harrington ile goril~mesine de 

yer aylran gazete istanbul'un durumu ile ilgili alman kararlan ~oyle aylklaml~tlr; 

'tki giin once ismet PaJa'mn istanbul'da bulunmasl firsatzm 
degerlendiren miittefiklerin yiiksek komiserleri, aralarmda Refet 
PaJa'mn da oldugu bir toplantl dUzenlediler. 

istanbul'un durumunda iyileJme kaydedecek bu goriiJmede, Refet 
PaJa'nm miittefiklerin temsilcileriyle yardlmlaJma it;ine girmesi, 
alman kararlarm miittefikler kadar kemalistler tarafindan da 
uygulanmasmda hassas davramlmasl gerektigi belirtilmiJtir. Bu 
konu ile ilgli dUn ogle saatlerinde yeni bir toplantl yapzlmlJ ve 
Lozan 'a hareket etmeden once Ankara temsilcileri ile bir toplantl 
daha yapzlmasma karar verilmiJtir. ,,73 

Gazetenin 11 Kaslm 1922 tarihli bir ba~ka haberinde ingiltere 'nin 

Fransa'mn aksine konferansm ertelenmesini istedigin/4 yazml~tlr. Ancak konferansl 

seyim bahanesiyle ertelemek isteyen ingiltere, mUttefiklerinden yeterli destegi 

goremedi. Bir haftaltk ertelemenin yeterli olacagml dU~Unen Fransa'mn, konferansm 

72 Tiburcio Castafieda, "Biiyiik Sava~lU Ekonomik ve Siyasi Tasfiyesi - 283", Diarlo de la Marina, 
08.11.1922, b. 3, s. 1. 
7J Diario de la Marina, 11.11.1922, h. 1, s. 16. 
74 Diario de la Marina, 11.11.1922, b. 1, s. 1. 
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20 Kaslm 1922'da toplanmasmda lsranm Diario de la Marina gazetesi ~oyle 

duyurdU; "Biigun Fransa Devlet Bakam Lozan Konferansz'mn en ge9 20 'sinde 

toplanacagmz bildirdi. jngilizler daha ge9 bir tarihe ertelemek istese de, Franszz 

hiikiimeti bir haftahk siirenin neden yeterli olmadzgma anlam veremedi. ,,75 

12 Kaslm 1922 gecesi isvi91"e 'nin Lozan kentine ula~an ismet inonil 

ba~kanhgmdaki Tilrk delegasyonunu Franslz Konsolosu kar~llaml~, konferansm 

ertelendigini a91klaml~, kendisini Paris'e davet etmi~tir. Tilrk Heyeti'nin Lozan'a 

van~ly1a ilgili detayh bir haber, Diario de la Marina'nm sayfalannda ~u sattrlarla yer 

alml~ttr; "jsmet Pa~a ve toplam 18 ki#den olu~an Tiirk Delegasyonu bu gece 9'da 

Lozan 'a vardllar. Dogu Expresi'yle ge/di/er ve hemen bayraklarla donatzlml~ otele 

gittiler. Kar~zlamada bulunmak isteyen pek90k ki~i istasyona akin efti. ,,76 

Franslz temsilcinin davetini ismet Pa~a 0 anda kabul etmemi~, Lozan'da 

kalml~, ve aym giin taraf devletlerin temsilcilerine hitaben birer telgraf 

gondermi~tir 77. Onceki bolilmlerde aytklanan Tilrkler aleyhine propagandanm 

etkilerini ismet inonil ~u sozlerle ifade etmi~tir; 'Sava~ slrasmda biitiin devletlerce 

Tiirkler aleyhine yapzlan propagandalarla jsvi9re muhitleri tamamlyla dolgun 

haldeydi ... 78 

ismet inonil ertesi gUn ~ehirdeki gazetecilerle gori1~il~ti1r. Tilrklerin sava~ 

degil ban~ isteyen taraf oldugunu anlatarak, Tilrklere kar~l olumsuz havaYl ktrmak 

istemi~tir. A91klamalannda; 

"Tiirkiye epey zamandlr sulh yapllmasmz bekledi. Ancak sulh 
yerine bilakis, her hududundan aym zamanda hiicuma ugradl ... 
jstiklalimizi fethetmek bize pahahya mal olmu§tur. Memleketimiz tahrip 
edilmi~tir ... TUrk milleti hi9 bir firsatl kar;zrmadan ve hi9 bjr zaman 
sulh 9arelerini hepsini kullanmadan silaha sanlmadz. Biiyiik 
Taarruzdan once Londra 'ya miimessilerimizi gonderdik, fakat kabul 
edilmediler ... Devletlerin davetine ilk cevap veren memleket sulh 
arzusunu is pat etmi§ degil midir? Tiirk Murahhaslarmm konferans 

75 Diario de la Marina, 13.11.1922, b. 1, s. I. 
76 Diario de la Marina, 13.11.1922, b. 1, s. I. 
77 Telgrafm tam metni i~in bakmlz; Karacan, a.g .•• , ss. 79-80. 
78 j' •• •• 50 nonu, a.g.e., s. . 
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muhitine herkesten evvel gelmi§ olmasl da Tiirklerin nasz! sozlerinde 
durduklarml bir /rere daha ispat etmi§ oluyor." 79 derni~tir. 

Bu a~lklamalan • i/ginr;" bulan Kiiba basml, haberi ilk sayfadan duyurur. 

jsmet PQ§a'mn i/ginr; ar;lklamalarz ba~bkh haberde, once I. Diinya Sava~l'na giren, 

ardIndan yapllan ate~kes ve ban~ antla~malanna uymayan ve yeniden sava~a tu~an 

Tiirklerin kendilerini ban~sever gibi gostermelerinin ger~ek~i olmadlgl yazllml~ur80. 

Oysa topraklan sav~tan once payla~tInlan ve ya~ama ~ansl bIrakIlmayan Osmanh 

Devleti, 1. Diinya Sava~l'na kaularak bu planlan bozmaya fYah~ml~, ancak sava~m 

sonunda kendisni yok edecek bir rnaglnbiyeti kabul etIni~tir. Osrnanb'mn imzaladlgl 

ate~kes ve ban~ antla~malan ise ger~ekte yok olan bir devletin, vatanm i~ga1ine ve 

milletinin yok olu~una zernin hazIrladIgl birer ihanet belgesidir. Mustafa Kernal 

onderligindeki Tiirk Ulusu, kendi yurtlanm i~galcilerden kurtarmak ve gaflet ve 

dalalet i~indeki yoneticilerine ba~kaldIrarak egemenligini ve baglrnslzhgml 

kazanmak i~in ~ok aglr bedeller oderni~tir. 

Fransa'mn ban~ istedigini ve bu yonde gori1~rneler oncesinde hem 

ingiltere'yi hem de Tiirkiye'yi ikna etIneye ~ab~ugl Kiiba baslllmda yer alml~ur. Bu 

haberlerin ilkinde, Fransa'mn daha once yaptlgl gibi yine ban~ yolunda fYaba 

sarfedecegini bunu ba~armak i~in ingilizler ve Tiirklerle iyi ili~kiler i~inde olmaslmn 

yeterli oldugu yazllml~ur81. Fransa Barz§ jstiyor ba~hgl altlllda yazIian bir diger 

haberde ise, ingiltere ve Kemalistlerin saldIrganhklanndan vazge9medigi ancak ban~ 

saglanmasl ifYin gii~lii bir milttefikin 9abalanmn takdir edilmesi gerektiginin alum 

9izmi~tir 82. 

14 Kaslrn'da Poincare'nin daveti iizerine Paris'e giden isrnet Pa~a ilfY gUn 

siiren Paris ziyaretinde Poincare ve Franklin Bouillon ile gori1~mii~tiir 83 . 

G(j~melerde ismet Pa~a, bogazlar sorunuyla ilgili olan Sovyet Rusya, Ukrayna ve 

GiirCiStan'lll da konferansa kaulmalannda IsrarCl olmu~, bu illkelerin kauhmlrnm 

anla~manm kapsamllll geni~letecegini ve gelecekteki olasl bir fYatl~maYI onlenecegi 

gori1~iinii savunmu~tur. ismet Pa~a'mn bu talebinin kabul edildigini Diario de la 

79 Demecin tam metni i9in bakmlz; Karacan, a.g.e., S8. 85-86. 
80 Diario de la Marina, 14.11.1922, s. I. 
81 Diario de 1a Marina, 14.11.1922, s. I. 
B2 Diario de la Marina, 14.11.1922, s. 1. 
83 Aybars, a.g.e., 8.360. 
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Marina ertesi giin gazete sayfalanna ta~lrken, bogazlar konusunda vanlan anl~maY1 

~u ciimleler le yorumluyordu; 

"jsmet Pa~a Fransa 'daki goriJ~melerinde Mil/iyet!;i Ankara 
Meclisi 'nin kendisine verdigi kararlara baglz kalzyor. Ba§bakan 
Poincare ile goriJ~mesinde de bogazlar konusundaki lsrarCl tavnm 
siirdi.irmii~tiJr. jngiltere 'nin de onaylamaslyla Rusya'mn Bogazlar 
sorununun gOriJ§iilmesi szrasmda toplantllara ve kararlara kailima 
hakkl da 14 Kaslm'daki jti/aj Devletleri'nin notaslyla Sovyel 
hiikiimetine bildirilmi§tir .• 84 

Konferansl se~im bahanesiyle erteleyen ingilizler, gii~meler ba~lamadan 

iince Franslz siyaset9iler ile slk slk g6rU~meler yaplyorlar, takip edecekleri m~terek 

politika iizerinde uzla~maya 9ah~lyorlard1. ingiltere'nin giirU~mleri se9imleri bahane 

ederek ileri bir tarihe erteletmesinin nedeni Tiirkiye'nin kar~1S1na gfi9lii bir cephe ile 

9!l{maktt. Lord Curzon konferans giirU~meleri slfasmda miitteflkler arasmda bir 

anla~mazhk 91kmasml ve Tiirk tarafmm bundan yararlanmasml istememekti. Bunu 

saglamak ise ilgili tiim devletlerin, bOlgede ya~ayan insanlann ve askeri birliklerin 

teyakkuzda bekletihnesi anlamma geliyordu. Sevr'in yeniden dayatlhnasl ve 

Tiirklerin Anadolu smlflanndan iiteye giinderilmesi amaclyla hareket etlneye 9ah~an 

Lord Curzon, Fransa'dan destek giirmedi ve 18 Kaslm'da iinemli konularda 

uzla~mak zoruda kald185
. 

Lord Curzon'un ban~ ~artlan ~iiyleydi; Batl Trakya'da Tiirklerin istedigi 

plebisit konusu ile ilgili Tiirk istekleri reddedihneli, Trakya SlUm 19l5'te imzalanan 

Tiirk-Bulgar Anla~maslUa giire ohnah, bogazlar askerden anndmlarak denetleruneli, 

kapitiilasyonlar kaldmlmamah, Ege Denizi 'ndeki adalar miittefiklere verihneli, 

Suriye ve Irak SlUm aynen muhafaza edihneli, Tiirkiye miittefik askerlerinin 

giimiildUkleri mezar yerlerini geri verilmeli, Tiirklerin Yunanhlardan istedigi sava~ 

tazminatl reddedilmeli, Tiirkiye' den sava~ tazminatl istenmeli, Mudanya Blfakl~masl 

kesin bir bi9imde uygulanmah, Lozan onay1anmadlk~a i~gal kuvvetleri istanbul'dan 

gekihnemeli, Tiirkiye'deki azlUhklarm haklan gfivence altlUa ahnmah, Tiirk askeri 

giicii bilhassa Dogu Trakya'daki kuvvetler slmrlandlrmah, anla~manlU mali 

hiikiimleri itilaf Devletleri uzmanlannca kararla~tmhnah, Tiirkiye sava~tan iince 

84 Diario de la Marina, 15.11.1922, b. 2, s. I. 
85 Aybars, a.g.e., 8.348., Lozan, a.g.e., s.9. 
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miittefiklere verdigi ayncahklan tammalt ve Mudanya'dan bu yana hiikiimsiiz ilan 

ettigi sozle~me1erin hala yiiriirliikte oldugunu kabul etmeli86
. 

Poincare ise, ozellikle adli ve mali kapitiilasyonlann siirdiiriilmesinden ve 

Ege Denizi'ndeki adalann Tiirkiye'ye verilmesinden yana oldugunu, Musul 

konusunda ingiltere'yi destekleyecegini, Yunanistan ve Tiirkiye'nin kar~I1!ldl olarak 

sava~ tazminatmdan vazge<;ilmesini, Osmanlt Devleti tarafmdan verilen imtiyazlann 

giivence altma altmnasml ve Dogu Trakya'mn askerden anndmlmasml istiyordu. 

italya'mn yeni B~bakanl Mussolini genel itibariyle ingiltere ve Franslzlann 

gorii~lerini kabul ediyordu. Lord Curzon'a gore "cahil bir aktor" olan Mussolini Ban 

Trakya'da plebisite kar~l oldugunu ve kapitiilasyonlann ba~ka nam alnnda 

kOrunmasl gerektigini ifade ediyordu87
• 

Miittefiklerin ve ozellikle ingilizlerin Ban~ Konferansl oncesinde basma 

yanslyan bu isteklerinin ardmdan, itilaf Devletleri'nin Lozan temsilcileri 

Kemalistlerin ingilizlerin planma kar~l <;lkmalanndan korkm~lardlr. Diario de la 

Marina gazetesinde yer alan haber ~oyledir: 

"jngilizlerin, Kemalistlere Osmanlz jmparartorlugu 'nun kabul ettigi 
ko~ullarz one siJrdiJkJerinde nasll bir tepkiyle kar~llanacaklardlr, bunu 
kimse bilmiyor. Lozan'daki temsilciler daha once jsmet Pa~a'mn 
yaptlgl ar;lklamalardan dolayl bu $artlarz kabul etmeyeceklerinden, 
goriJ~melerin kesilebileceginden kaygl duyuyorlar. jngiltere 'nin plam 
jtilaf Devletlerince oybirligiyle kabul edilmedi ve Amerika gibi giJr;/iJ 
bir miJtteji.k gOriJ$melere katlllmel olarak degil gozlemei olarak kat!lma 
kararz verdi. jngiltere Lozan 'da tek ba$ma kahrsa, TiJrkler bu durumu 
kullanaeaklardlr .• 88 

Aym gUn yaymlanan bir yorumda ise, Lozan 'da barz~ ya da savQ$a karar 

verileeek 89 ba~ltgl altmda, Tiirklerin Ankara Hiikiimeti'nden aldlgl emirlerle 

ingilizlerin planlan arasmda farklar bulundugunu, ban~ go~melerinin sonunda 

sava~ <;lkabilecegi yazllml~nr. Milliyet<;i Tiirklerin Yunanhlara kar~l kazandIgl 

zaferden dolaYI cesaretlendikleri ve anla~ma saglanamamasl halinde gorii~meleri 

kesebilecekleri belirtilmi~tir. 

86 Sonyel, a.g.e., ss.299-300. 
87 Sonyel, a.g ... , s.300. 
B8 Diario de la Marina, 18.11.1922, h. 1, s. 1. 
89 Diarlo de la Marina, 18.11.1922, h. 1, s. 16. 
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Mussolini Muttefiklerin isteklerine Katllmzyor90 ba~hglY la veri len haberde ise 

Lozan'daki gil~melerin ba~lamasmdan iki gUn ilnce Lord Curzon, Poincare ve 

Mussolini arasmdaki toplantJ sonucu yer ahyor. Haberde, liderlerin arasmda 

anla~mazhk oldugunu, bu noktalarm ertesi gUn sabah yeniden bir araya gelerek 

giderihneye 9ah~llacagl anlat!hyor. 

I. Diinya Sava~l'mn sonrasmda italya'da Mussolini f~ist bir rejim kurmu~tu. 

Benito Mussolini liderligindeki Fa~ist Partisi, 19.yiizyll libralizmine oldugu kadar 

komiinizime de kar~lydl. Mussolini'nin esas amaCl, Akdeniz'de eski Roma 

imparatorlugu'nu tekrar yaratmaktl91
. Bu amacm ilniindeki en biiyUk engel de 

yakla~lk 100 YJldIr siirekli geni~leyen Bat! kom~usu Yunanistan'dI. 0 nedenle 

Lozan'da Yunanhlara destek veren ingiltere ve Fransa'mn yanmda yer ahnayacak 

hatta bazen de k~l 9lkan bir siyaset izleyecektir. 

Konferansm ba~lamadan bir giin ilnce ismet inilnii Musolini ile gilrii~me 

fmatl buhnu~tur. Kendisine Bogazlann, istanbul'un, Trakya'mn tamamen 

bo~alt1hnasl gerektigini, hi9bir komisyonun tanmmayacagml silylemi~tir. inilnii'niin 

bu silzlerini tasdikleyen Mussolini, adalar konusunda ise kesin kararhydI. i~gali 

altmdaki adalarla ilgili soruna halledilmi~ bjr mesele olarak yak1a~ml~ ve bu konuda 

tartl~maktan ka9Inml~t1r92. 

Konferans ilncesindeki Tiirk temsicilerinin a9lklamalan ve geli~meler 

degerlendirildiginde, Franslz basmmda Tiirk tutumu tepki yarat!yor, ve istekleri 

'a~m" bulunuyordu93
• Dl~ haberleri ispanya'mn yamSlfa, aguhkll olarak Fransa 

basml iizerinden izleyen Tibucio Castaneda da bu gilrii~lerden etkilenmi~tir. Turk 

Milliyetr;:ilerinin Avrupa Ve ABD)le Kar~z A~zrz Hzrslarz ba~hkh kil~e yazlSlnda, 

Tiirklerin Yunanhlara kar~l zafer kazanmanm sarho~luguyla, ilnceki tiinI 

maglubiyetlerini ve Mondros Miitarekesini unuttuklan gilrii~iinii savunmu~tur. 1. 

Diinya Sav~l sonunda Osmanh'mn kaybettigi yerleri ve sultanm bu dUTunllar 

kar~lsmdaki acizligini, buna kar~IlIk Tiirklere buakJlan b61gedeki ve Kemal Pa~a 

onderliginde giri~i1en hush miicadeleyi okuyuculanyla payla~ml~t!r. Dilnemi 

90 Diario de Ja Marina, 20.11.1922, b. 2, s. 12. 
9! Annaog1u, a.g.e., &s.I72-173 
92 In' • .. 58 vnu, a.g.e., s. . 
93 Akyilz, a.g.e., s.322 
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inceleyen diger kaynaklarda a~lkya yer almasa da, bogazlann Rus ve Hazar 

petrollerinin ta~lmaclhgmdaki iinemi yazarm dikkatinden kaymam~tlr. Amerika'nm 

menfaatlerinin miittefik devletlerin istedigi gibi davramnalanna izin vermeyecegini 

belirtmi~tir. 

"Avrupa illinde yeniden olu$an antla§mazlzklar kendilerini galip 
goren Turklerin ihtiraslarmz uyandzrmz§tzr. Avrupalzlarm Turklerin 
Avrupa'dan atzlmasz gerektigine inanmasz bana John Bright'm Osmanlz 
imparatorlugunu tammlamak illin kullandzgz $U cumleyi hatzrlatzr: 
sayzszz katiller toplulugunun deh§et verici tabiri. 

Tum petol ayrzcalzklarmda ABD'nin de hakla vardzr. 0 nedenle 30 
Ekim'de HuMmet Sekreteri Hughes tarafindan gonderilen notada, 
bogazlardan gelli§ serbestliginin devamz ve olu$turulan tarafszz 
bolgelerde idarenin kapUtilasyon mahkemelerinde olmasmz soylemi$tir. 
Ancak Refet Pa§a istanbul'un yonetimini aldzktan sonra 
kaputilasyonlarz kaldzrmz$ ve bogazlardan gelli$i hem izne baglamz§ 
hem de her seferinde bir geminin gelli$ine izin vermeye ba$lamz§tzr. 

Muttefiklere yapzlan biltUn bu a$agzlamalar, Ankara'daki Mil/iyetlli 
Meclis'in Sultan VI. Mehmet'in egemenlik haklarma son verilmesinin 
ve yeniden halife sellecek olmasmdandzr. 

Naszl Anadolu 'nun tarlalarmda pespaye kzyafetleri illinde 
bilyi1yenler Muhte§em Silleyman gibi AyasofYa'da mor layafetler 
giymek isterse, Mustafa Kemal Pa§a da aym §ekilde TUrkiye 'nin Sultam 
ve Turanczlann halifesi olmak istiyor. 

ingiltere VI. Mehmet'i Malta adasma iltica etmeye ikna ederek, 
Kemal Pa§a'nm hzrslarma ve O'nun Jolo'dan Fas'a kadar olan 
cografYadaki muslUman dilnyasz uzerindeki artan prestijine oldurUcu 
bir darbe vurmu§tur. Boylece sultan ve halifenin hayatl korunacak, 
milttefiklere istanbul Jehrini silahla korumak illin ayrzcalzk tanmacak 
ve Kemal Pa§a 'mn TUrkleri /a§lrtmasma kar§z gelinecekti .• 94 

Tibucio Castaiieda'nm siiziinii ettigi nota 27 Ekim 1922 tarihlidir. Amerika 

bu muhttrasmda konferansm miittefikler, Tiirkiye ve Yunanistan arasmdaki sorunlan 

90zmek iyin yapllacagml, ABD'nin Tiirkiye He bir sava~ hali olmadlglm bu nedenle 

giirU~melerin sorumlu tarafl olmak istemedigini bildirmi~tir. Ancak Yakm Dogu ile 

ilgli ABD hiikiimetinin ytkarlan oldugu geryeginden hareketle Aylk Kapl 

politikasmm korunmasmm gerektigi belirtilmi~tir. 9 maddede ozetledikleri ytkarlan 

~unlardtr; Kapitiilasyonlar, Amerikan egitim kurumlannm korunmasl, Amerikan 

ticari ylkarlanmn korunmasl, sava~ tazminatt, azmhklann korunmasl, bogazlardan 

94 Tiburcio C.stailed., "Diiny. H.y.tt", Diario de la Marina, 19.11.1922, b. 1, s. 2. 
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ge<;i~ serbesitisi, uluslararasl mali kontrol, arkeolojik ar~t1rma ve Tiirkiye'deki 

vatanda~hk haklandlr95
• 

"Konferans ozel treni" 19 Kasnn 1922'de Paris'ten Lozan'a hareket etti. Bu 

haber Diario de la Marina'da konferansm ba~lamasmdan once verilen son haberdir; 

"Trenin bir vagonu gazeteciler i<;in aynlml~ ancak diplomatlann oldugu vagonlara 

a<;llan kapl kilitlenmi~tir. iki vagon ise askerler, maliyeciler, politikacIlar ve 

cografyacllara aynlml~t1r. ,,96 

3.2. LOZAN KONFERANSI'NIN iLK GUNLERi 

Mustafa Kemal Atatiirk onderligindeki milli iradenin sava~ meydanlannda 

kazandlgl zafer, Ban~ Konferansl'nm toplanmasma karar verilmesiyle yerini masa 

ba~mdaki mucadeye buakml~t1r. Sadece Avrupa ile smuh kalmaYlp tiirn dfulyayl 

etkileyecek olan konferans, muhtemel sonu<;lanyla sadece Tiirk kamuoyu tarafmdan 

degil, dfulya kamuoyu tarafmdan da merak1a beklenmi~tir. 

Ban~ Konferansl'mn ilk evresindeki en bfiyi1k sorun, itilaf Devletleri'nin 

kendi1erini "galip devletler", kar~llanndakini ise "maglup Osmanlz Devleti" olarak 

gormeleri ve bu psikolojiyle hareket etme1eriydi. Oysa KurtuI~ Sav~l'nm ardmdan 

Sevr antla~masl fiilen ge<;ersiz hale gelmi~ti. Tiirkiye, Anadolu'da ve Trakya'da 

hakh hakimiyetini ilan et1ni~, i~gal gi1<;leriyle gerek cephedeki gerekse masa 

ba~mdaki mucadelesini kazanml~ttr. Yeni Tiirkiye Devleti her ne kadar Osmanh'nm 

adeta enkaza <;evirdigi topraklarda ya~am miicadelesine ba~hyorsa da, itilaf 

Devlet1eri 'ne kar~l ba~l dik bir duru~ sergiliyordu. itilaf Devletleri ise Mondros 

Miitarekesi'nin hala ge<;erli olugunu, Tiirkiye'nin bitkin oldugunu ve ban~ i<;in her 

~art1 kabul edebilecegini, Lozan'da kar~llanna onlarca Ylldtr ah~lk olduklan tarzda 

Osmanh biirokratlanmn geleceklerini d~fuluyorlardl. Go~melerin ozellikle ilk 

haftaSl, itilaf Devletleri 'nin bu bak1~ a<;llanm saytsal <;ogunluk1anyla desteklenmesi 

nedeniyle, psikolojik mucadeleye sahne olmu~ ve derin fikir aynhklarmm yarathgl 

olumsuz bir ortamda ge<;mi~tir. 

95 Fahir Armaoglu, Belgelerlo TlIrk-Amerikan Mllnasebetlori, TTK Yay., Ankara, 1991, s8.20-24. 
96 Diarlo de la Marina, 20.11.1922, b. 2, s.12. 
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Ismet Pa~a galip bir devletin temsilcisinin gerektirdigi gibi davranarak, 

diinyanm hakim gliylerine kat;;l tek ba~ma da kalsa mUcadele ederek ve onlarm 

aralarmdaki farkhhklan ustaca kullanarak ban~ go~melerinde TBMM'nin 

taleplerini mtimkiin oldugunca geryekle~tirmeye yah~ml~tlr. 

20 Kaslm 1922'deki Ban~ Konferansl'nm a9lh~ tOrenine, konferansa katllan 

devletlerin tam yetkili temsilcileri, heyetleri, basm mensuplan ve Lozan kentinin ileri 

ge1enleri 9agmhm~tl. Lozan KonferanSI gorti~me1erine resmi olarak sekiz devlet 

katlhyordu. Gorti~melerde Ingiltere, Fransa, ltalya ve Japonya yaglran devletler, 

TUrkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ise 9agmlan devletlerdi. Trakya smm 

gorti~melerine Bulgaristan, bogazlarm statUsU gorti~me1erine Sovyetler Birligi ve 

Karadenize klYISl olan diger devletler, ticaret ve yerle~me konulanndaki gorti~elere 

ise Bel9ika ve Portekiz katlhm~tlr97. 

ABD, konferansa gozlemci olarak katlhna kararml mUttefiklere 29 Ekim 

1922'de bir nota ile bi1dirmi~, mUttefikierin Amerika'yl Lozan'da asil liye olarak 

temsil edihnesi taleplerinde IsrarCl olmalanna ragmen Amerika, Osmanh 

Imparatorlugu ile sava~ halinde ohnadlgl iyin konferansa gozlemci olarak katllma 

kararml degi~tirmemi~tir. 

''Amerika, daha lince muttefiklere gonderdigi notada; "TUrldye ile 
hir;bir zaman savaJ halinde olmadlgzndan banJ gOrU~melerinde bir 
gorevi yoktur. Amerika resmen muzakerelere katllmayacak ancak Yakzn 
Dogu'da Amerikan menfaatleri ir;in gozlemci olarak temsiciler 
gonderecektir" demiJtir. Azznllklarzn korunmasl, okullarm durumu ve 
bogazlarzn serbestisi gibi konular Amerika 'Yl da yakmdan 
ilgilendirmektedir. ,,98 

Lozan gorti~melerinin aylh~l Montbenon gazinosunda geryekle~mi~tir. 

Yiiksek bir katlhmla yapllan aylll~, Isviyre Konfederasyonu Ba~kanl M. Haab aylh~ 

konu~maslyla ba~ladl. Haab, TUrk Ulusundan ovgliyle bahsetmi~ ve gorti~me1erin 

"Dogu Sorunu" nedeniyle zorlu geyecegini kabul etmi~tir. 

"Yurtlan ugrunda, canlarm! salamadanfeda eden bu kahramanlarm 
mezarlan onunde Saygl ve hayranllkla egi/iyoruz. Onlarzn amlarma 

97 Lozan Antla~maSl'll1n tam metni i~in ba!oll1z: ismai! Soysa!, Tilrkiye'nin Siyasal Antla~malarl, 
c.I, b. 3,TTK Yay., Ankara, 2000, s.76, 
98 Diario de la Marina, 21.11.1922, b. 1, s. 16. 
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§an ve §eref! Onlar, yurtlanna, ugrunda olecek kadar baglz ve inant;1I 
kalml§lardlr ... Sizler iilkelerin ve halklarm kaderini ellerinizde 
tutmaktasmlZ. 90zumlemek zorunda oldugunuz t;etin sorunlarm kokleri 
get;mi§ yiiZYlllara derin bir §ekilde gomuliidur. ,,99 

T orende ba~ka bir konu~ma yaplbp yap!lmayacagl konusu belirsizdi. ingiltere 

temsilcisi Lord Curzon'un da bir kon~ma yapacaglm ogrenen ancak iyerigi 

hakkmda bilgi alamayan ismet Pa~a da bir konu~ma hazlr1aml~t1. Ongtiriildugu. gibi 

ilk kon~mamn ardmdan Lord Curzon stiz aldl ve ban~m butiin milletler iyin gerekli 

oldugunu belirttiloo. Bu kIsa konu~manm bitlnesiyle ismet inOnu kUrsuye yllmlJ~ ve 

klsa ama etkileyici olan ~u konu~masml yapml~t1r; 

"Barl§m nimetlerinden her zaman yoksun kalan Turk Ulusu, 0 

tarihten bu yana, hak ve adalet elde etmek it;in ara vermeden yaptlgl 
baYl§ giri§imlerinin yetersizligi ve hit; bir §eye yaramadlgml gorerek ve 
artlk hit; bir kurtulu§ umudu kalmadlgml anlayarak, varlzgml korumayl 
ve maddi ve manevi kendi kaynaklanyla bagzmslZlzgml kazanmayl 
ba§arml§tlr. Turk Ulusu, bu yolda pekt;ok aCllara katlanml§, SaylSlZ 
Jedakarlzklara nza gostermi§tir ... "IOI 

Mussolini ismet intinu'niin konu~masml alkI~layan tek ba~ delege 

olm~turI02. Daha sonra isviyre Konfederasyonu Ba~kanl soz abp konu~macllara 

te~ekkiir etlni~ ve gtirii~melerin ertesi gUn ba~layacagml ay!klaml~t1r. Kisa siiren ilk 

gUn aylh~ toreni, Diario de la Marina'da da kuyUk bir haber ile de olsa yer 

bulmu~tur. ''Bugiin 3:45 'te Lozan KonJeransl at;lldl" ba~hglyla verilen haberde 

konu~malar ozet1enmi~tir; 

''Lozan'm Montbenon gazinosunda ba§layan konJerans it;in oldukt;a 
sade bir toren yaplldl. Isvit;re KonJederasyon 'u Ba§kam Haab, tam 
yetkili delegeleri selamladl, sava§m vah§etini kmadl ve Noel'e kadar 
bar/§m imzalanmasl di/egini belirlti. Lord Curzon ve Ismet Pa§a arda 
arda soz alarak konu§malar yaptllar. Lord Curzon kisa bir diplomatik 
konu§ma yaptl. Ismet Pa§a ise Tiirk delegasyonunun iyi niyetli 

" Lozan Ban~ Konfer.nst Tutanaklar ... , a.g.e., s.2. 
100 L ak ozan Bani Konfer.nst Tutan lar ... , a.g .•. , ss.2-3. 
101 isrnet P.~.'mn nutkunun tam metni i,in balan1Z: Loz.n Bart~ Konfer.nst Tut.n.klar ... , a.g .•• , ss.3-
4. 
102Kara can, a.g.e., s.l 04. 
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oldujftmu ve ban$ arzuladlglnl soyledi. Yirmi dakika siiren oturumun 
ardmdan toplantz sona erdi. ,,103 

Ban~ Konferansl gori1~eleri 21 Kaslm 1922'e Ouchy $atosu'nda b~ladl. 

Konferans 'a kattlan dev letler ve tam yetkili temsilciler ~unlardt 104; 

Tiirkiye'yi ismet Pa~a, Rtza Nur Bey ve Hasan Bey, ingiltere'yi Hariciye 

Vekili Lord Marki Curzon ile ingiltere'nin Tiirkiye B11yiikel~isi Sir Horace George 

Montagu Rumbold temsil ediyordu. italya'Yl Musollini'nin emrinde bulunan Marki 

Garroni ile M. Lago, Fransa'Yl M. Barrere ve Bompard, Japonya'yl Baron Hayachi 

ile Otchiai, Yunanistan'l Venizelos ve Cac1amanos temsil ediyordu. Romanya adma 

Duca ve Diyamandy, Yugoslavya (Strp-Huvat-Sloven Kralhgl) adma Nintchitch ve 

Rakitch va ABD adma M. Child ve J. Grew hazlr bulunuyordu. 

ilk gtin gori1~meleri i~ tiizi\gfin gori1~11hnesiyle ba~ladt. Konferansm dilinin 

FranSlzca olarak belirlendi. Ardmdan ismet inon11 konferansm ismini, Dogu j$lerine 

lli$kin Konferans yerine Lozan KonferanSl olarak degi~tirihnesini teklif etti. Bunun 

fizerine Lord Curzon'un Yalan Dogu l$lerine lli§kin Lozan Konferansl adl onerisi 

uygun bulunarak kabul edildi. ismet Pa§a Karadeniz'de ktytSl olan devletlerin adtm 

tek tek yazlhnasl ve bogazlarla ilgili gori1§melerinde temsil edihnesi gerektigini 

marla savunmu~tur. Lord Curzon ise bu devletlerin admm herkes tarafmdan 

bilindigini 0 nedenle yazlhnasma gerek ohnadlgml, Karadeniz'e klYlSl olan 

devletlerin giiri1§melere kattlacagml bu konuda endi§eye yer ohnadtgml 

belirtmi~tir105. ismet Pa~a aynca tam yetkili delege saytsmm ikiyle slmrlanmasml 

kabul etmemi~, TBMM tarafindan 119 ki§inin bu slfatla gorevlendirildigini 

siiylemi§tir. 

Konferans i9 tiizi\gfinfinde Tiirkiye 'nin yagmlan devletlerle birlikte 

anlhnasma kaf§l 9Ikrnl~ttr. ilk kez bart§ konferanSlmn toplanmasl i9in yagn yapan ve 

izmir'i i:lneren Tiirkiye'nin de 9agtran devletlere dahil edihnesini istemi~tir. 

Konferans ba§kanhgma bir Tiirk temsilcinin de getirihnesinin uygun olacagl 

103 Diario de la Marina, 21.11.1922, b. 1,5.1. 
104 Lozao Ban~ Konferaosl Tutao.klar ... , a.g.e., 5.5. 
105 L ozao, a.g.e., 88.12-14. 
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yiintindeki talebi reddedilmi~tir. Konferans Ba$kanilgt'run adl Konferans Genel 

Sekreterligi'ne diinu~tilriilerek bu giireve M. Massigli see;ilmi~tir. 

Konferans giirU~melerine ue; komisyon ve bunlara bagh alt komisyonlar 

kurularak devam edilmesine karar verildi. Bunlar; 

1. Komisyon: Arazi ve askerlik komisyonu, 

2. Komisyon: Yabancllar ve azmhklar komisyonu, 

3. Komisyon: Maliye ve iktisat komisyonu106
• 

Bu komisyonlarm ba~kanhklanna sadece e;agtran devletlerin temsilcilerin 

ba~kanhk edebileeekleri hUkmtine ismet Pa~a itiraz etti ve Tiirkiye'yi ilgilendiren 

konularda TUrk temsileilerinin de komisyon ba~kanl olmasml iinerdi. Bu teklif de 

digerleri gibi reddedildi. 

ie; tiiziigtin 9. maddesi, giirU~melerin basmdan gizli tutulmaslru ve Genel 

Sekreterlik tarafmdan kaleme ahnaeak birldirilerle kamuoyuna bilgi verilmesini 

iingiiriiyordu. itilaf Devletleri 'nee kabul edilen bu maddeye ismet iniinu kar~l e;tktt 

ve giirii~melerin herkese a9tk olmasmdan yana oldugunu, Genel Sekreterlik 

tarafindan hazlrlanaeak ortak bildirinin metnine kattlmadlgl hallerde aynea bir bildiri 

yazma ve yaymlama hakktru sakh tutaeagml siiyledi107
. 

Sekreterlike;e haztrlanan protokol taslaklarmm sadeee Genel Sekreter 

tarafmdan imzalanlp ilgili devletlere daglttlmasmm uygun olmayacagml siiyleyen 

ismet P~a, resmi nitelikteki bu belgelerin TUrk heyeti tarafmdan da imzalanmasmm 

gerekeeegini siiyledi. Bunun iizerine Gene! Sekreter Massigli'nin iinerisiyle 

protokollerin Tiirk Temsilei Hayeti Genel Sekreteri ile yaktn i~bir1igi ie;erisinde 

yazllmasl kabul edildi. Aym gUn ak~amUstU yapllan toplanttda ismet Pa~a herhangi 

bir oldu bittiyi kabul etmeyeeegini, TUrkiye'nin u9 tam yetkili temsi1ci ile temsil 

edilmesi de dahll ilk oturumdaki tUm itirazlannm devam ettiginin alttm 9izdi. Lord 

106 Sevket Silreyya Aydemir, ildnci Adam, c. I, Remzi Kitapevi, istanbul, 1988, s.228. Lozan, a.g.e., 
s.14. 
l07 L B ozan an! Konferansl Tutanaklar ... , a.g .•• , s.IO. 

84 



Curzon ise tartl~ma ortanll yaratmadan komisyon ~ah~malarma b~lanmaslm tinerdi. 

Toplantt bazl devlet temcilerinin stiz almasmm ardmdan sona erdi 108. 

Tiirkiye 'nin ic; ti!ziikle ilgili yaptlgl hemen tUm itirazlar reddedihni~ti. 

Konferansm Tiirkiye'nin itiraz ettigi ilk iiC; maddesinin miiZakere dahi edihneden 

reddedilmesi, gtirii~melerin ne kadar zorluklarla ge~ireceginin i~areti gibiydi. 

Konferans'm aph~ otururnuna kimlerin kattldtgl ve i~ tiiziik tartt~alarmm 

bazllanm siitiinlanna ~lyan Diario de la Marina gazetesi, olu~turulan komisyonlar 

araclhglyla gtirii~iilecek konulann diizenli bir ytintemle ilerleyecegini ~tiyle 

belirtmi~tir: 

"jlk giinkU oturumda aynca ozellikle ingiltere 'nin zsranyla, 
gOrU$melere sadece davet edilen ulke temsilcilerinin almmasma ve 
hir;bir bi/ginin izinsiz basma verilmemesine karar verildi. Genel 
sekreterlik tarafindan hazzrlanacak bildirilerle basmm bilgilendiri/mesi 
karan ir;erigi gizli olmayan genel ban$ gOrU$meleri ir;in pek 
uygulanmayan bir durumdur. Uluslararasz basm tarafindan yakmdan 
takip edilen gOrU$meler ir;in basm mesuplan bir hafta oncesinden 
Lozan'a Ula$ml$lardl. GOrU$melerin bir hafta ertelendikien sonra 
alman bu sansur kararz basm mensuplarzca tepkiyle kar$zlanmZ$tlr. ,J09 

Lozan Konferansl 'nm i~leyi~ini kolayl~ttrmak ic;in Komisyonlar, Alt 

Komisyonlar ve Uzmanlar Komiteleri olu~turarak c;ah~llmasma karar verildi. 1. 

Komisyon'a ingiltere, 2. Komisyon'a italya ve 3. Komisyon'a Fransa ba~kanhk 

edecekti. 22 Kaslm 1922'deki gtirii~me1er, 1. Komisyon'un ~ah~malanyla, 

Tiirkiye 'nin A vrupa slmrlan meselesiyle ba~ladt. ilk stizii alan ismet Pa~a ozetle, 

Dogu Trakya i~in 1913 istanbul Antla~masl ile tingtiriilen smlOnm (karadeniz'den 

Meri~'in Ege'ye dtikiildiigii yere kadar olan Karaag~, Mustafap~a ktipriisii, 

Dimetoka-Simelin par~asml) kabul edihnesi gerektigini stiylemi~tir. Neully 

Antla~masl 'mn Batt Trakya'ntn duruntunu belirlemedigini ve miittefiklere teslim 

edihnedigini, Dogu Trakya'nm emniyeti ic;in yine Batt Trakya'ntn halktn oyuna 

ba~vurarak, baglmslzltglnt istedillO
• 

108 Lozan Ban~ KonferanSl Tutanaklar ... , a.g .•. , 8S.11·18. 
109 Diario de la Marina, 22.11.1922, s. 1. 
110 Lozan, a.g.e., s.16. 
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ismet Pa~a bu isteklerinin tarihi, siyasi ve l!ki yonlerden sebeplerini anlattl. 

Bulgaristan'm Ege Denizi'ndeki Dedeagay limanml kullanamasl kabul edeeeklerini 

ayIklaWktan sonra Edime'nin demiryolu ula~lml iyin Karagay'm Tiirkiye 

topraklanna dahil edilmesi gerektigini soyledi III. 

Yunan delegesi Venizelos bu konulardaki Yunan gorii~lInii ayIklamak iyin ilk 

sozii aldl ve 1. Diinya Sava~I'mn ba~mdan itibaren olaylan anlatarak, saldlran tarafm 

Tiirkler oldugunu, Yunanistan'm Yunan hallamn yogunlukta oldugu yerler iizerinde 

hak iddia ettigini aneak sava~lar sonueundaki niifus hareketiyle bOlgedeki Yunan 

niifusunun azmhga d~ilriildiigiinii belirtti. Aynea Batl Trakya iyin 1915 

antla~masmm esas ahnarak Yunanistan'm sml!lan iyinde kalmasl gerektiginin, 

Konferans'm Sevr antla~masml yeniden diizenlemek iyin toplanchglyla ilgili uzun bir 

konu~ma yaptl112
. 

Venizelos'un ardmdan Slrp-Hlrvat-Sloven Kralhgl achna soz alan Nincie 

yaptlgl kon~mada, TUrklerin tekliflerinin kabul edilemez oldugunu, Meriy'in 

batlsmda toprak istemelerinin endi~e uyanchrdlgml belirtmi~, konu~masmm archndan 

ot1!!unIa ara veri1mi~tir. Ogleden sonraki oturumda da Bulgar delege Stamboulisky, 

1912 ve 1913 antla~malarlyla biitiin Trakya'mn Bulgaristan'a verildigini, Dogu 

Trakya'mn TUrklere verilmesini kabul etmediklerini aYlklaml~tlr. Bulgaristan'a 

Ege'ye ylkI~ limanl verilmesinin Neully Ant1a~aslyla kabul edildigini sozlerine 

eklemi~tirI13. Slrp-HIrvat-Sloven temsilcilerinin gorii~leri dinlendikten sonra ismet 

inonil bu taleplere eevap vermek iyin sUre istedi. Lord Cnrzon'un uzun ayIklama

lannm ardmdan itilaf Dev letleri 'nin de benzer konu~malar yapmalan, bir mutabakata 

varJlchgl izlenimi uyand1ITllI~ ve ismet Pa~a bu durunIa tepki gostermi~tirI14. 

ilk gUn gorii~meleri, Dogu Trakya iyin Meriy'in slmr olmasl, Dogu Trakya 

smmnda askersiz bir bolge ol~turulmasl, Bat! Trakya'mn durunIU ve Bulgaristan'a 

III Lozan, a.g .•. , ss.16-17. Karacan, a.g .•. , 8s.115-116. 
Il2 Lozan Ban~ Konferansl Tutanaklar ... , a.g .•. , 8s.21-25. 
113 Lozan Ban~ Konferan81 Tutanaklar ... , a.g ••• , 88.29-30. 
Il4 In· •• •• 66 67 onu, a.g.e., ss. ~ . 
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Ege Denizi'ne ~lkl~ verilmesi sorunlanna yogunl~ml~tt 115. ismet Pa~a ilk giinlcti 

~etin giirii~eleri 0 gece telgrafla Ankara'ya bildirmi~tir116. 

Diario de la Marina gazetesi 22 Kaslm giirii~melerini yoruntladlgl haberinde, 

Tfukiye'nin Batt Trakya'daki halk oylamasl istegini iin plana ~tkarml~ttr. Yunanistan 

Trakya 'da Bir Halk Oylamasma Kar~1 91layor ba~hkh haberde, Batt Trakya He ilgili 

Yunanistan'm belge\eriyle a~lkladtgl gibi bUyiik bir Yunan nUfusu oldugunu, 

Tfukiye'nin burada bir halkoylamasl yaplhna isteginin anlamslz oldugu 

belirtihni~tir 117. Gazete aynca Lozan Koriferansl Toplandl Ve Turklerle BarlJ 

Yapmanm Zorlu Gorevi Ba~ladl ba~hglyla yapttgl yoruntda, gazetenin Tfukiye 

aleyhtan tavnm devam ettirdigini giistermektedir. Tfuk tarafmm isteginin, ban~ 

konferansl giirii~melerini uzatmak, hatta miimkiln olabilse gii~melerin tamamen 

kesihnesini saglamak oldugunu yazml~ttr; 

'Turkler YUZYlliardlr savaJarak sonuca ulaJm/~lardlr, bu nedenle 
Ankara Hiikiimeti her ne kadar banlf istedigini soylese de 
temsilcilerinin tavlrlarmdan buna pek de istekli olmadlklarl 
goriilmektedir. $imdiye kadar ileri siirdukleri istekler ve goriiljleri banlj 
yanhsl t;oziimler degil, farkh sorunlara ve farkh goriiljme maddelerine 
dikkatleri t;ekerek Yalan Dogu'da yeni bir savalj ihtimalini 
yaratmaktadlr. Miittefiklerin Tiirklerle barllj yapmamn zorlu gorevini 
nasli sonut;landlracagl ileriki giinlerde goriilecektir. ,,118 

Gazetenin ikinci basktsmda istanbul' dan alman bir haberde, General 

Harrington'un Refet Pa~a araclhglyla Kemalistlere; ban~ giirii~melerinin sona 

ermedigini, istanbul ve Bogazlar konusunda da bir karar aillunadlgml bildirdigini 

be\irtmi~tirll9. Aym haberin devammda yapllan yoruntda ise, Mtitteftk Devletleri'ne 

kar~l TBMM'nin kendi topraklan i~in haklanm savunmasl adeta ele~tirihnektedir. 

115 

"istanbul ve Bogazlar Tiirklerin istedikleri gibi Ankara' daki 
milliyett;i meclisin egemenligine verilmemiljtir. Muttefik kuvvetleri kara 
ve deniz kuvvetleriyle bu bOlgeleri korumakta, hristiyanlan himaye 
etmektedirler. Kemalistler Yunanhlarla yaptlklan savaljm ardmdan 
imzaladlklan ateljkes antlaljmaslyla bu bOlgeleri muttefiklere 

Lozon, a.g.e., ss.17 -21. 
116 ~im~ir, Lozan I, s.106. ismet Pa~a Ankara'ya gor1i~meleri diizenli olarak bildirmi~, gllndiiz yapllan 
toplaotllar gece telgrafhaberle~mesiyle degeriendirilmWir. 
11 Diario de laMarina, 23.11.1922, b.l, s. I. 
lIS Diario de la Marina, 23.11.1922, b. I, s. I. 
119 Diario de la Marina, 23.11.1922, b. 2, s. I. 
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blrakm/~lardlr. Ban~ gOrU~melerinde ve htanbul'daki temsilcilerinin 
tutumlanyla bu bOlgeleri kendi egemenlik alanlarlym/~ gibi 
davranmaktadlrlar. Kemalistlerin tutumlanm devam ettirmeleri halinde 
tehlikeli bir ta~a r;arpacaklar." 120 

23 Kaslm 1922 gilnii gort1~meler 1. Komisyon'da kaldlgl yerden devam etti. 

ismet Pa~a Trakya'mn statilsii ile ilgili Tiirk Tezini tekrar etti. Konu~masmda aynca 

Venizelos'un bir goo oncesinde Tiirkleri sUylayan, Yunanhlarl ise hata yapml~ 

masumlar olarak gosteren aylklamalanna tepki gosterdi; "jki memleket arasmdaki 

sava§, 1919 Maylsmda lzmir'e Yunan askeri r;lkarulmaslia ba~ladl .... TUrkiye hir;bir 

~ekilde, saldlrganhkla sur;landlnlamaz; tersine, asia hakh gosterilmeyecek bir istila 

hareketi kar§lsmda, Turkiye, ulusal varhgzm savunmak ir;in insan usm fedakarhklara 

katlanml§tlr.,,121 

Neuilly Antl~masl'mn 48. maddesinin Yunanistan'a Bao Trakya')'l kendi 

topraklanna katlna yetkisi vermedigini soyleyen ismet Pa~a, 0 bOlgedeki Tiirk 

niifusu ile ilgili istatistikleri verdikten sonra, "Bau Trakya nufusunun bUyak 

r;ogunlugunun Rum oldugunu kesin olarak soyleyebilecek durumda bulundugunu 

iddia eden Yunan Temsilci Heyeti, plebisitten hir; de ku~kulanmamahydl ,,122 diyerek 

Yunan heyetinin bir onceki goo dile getirdigi iddialan yiirt1tlnii~ oldu. ismet Pa~a, 

ornekler ve veriler l~lgmda Trakya konusundaki Tiirk Tezini tarihi, ekonomik ve 

sosyal yonleriyle detayh bir ~ekilde aYlkladl. Trakya smm iyin 1913 antla~masmm 

esas almmasmm hakh nedenini ise 1915 antla~masmm Osmanh Parlamentosu'nca 

onaylanmaml~ ohnasml gosterdi. Oglen 13:20'ye kadar siiren gort1~me1erden yine bir 

sonuy ahnamaymca Lord Curzon, ismet Pa~a'nm teklifi iizerine, Dogu Trakya 

smmnda iki taraf iyin askersiz bOlgenin hangi ~art1ar altmda ol~acagml ve 

Bulgaristan ve Ege Denizi arasmda ozel demiryolu hatt! ve Dedeagay'ta bir liman 

in~aao meselelerini incelemek iizere bir alt komisyon kuruhnasma karar vererek 

otlirumu kapattl l23
. 

120 Diarlo de Ia Marina, 23.11.1922, b. 2, s. I. 
121 K I aracan, a.g .•. , s. 21. 
122L ozan Barl~ Konferansl Tutanaklar ... , a.g .•• , s.42 
123 M. Cemil Bilsel, Lozan, c.II, Abmet ihsan Matbaasl, istanbul, 1933, 5.179. 

88 



Diario de la Marina'mn 24 KaSlm 1922 tarihli basklsmda bir gUn oneeki 

gorti~meler aynnt!lanyla yer alml~t!r. Tiirkiye 'nin jstekleri ba~hkh haber, TUrk 

delegelerinin I. DfuIya Sava~m'dan oneeki duruma gore isteklerde bulunduklanm 

aneak ~u anki durumun farklt oldugunu soylemektedir. 

''Batz Trakya szmrz ir;in 1913 antla§maszm i/eri siiren Kemalist 
temsilciler, Merir; nehrinin batzszyla ilgilenmeye devam etmekteler. 
Demiryolunu bahane ederek Merir; nehrini a~maya r;alz~an Tiirkler, 
tarafszz b6lgeyi kabul etmeyceklerini ancak askersiz b6lge 
olabilecefJjni, bunun da kabul edilmesi ir;in $artlarz oldugunu ileri 
siirerek, Bulgaristan ve Yunan delegelerinin kabul edemeyecegi 
isteklerde bulunmwjlardzr. ,,124 

''Kahraman Yunanistan· ba~ltglya verilen yorum, TUrklerin isteklerine 

eesurea kar~l koyan tek devletin Yunanistan oldugu ana fikriyle yazllml~t!r. Haberde 

Yunanistan ba~ delegesi Venizelos'un gergekleri soylemekten gekinmedigi, ismet 

Pa~a'mn Bat! Trakya ile ilgili ileri sUrdugu fikirlere Fransa ve italya'nm kar~l 

gelemedigi, ingiltere'nin ise gorti~melerle bir sonuea ula~mak isteginde oldugu 

yorumu yapllml~t!r125. Yorumun devammda Dogu Hristiyanlarz ir;in kara gece 

ba~hkll bir yazl daha yaymlanml~t!r; 

"Tiirkler, hristiyanlarz kendi topraklarzndan atmak amaczyla 
isteklerini Lozan'da savunurken, Dogu hristiyanlarznzn can ve mal 
giivenliginin miittefiklerce artzk onemsenmedigi ortaya r;zkmz~tlr. Merir; 
nehrinin Dogusundaki topraklarz almakla yetinmeyen Tiirklerin 
istekleri bugiinkii gorii~melerin sonunda alt komisyonda e/e alznmaszna 
karar verilmi~tir ve artlk sadece Kiir;iik Asya'daki hristiyanlarl degi/, 
Batz Trakya' dakileri de huzursuz giinler beklemektedir." 126 

istanbul' un idaresinde iki ba~hltgm devam ettigini yeniden gUndeme getiren 

gazete, aylardlr sonu9suz kalan gorti~melerin, bu buyUk kentin giivenligi ve statUsu 

konusunda bo~luk yaratttgmi belirt:tni~tir. "Miittefiklerin askeri giiciine karljllzk, 

Kemalistler jstanbul'u idarelerine almakta biiyiik bir kararlzlzk gosteriyorlar, bunun 

~ehirde bir kaos ortamz dogurmasmdan endilje ediliyor,,127 denmi~tir. 

124 Diarlo de la Marina, 24.11.1 922, h. 2, s.1. 
125 Diarlo de la Marina, 24.11.1 922, h. 2, s.1. 
126 Diario de la Marina, 24.11.1922, h. 2, s.1. 
127 Diario de la Marina, 24.11.1922, h. 2, s.1. 
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Gazetenin ilk baslastnda, 20 Kasun 1922'de C.J. Bourbakis'in Havana'dan 

yazdlgl bir makale 24 Kaslm'da yaymlanml~br. Yunanistan'm Birinci Dfulya Sava~l 

sonrasmda ya~dlgl siyasi geli~melerin ele almdlgl makalede, Venizelosyu 

politika'run Constantin yonetiminden farkh olarak milli duygulara hitap ettigi 

belirtilmi~tir. MUttefiklerin Sevr antl~maslyla TUrklerin azmhkta oldugu Trakya ve 

izmir'de bir Osmanh egemenligi istemedigi gorii~fule yer verilmi~tir. Aynca 

Yunanistan'm yUzylllardu y~anmaslru bekledigi riiyarun yok Iasa da olsa geryek 

oldugunu, bugfule kadar tUrlU zorluklarla kar~!l~an bu devletin bundan sonra da 

moralinin azalmayacagma olan inanclru okuyucusuyla payla~an yazar, adeta 

anayurtlanndan atllan Y unanhlar iyin UzUlmekte ve bu sonuytan ingiltere 'yi bile 

sorumlu t1!t1naktadu. Yunanistan'tn yaYllmacl politikasmm sona ermesini istemeyen 

yazar, makalesini ''Dogu 'ya giderek milletinin cogra.fYasml birle§erecek ku§aklara ne 

mutlu" sozleriyle bitirmektedir; 

"Bugiln Yakmdogu'da ban§1 saglamak ir;in isvir;re 'nin Lozan 
§ehrinde bir konferans toplamyor. Ban§, daha dogrusu ate§kes, -
§imdiye kadarki gostergelere gore- gilciin sahibini belirlenerek, veriten 
sozlerin bazllanm iptal ederek ve Buyiik Sava§m en kutsal ideallerinde 
diizeltmeler yapllarak saglanacak. Dogu sorunun kat! ve ugursuz 
karma§lkligl yeniden duzenleyerek uluslararasl yaptmmlar yoluyla 
dii§manllga dayali siyasetin aCI sonur;larma son verilecek. 

Yunanlilar, muttefiklerin ve ozellikle Amerika 'nm te§vikiyle yeni 
topraklara, kendisinin zaferler kazandlft/ yerlere, medeniyetinin ve 
hristiyanllgm be§igine ayak bastl. 

Yunanistan ordulanm Balkanlardan sonra Asya'mn ovalanna 
gondererek yormu§tu. Bu sinir hali ve yorgunJuk nedeniyle Yunan halJa 
Venizelos 'un partisine oy vermemi§tir. Konstantinin yeniden ba§a 
ger;mesi bu siyasetin degi§mesine neden olmu§tur. 

YUZYlllarm hakki, medeniyetin yaratlcllarl, Yunanistan'la Jasltli 
kalml§ manevi baglar, elem dolu fedakarliklar, Dogu hristiyanlanmn 
kotii mulameleye maruz kaJmaJan, Turkler tarafindan diger Irklann 
sistematik yok edili§i, asillerin gelenekleri, kutsal sozJer, bularm hepsi 
unutuldu. Fransa ingiltere ile arasml sogutmak pahasma, Ankara 
Hiikiimeti ile bOlgesel bir anla§ma yapfl. Rusya, Fransa ve italyafarkh 
sebeplerden dolayl Turklere kar§1 silahlarzm indirdiler. Yunanistan 
ekonomik olarak soyutJandl. Beyaz mavi bayragl uzak diyarJarda 
dalgalandlran Yunan ordusu, kaderine terk edildi ve dolayll olarak 
muttefikleri tarafindan dii§man gibi goriildu. 

Alayel ve kiistah TiJrk, bir zamanJar Cenova' da Ruslar ve Almanlar 
tarafindan beJirlenen saldlrgan grubun iiyesiyken, bugiln bazl eski 
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dU$manlannca $Imartllsa da, boiUnmeye ve yi5netilmeye devam 
edecektir. Ve az saYldaki muttefikleri ve arkada$lan bile nefretlerini 
yilksek siyasetlerinin derinliklerinde bUyiltecektir. 

YiJzylldan Jazla bir sure ingiltere, TUrkiye 'nin koruyucusu olmU$fur. 
Birt;ok kereler Ege denizi uzerindeki Yunan siyasetine kar$1 TUrklerle 
ban$cl! bir politika izlemesini istemi$tir. Bogazlan kapal! futmak ic;:in 
Kmm'da sava$ml$, 1869 'da Yunanistan'la Girit'in birle$mesini 
onlemi$tir. Yunanistan 'a parlak bir gelecek vaatetse de Ruslarla 
birlikte Tiirklere kar$1 sava$masma da engellemi$tir. Berlin 
Kongresi 'nde helenistik fikirleri engellenmi$ ve Yunanistan'l 1885 
Yllma kadar bloke etmi$tir. ,,128 

24 Kaslm 1922'deki gorii~meler, alt komisyon ~alI~malanmn sonueu 

beklendigi i~in saat 16:30'da ba~lacb. Komisyon yah~malannm sonuylanmn 

oturumun ba~langlemda okunmasmm ardmdan soz alan ismet Pa~a, askersiz bolge 

halinde getirileeek slmr hillgesinin Tili:kiye i~in hayati onemi oldugunu ve ban~ 

antl~masml imzalayaeak devletleree Tili:kiye'ye resmi teminat verilmedik~e bu 

fedakarhgl kabul etmeyeceklerini soyledi129
• Dogu Trakya slmn olarak 1913 tarihli 

antla~manm smulanmn kabul edilmesi gerektigini belirten ismet Pa~a, bu isteginin 

etnik ve ekonomik nedenlere dayancbgml soyledi 130. Trakya smmnda 

askersizle~tirilecek bolgelere dair konu, uzun miizakerelerin arcbndan Lord 

Curzon'un onerisiyle bogazlann askersizle~tirilmesi meselesiyle birlikte gorii~iilmek 

iizere ertelendi 131. 

Toplannda daha sonra Bulgaristan'm Ege Denizi'ne yIkt~1 sorunu gorii~iildii. 

Bulgaristan delegesi uzun a~lklarnalar yaparak, tarihi, cografi, ekonomik nedenlerle 

Dedeag~ Limanl'mn Bulgaristan iyin onemini anlattI. Aynca Ban Trakya'nm etnik 

durumunu istatistiklerle ortaya koyduktan sonra bu bolgenin Yunan hakimiyetinden 

ylkartllarak ozerk bOlge olmasml talep etti. 

Komisyon B~kanl Lord Curzon, Bulgaristan'm istedigi haliyle demiryolu 

hattJ He limanm Bulgar topragl saYllmasmm, Yunan i1lk:esiyle ~evrili kii~iik bir 

alanm Herde kan~lkhk ve hatta sava~ nedeni olabileeegini gorii~iinii belirtti. Benzer 

128 EK 10 - C. J. Bourbakis, "Ywlanistan", Diario de la Marina, 24.11.1922, b. I, s.2. 
129 L ozan, a.g.e., ss.24-25. 
130 

Lozan Ban~ KonferanS! Tutanaklar ... , a.g.e., ss.63-65. 
1311.0 6 zan, a.g. e., s.2 . 
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gorli~leri savunan Venizelos ise Dogu Trakya'yt miittefiklerin istekleri iiZerine 

btraktlklanm, Bat! Trakya ile ilgili yeni bir dayattnaYI kabul ettneyeceklerini soyledi. 

o gi.inkii gorli~me1eri sayfalanna ta~lyan Diario de la Marina, "Turkiye 

Arzularmz At;zkt;a Belirtti" b~hgl altlnda, ismet Pa~a'nm Dogu Trakya ve Slmr 

giivenligi ile ilgili taleplerini detayh olarak anlattlgml, Bulgaristan'm taleplerini ve 

Dedagay'm neden Bulgaristan iyin onemli oldugunun da konu~uldugunu yazml~ ve 

eklemi~tir; "Bugiln birt;ok delege, konferanstan bir sonut; almamazsa, Bulgaristan'm 

kuvvet zoruyla Dedeagat;'a girmesinden endi§e ediyor.,,132 

Aym gUn yaytnlanan Dogu Trakya ile ilgili bir diger haberde de, Balkan 

Antant! ile ilgili soylentilerin giiylendigi ~oyle aylklaml~tlr; 

"Yunanistan eski Ba§bakam Venizelos ve Bulgaristan Ba§bakam M 
Stamboudisky, bugiln konferansta Bulgaristan'm Ege Denizi 'ne pkl§1 

konusunda anla§abilmek it;:in gOrU§tUler ve her iki siyasett;i de duygu 
yiiklU konu§malar yaptllar. 

Stamboulisky Bulgaristan 'a kapatzlan Dedeagat; limamnm 
al}llmaszm isterken, Venizelos aym gorU§u payla§tzgmz ancak bunun 
limamn karma komisyon tarafindan kontrol edilmesi §artzyla mumkiln 
olabilecegini soyledi. 

Bu son §ok, son gilnlerde gilndemde olan, Yunanistan, Bulgaristan, 
Romanya, ve Yugoslavya 'nm arasmdaki, Balkan Antantl soylentilerini 
etkilemeyecek. ,,133 

Lozan'dan verilen diger haberde ise, Mussolini'nin Lozan'dan Roma'ya 

d5ndiigii, "Roma'ya hareketinden once yaptlgl aYlklarnada, Konferans'm sonucunda 

ula~llacak ba~anmn kendisinin degil, tUm italya'ntn olacaglnl 134" soyledigi 

yazllml~t1r. 

itilaf Devletleri Tiirkiye Devleti ile istanbul ~ehri, istanbul ve <;anakkale 

Bogazlan'nm durumu iyin Tiirk-Yunan anl~mazhgmdan farkh bir konferans 

toplanmasml Ongormu~lerdi. Ate~esin ardmdan Tiirkler ile Yunanhlann kendi 

meselelerini aralannda yozebileceklerini, miittefiklerin ylkarlan iyin Bogazlar ve 

istanbul'un durumunu go~me istediklerini bu nedenle iki ayn konferansm 

132 Diarlo de Ja Marina, 25.11.1922, h. 1, s.12. 
133 Diario de Ja Marina, 25.11.1922, h. 1, s.l. 
134 Diario de Ja Marina, 25.11.1922, h. 2, s.12. 
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toplanabilecegi go~ii siyasi s;evrelerde Lozan gori1~melerinden iince 

konu~uluyordu. Giirii~melerin ba~lamasmm ardmdan artIk biiyle bir ihtimalin 

kalmamasl Diario de la Marina'da ~iiyle yer bulm~tur; 'Yalan Dogu sorunu i9in 

Turldye-Yunanistan ve Turldye-itilaf Devletleri arasmda yapllmasl ongoriilen ild 

ayrz konferans iptal edildi. Turkiye ile itilaf Devletleri araszndald gorii$meler 

sonucunda Bogazlarzn durumuna dair verilecek karar konferans gorii§melerine dahil 

edildi. ,,135 

Rusya'YI temsil edecek ba~ delege C;;is;erin'in ardmdan, Worovsky de 23 

Kaslm 1922'de konferansa kaymm yapltrrml~tlfI36. Bu nedenle, 24 Kaslm'dan 

itibaren Lozan'a gelecek ve Bogazlar sorunu ile ilgili giirii~melere ba~layacak Sovyet 

temsilci heyeti ile ilgili spekiilasyonlar yapllmaya ba~laml~tlr. Bu katlhmm Tiirkiye 

ve Rusya'mn beraber hareket etmesinin iiniinii as;arak miittefIkleri zor durunIda 

blrakabilecegi yorumu yapllml~tlf. 

''Delegeler Trakya probIemiyIe ugra~maya ara verdiklerinde Rus 
BoI$evikIerin ~ehre geldiklerinde neler oIabiIecegini dU$unuyorIar. 

Rusya ile Tiirkiye arasmdaki antla$ma uyarznca, rum Turk ve 
Bol§evik delegeleri elele vererek gU9lii bir talam oIu~turabiIirler. Turk 
deIegeIerin sessizce buna hazlYlandzkIan dikkatlerden ka9mzyor. 

Avrupah delegelerin 90gu, ismet Pa$a'mn makul bir barl§ istedigi 
konusunda ikna oldular. ismet, Turkiye 'nin sukunet, Avrupa ile dostane 
ili§kiler istedigini ve bunlann otesinde kallanmak i9in sermayeye 
gereksinim duydugunu belirtiyor. 

TUrk temsUciler heyetindeki bazz temsilciler sessizce oturumlan 
dinliyorlar. Bunlar, Tiirkiye'deki Bol$evikleri veya musliiman olmayan 
Avrupa'dan nefret edenleri temsil edebilirler. 

ismet Pa§a kapitalist ve hristiyan Avrupa ile anla$lrken 
kayglyla hareket etmektedir. ismet'in arkaszndaki gii9, 
edilmeyecek istekler yapmasma neden olabilir. ,.37 

SaylSIZ 

kabul 

Gazetede yer alan ba~ka bir haber, Tiirkiye'de Hakkari vilayeti ve s;evresinde 

ya~ayan hristiyan Asuri-Gelddani yani Siiryani azmhkla ilgilidir. Bu azmhgm 

ba~kanl Aga Petros Lozan giirii~melerini gayri-resmi bir statiide izlemi~, Ocak 

1923'te ismet iniinii ile go~~tiir. Aga Petros ismet Pa~a'ya halkma Hakkari 

135 Diario de la Marina, 25.11.1922, h. I, • .12. 
136 Bilal ~im~ir, DII Basmda Laik Cumhuriyetin Dogu~u, Bilgi yaymevi, Ankara, 1999, •. 84 
137 Diario de la Marina, a.g.h. 
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vilayetinde iskana izin vermesi halinde Musul' da ya~ayanlar ingilizlerden aynlarak 

Tiirklerle ya~amak istediklerini aytklayaeaklar ve Tiirkiye'nin Musul ile birle~mesine 

yardlmel olabileeegi teklifinde bulunmu~ 138, talepleri Ankara HUkiimeti 'nee 

reddedihni~tirl39 . 

Kiiba gazetesi, ylialan Osmanh'mn mirasmdan pay ahnak i~in Banhlarla 

i~bir1igi yapanlann Milli Miieadele doneminde ~ok kaYIplar vermek durumunda 

kaIdIldanm yazmaktadu. 

"Anadolu'daki Asirio Galdeano komitesi Yalan Dogu Konferansl 
Ba~kamm arayarak Genereal Agha Pertos 'un Asirio Caldeano hallamn 
haklarlm korumak i{:in Lozan 'da hazlr bulundugu bilgisini verdi. 

Muttefiklerin yamnda sava~an bu azmhklar, en {:ok kaybl vermi~ler 
ve en buyiik zorluklara katlanmak durumunda kalml~lardlr. "40 

I. Komisyon 'un ~aIl~maIan ertesi gUn, 25 Kaslm 1922 sabahl tekrar ba~ladI. 

ilk sozii alan ismet Pa~a, Ban Trakya'mn smm ve etIIik yaplsl ile ilgili Tiirk Tezini 

tekrarladI. Venizelos'un Sup, Yunan ve Bulgar delegelerinin ardIndan Lord Curzon 

soz aIdl ve miittefikler adma ortak bir konu~ma yapn. Bah Trakya i~in bir halk 

oylamasmm kabul edilemeyeeegini soyledi. Ban Trakya ile ilgili Tiirkiye'nin 1913 

senesinin ardmdan yapIlan bir~ok ant1~a nedeniyle hak iddia edemeyeeegini 

savundu. Ardmdan soz aIan Amerikan delegesi, Tiirk YJIrdunun 1920 senesinde itilaf 

Devletleri 'nee payla~lldlgml aneak yapIlan gorii~melerde bu hususlara deginihnedigi 

i~in bu antla~manm kendilerinee ge~ersiz saYIlaeagml ilan etti141. 

Amerikan delegesinin ardmdan soz alan ve a~lklamalanna te~ekkiir eden 

ismet P~a, Amerikan kamuoYJillun hukuk ve adaletten yana olaeagml umdugunu 

soyledi. Bah Trakya'daki halkm ~ogunlugunun Tiirk oldugunu, bolgenin kaderini 

halkm iradesine ba~vurmadan Yunanistan'a vermenin dogru ohnadIgml sozlerine 

ekledil42. 

138 Sim~ir, Lozan I, ss. 388-389 
139 Sim~ir, Lozan I, s. 399 
140 Diario de la Marina, 25.11.1922, b. I, s.12. 
141 AI'Iklamamn tam metni il'in bak1ntz; Abmet Yavuz, Lozan Barl, Konferansl Tutanakiarl, T.e. 
Dt~i~leri Bakanltgt, 1969, ss.104-105. 
141 B Lozao an~ Konferanst Tutaoaklar ... , a.g.e., s.95. 
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o giinlcti ikinci toplantt, verilen aranm ardmdan ogleden sonra ilyte ba~lad1. 

ismet P~a, Akdeniz ve Ege Denizi adalanmn Tiirkiye'nin huzuru ve gilvenJigi iyin 

bilyiik iinem ta~ldlglm belirttikten sonra, loylya yalon mesafedeki adalar ile Bozcada, 

imroz, Semadirek'in Tiirkiye egemenligine blralolmalan gerektigini savundu 143. 

Bilyiik Devletlerce Yunanistan'a btralolan Limni, Midilli, Saloz, Sisam ve Nikarya 

adalan ile ilgili karann da Tiirkiye tarafmdan tattninkar bulumnadlgml soylemi~, Ege 

adalannm askerden anndtnlmaslm, tarafstz ve baglmslz siyasal varltklarl o1malan 

goril~ilnil dile getirmi~ti144. Venizelos'un bu taleplere yapttgl itirazlann ardtndan 

Lord Curzon, imroz, Bozcaada ve Semadirek adalanmn duruntunu Bogazlar 

sorunuyla birlikte goril~meyi, diger adalar ilzerinde ozerklik teklifinin ise kabul 

edilmemesini, adalann asker den anndtnlmasl konusunun da uzmanlannca 

incelenmesi gerektigini ifade etti. Wilson prensipleri yeryeveisnde halkoylamasl 

sonucuna gore alman her karann dilnya ban~ma hizmet ettnedigine bazl omekler 

verdi 145. Lord Curzon bu taleplerin bu ~ekliyle kabul edilemeyecegini, toplantt 

sonunda Ege adalanmn ozerkligi dt~mdaki konularla ilgili Bogazlar sorunu 

goril~iilecegi zaman bir uzmanlar alt komisyonu kurulmasma karar verdi 146. Bu alt 

komisyon Frans1z General W eygand ba~kanhgmda 9all~malanna b~lam1~, ilk 

raporunu 28 Kaslm tarihinde bazl Ege denizi adalanmn askerden anndtnlmasl 

sorunu ilzerine yapllan goril~melerin ardtndan vermi~tir. 

Diario de la Marina, ABD temsilcisinin konferanstaki tutuntunu 

degerlendirirken, "ABD hilkiimetinin gizli antla§malara ve ozellikle ekonomik ve 

ticari bolgeler yaratmak amm;ll olanlarma kar§l t;lktlglm" 147 yazm1~ttr. ABD'nin 

Tiirkiye'de ve bOlgede sermayedarlanmn oldugunu, okullannm ve vatanda~lannm 

bulundugunu belirten gazete • Sava§a mudahale eden ABD 'nin kendisinden habersiz 

muttejiklerce hazlrlanan gizli antla§malarz kabul etmesi mumkiin degi/dir. ABD 

kendi t;lkarlarzm savunurken kapitf11asyonlarm devam etmesini istemektedir. 

143 Bilsel, a.g ••. , s.243. 
144 Lozan Ban~ Konferansl Tutanaklar ... , a.g ••. , s.97 
145 Kara can, a.g .•. , s,.127·129, Lozan, a.g.e., s.21. 
146 K aracan, a.g.e., s. 132. 
147 Diario d. la Marina, 26.11.1922, b. I, s.1. 
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Muttefiklerin antla$malarz ise Turkiye uzerinde ekonomik ve licari bOlgeler 

olu$turma amaczyla yapzlmZ$lzr.,,148 

Tiburcio Castafieda Diinya Hayatl isimli ko~esindeki makalesini Lozan 

Konferansz ve Barz~zn Temyizi ba!?hglyla yaymlaml~tlr. Kendine iizgii i1slubuyla 

makalesine, Lozan'daki taraflan Truva sava!?lanndaki ve eski mitolojideki 

iirneklerdeki gibi bir tarafta koruleri temsilen Tiirklerin, diger tarafta da iyileri 

temsilen de masum bristiyanlann oldugtmu anlatarak ba~hyor. Halifeligin saltanattan 

aynlmasmm Osmanh tarihinde bir ilk oldugunu siiyleyen yazar, halifenin, 

Osmanhmn sivil yetkili resmi bir temsi1cisi olmadlglm, saltanatm kaldmlmaslmn 

ardmdan Vahdettin'in ka9mamasl halinde YIldlZ saraymda oldi.irillebilecegi 

ihtimalini savunuyor. Lozan Konferansl'na gozlemci olarak gelmeyi kabul eden 

ABD 'nin, daha sonraki giinlerde Orta Dogu 'ya deniz kuvvetlerini gonderdigini ve 

g6ri1~meler Slrasmda kenarda oturmaYl degil, kon~macl olmak istedigini de 

okuyuculanyla payla~lyor. Castafieda yazlsmda ismet Pa!?a hakkmda yazdIgl iftira 

sU9lar, okuyucusunda kin ve nefret uyandlrabilecek ol9udedir. Yazar makalesinin 

devammda kendi tahtmdan ba~ka bir~ey du~iinmeyen ve onu korumak i9in halkma 

kar~l yabancl gi19lerle i~birligi yapan bir padi~ahl Hz. Muhammed'e, Kuvayi Milliye 

6nderlerini de Hz. Muhantn1ed'i 6ldiirmek isteyen Kurey~ kabile reislerine benzetlne 

ciirretini ~u ciimlelerle k6~esine ta~lml~tlr: 

''Lozan'da lemsil edilen tUm iilkeler, kendi polilik ve iktisadi 
r;zkarlarmz dU$unmektedir ve diger uluslara kar$z egoislr;e yakla$zmlar 
ir;ine girmektedir. Ankara'daki 'Turk kzlzr;larz', Kemal Pa~a 'nm 
cesaretiyle Avrupalzlarz tehdit etmi$Zer ve aynz kadim soylu TUrkler 
mutavazi bir kaleme d6nu~erek ismet P~a 'nzn tale pierini yazmz~lardlr. 
Turk ordusunun eski kumandanz ismet P~a ki, dunya $ahittir, jzmir 
yangznznzn ve masum hristiyanlarzn 61diirillmesinin azmettiricisi, 
savunmaszz yerli halkz denize d6ken, bu gaddarlzklarz vahiylere 
dayandzran, ustelik antik Truva 'nzn aynz bOlgesinde, insanm insana 
kar~l kana susamz$lzgznzn yilZYlllar ir;inde degi$medigini g6steren 
biridir. 

Simdi artzk TUrkler, Muhammet' e yalvardzklarz gibi muttefiklerin 
g6ril$ ayrzlzgz ir;inde olmasznz isteseler de Fransa, ingiltere ve jtalya, 
Turklerin abartzlz isteklerine bir son vemek ir;in birlikte hareket 
ediyorlar. 

148 Diario de la Marina, a.g.h., s.l. 
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Ankara Millet Mec!isi 'nin halifelik ser;iminde en r;ok oyu 
Abdulmecit' e vermesinde r;izdigi bir tablonun etkisi vardlr. 'Asia 
unutma' adml verdigi ve ogluna 6gettigi bu harita, Sevr antlaJmasl 
sonrasmda slmrlan kUr;UltUlen Turkiye 'nin haritasldlr. 

VI Mehmet sadece du§manlarmm elinden kallmaktan degil, inandlgl 
Muhammet'inin 20 EylUl 622 'de Kurey§ kabile reislerinin injazmdan 
kar;lp Mekke'den Medine'ye gitmesinin benzerini ya§ayarak, Malta'ya 
hicret ettigi illin memnundur. 

Turklerle Amerikahlar arasmaki en onemli tartl§ma konusu 
kapitUlasyonlar ve yabancllarm karma mahkemelerde yargllanmalan 
olacaktlr. Bu ayncahklan sultanlardan da alsalar, 10 EylUl 1914 'te, 1 
Ekim tarihi itibariyle kapitillasyonlarm kaldmlacagma karar verilmi§, 
bu karar ABD 'nin protestosuna neden olmu§ ve kapitulasyonlara 
devam etmi§lerdir. 

Ruslar Konjerans'a i§tirak etmekten memnuniyet duymaktadlrlar. 
Bence bu, bogazlarm serbestliginde ve belki de jstanbul 'un 
tarajslzhgmda, hatta Baltlk'taki Danzig'te oldugu gibi Milletler 
Cemiyeti 'nin istanbulun yonetimini ele almasml saglamasmda degerli 
katlalar yapabilir. ,,149 

Mali ve iktisadi i~ler komisyonu 27 Kaslm 1922'de ilk toplantlsllll yapttl50. 

Bu sorun en yok Fransa'yt ilgilendiriyordu ve komisyonun ba~hgma Franslz 

bankerlerin temsilcisi Barrere getirilmi~ti. ingiltere'nin Tiirkiye'deki yattnml I 

milyar dolar dtizeyindeyken, Fransa'nm yarattlgl mali-tefeci kapital miktart 3.5 

milyar altm franka ula~lyordu 151. ismet Pa~a, Tiirkiye'den i~gal masrafl 

istenemiyecegini, tersine sivil halkm ugradtgl zararlarm tazmin edilmesi gerektigini 

ve Yunan ordusu'nun izmir'e ytkl~mdan yenilmesine kadar geyen siirede neden 

oldugu tiirn zararlarm kar~llanmasml istedi. Yunan ve FranS1Z delegeleri bu gorii~lere 

kar~l Ylkttlar. Sonuyta, Osmanh Diiyun-u Umumiyesi'nin, i~gal masraflarmm 

odenmesi ninve tamirat borylan meselelerinin gorii~iilecegi bir alt komisyon 

kurulmasma karar verildi152. 

Arazi ve askerlik komisyonu 29 Kaslm 1922'de saat 16.30'da tekrar 

toplanml~ttr. Ege Denizi'ndeki adalar sorunuyla ilgili General Weygand 

ba~kanhgmda yall~malanlll yiiriiten komisyonun raporu okunmu~tur. Tiirk heyeti, 

149 EK 11 - Tiburcio Castaneda, "Diinya Rayah", Diario de 1. Marina, 26.11.1922, b. 1, s. 2. 
ISO L 4 ozan, a.g.e., s.10 . 
lSI A.M. ~amsutdinov, TOrkiye Ulusa! Kurtulu! Sav.,. T.rihi 1918-1923, ,ev. Ataol Behramoglu, 
Dogan Kitap, istanbul, 2. Bask!, 1999, •. 311 
152 L 5 ozan, •. g.e., ss.1 04-1 0 . 
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ileri siirdiikleri on~artlann kar~!lanmamasl iiZerine g6rii~melerin baz!lanna 

kat1lmaml~t1r. Komisyon'da tam gorii~ birligi saglanamasa da, adalann askerden 

anndmlmasmm miimkUn olabilecegi gorii~iIniln benimsendigi, Bogazlara yakm dort 

ada iyin ise karar verilmedigi aYlklandl153
• Lozan Antla~masl 'mn adalara ili~kin 

hiikilnllerinde; adalann askerden anndmlmasl, Rodos ve oniki adanm italya'ya ve 

Klbns'm ingiltere'ye blrakllmasl, Anadolu'ya iiy milden az uzakhktaki adalann 

tersine hiikilnl olmadlkya Tiirk egemenligine blrakllacagl konulannda mutabakata 

varlldl154
• 

Yunanistan, Tiirkiye ve ingiltere b~ delegelerinin uzun konu~malannm 

ardmdan, alt komisyonun tavsiyeleri ve Tiirk Temsilci Heyeti'nin yekinceleri goz 

onilne almarak bir karar verilmi~tir. Buna gore Midilli, Saklz, Sisam ve Nikarya 

adalannda hiybir deniz iissil ve istihkam bulunamayacagl, askeri kuvvetlerin smrrh 

saYldaki jandarma ve polis kuvvetini a~amayacagl kabul edildi. 

3.3. 1 ARALIK 1922-24 TEMMUZ 1923 ARASINDA LOZAN KONFERANSI 

Lozan'daki go~meler zorlu geymekte, iilkeler antla~maya vannakta 

zorlanmaktaydl. Atatiirk bu konuyu ~oyle aylklaml~t1r; .... muzakereler hararetli, 

tartz$mah ge<;iyordu. TUrk hukukunu onaylar olumlu sonu<;lar gOriilmuyordu. Ben 

bunu pek tabii buluyordum. C;iinkU Lozan barz~ masasznda bahis konusu olan 

sorunlar ii<; dart yzllzk yeni devreye aU ve sznzrh kalmzyordu, aszrhk hesaplar 

goriiliiyordu. Bu kadar eski, bu kadar karz~zk, bu kadar pis hesaplarzn i<;inden 

<;zkmak elbette 0 kadar basit ve kolay olmayacaktz ... ,,155 

Lozan gorii~melerinde 1. Komisyon yall~malan 1 Arahk 1922'de devam etti. 

Nilfus milbadelesinin g6rii~illdi1gi.i toplantlda iki ylldlr bu konu iiZerinde yah~an Dr. 

Nansen'in go~leri almill. Konunun alt komisyonda g6rii~iilmesi karanmn ardmdan 

bu komisyondaki go~melere iiy giin ara verildi. 

153 Lozan, a.g.e., 5.37. 
154 ~erafettin Turan, TUrk Devrim Tarihi, 2. Kitap, 2. Bas1ID, Bilgi Yaymevi, Ankara, 1998, ss.308-
309. 
ISS Mustafa Kerna! Atatilrk, Nutuk (1919-1927), ATAM, Ankara, 1997, s.466 
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4 Arahk'ta ba~layan gorii~me1erde Sovyet delege kurulu b~kanl G. V. 

<;iyerin, Bogazlann yoziimUnde Tiirkiye'nin ulusal ylkanlanm savunan, Karadeniz'e 

klytSl olan devletlerin gUvenlik ylkarlanna gore hazlrlanml~ ve tUm devletlerin ticari 

deniz ula~lml ozgiirlfigfi saglayan Lenin'in hazlrlaillgl Sovyetlerin bildirisini 

okudul56. DUnya kamuoytIDun ongordiigu bir biyimde Bogazlar konusunda Sovyet 

delegesi <;iyerin'in talepleri Tiirk tezine paralellikler giistermekteydi. Lord Curzon, 

<;iyerin'in yanllarak rol degi~tirdigini ve ismet Pa~a'nm kalpagml giydigini 

soyledikten sonra Rusya, Ukraytta ve Giircistan ternsilcisi slfatt yanmda Tiirkiye 

temsilcisi olarak da giiriilebilecegini, diirt filkeyi de temsil ettigini giirrnekten mutlu 

oldugunu sitemkar bir dille ifade ettni~tirI57. 

Rusya 'nm Tiirkiye ile birlikte hareket edecegi iinceden de tahmin edilse de 

Karadeniz'e Slmn olan devletlerin gii~melere yagmlmadan bogazlar sorununun 

yiiziimii olanakh degildi. Rus delege1erinin Lozan'da toplanttlara resmen kattlmadan 

once bogazlar sorunu iyin konferansa mfidahale ettneye ba~laml~larill. Yapttklan 

giirii~me1erde ve basma Slzan haberlerde Rusya'nm mfittefiklerin gorfi~lerinden ote 

Tiirk-Rus ytkarlanna ortak bir taVlf alacaklan ve gorii~meleri ylkmaza sokabilecek 

tarzda hareket edebilecekleri Diario de la Marina gazetesinde yaztlml~tt 158. 

Giirii~eler uzun bir siire devam etti ve sonuyta Tiirkiye'nin bogazlann 

statiisii ile ilgili Lozan antla~masmm hiikiirnleri uyannca itilaf Devletleri 'nden 

temsilcilerinin de dahil oldugu ba~ka bir komisyonu kabul ettnesi, Rusya tarafmdan 

olumlu algllanmadl159. <;Unkii Tiirkiye ve Rusya 16 Mart 1921'deki irnzaladlklan 

ant1~manm 5. maddesinde, bogazlar rejiminin saptanmasl iyin Karadeniz'de ktytSl 

olan devletlerin temsilcilerinden olu~an bir komisyon kurulmasma karar 

verrni~lerdi 160. 

Bogazlar, Trakya, Musul, borylar, kapfitiilasyonlar, vb. pekyok aglr sorunla 

devam eden konferanstaki giirii~meler, iki aydan uzunbir siire gece1i gUndiizlii devam 

etti. Lozan Konferansl'mn ilk bir aytnda Bogazlar ve Tiirkiye'nin slmrlan ile ilgili 

156 A.M. Samsutdinov, a.g .•. , s.319 
157 K Lozan Ban~ onferans! Tutanaklar ... , a.g.e., s.136. 
ISS Diario de la Marina, 30.11.1922, b. I, s.1. 
159 Arnold J. Toynbee, Tilrkiye ve Avrupa, 2. Bask!, Orgilu Yaymevi, istanbul, 2002, ss.243-244 
160 Turan, a.g ••• , s.209. 
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temel giirii~ aynhklannm <;iiziimii ile ugra~!ldl. Daha sonraki diinemde ise ekonomik 

ve mali sorunlar ile ilgili giirii~melere aglrhk verildi. 

Ocak sonunda iiI! miittefik devletin temsilcileri kendi aralannda yedi 

protokolii i<;eren bir antla~ma metni hazlrlarular. 31 Ocak 1923'te duyurulan bu 

projenin tiimiiyle kabul ya da reddini iingiirmii~lerdi. 2 $ubat'ta Tiirk heyetine 

verilen proje iki gUn boyunca incelenmi~, heyetler araSI yogun giirii~eler siirm~, 4 

$ubat ak~aml ismet Pa~a boyle bir antla~ayt irnzalamayacagml bildirmi~tirI61. 

Bunun iizerine Lord Curzon gii~meleri kesip ingiltere'ye hareket etrni~tir. 

Bu geli~me sonrasmda, ismet Pa~a Lozan'da bir siire daha kalml~, bu 

donemde ABD temsilcisi ile de giiri1~mii~ ve 7 $ubat 1923'te Tiirkiye'ye hareket 

etmi~tirI62. istanbul'a ugradlktan soma, 20 $ubat'ta Ankara'ya gelen heyetin Lozan 

giirii~meleriyle ilgili TBMM'ye yapttklan a<;lklamalar sert tartt~alara neden 

oJrnu~tttr. Yeniden sava~a hazulanan Tiirkiye'ye kar~l ingiltere'nin de iinlem 

aJrnasma en biiyiik tepki ingiliz kamuoyundan geJrni~tir. Diger devletlerde de gerek 

kamuoyunun gerekse basmm ban~ yiiniinde aguhgml koymasl iizerine 29 $ubat 

1923'teki itilafDevletleri'nin iinerdigi yeni ban~ projesine Tiirkiye 4 $ubat'ta yarut 

vermi~tir. Miittefiklerin de Tiirkiye'ye kar~l iinerilerini 8 Mart'ta bildirmesinin 

ardmdan Lozan Konferansl'na yeniden ba~lama karan ahnml~ ve ikinci devre 23 

Nisan 1923'de aYlJrnl~ttr.i6l Yeni diinemde tecriibesi artan Tiirk heyetine kar~m itilaf 

Devletleri temsilcileri degi~i~ ve ismet Pa~a miittefiklerin aralannda b~giisteren 

anla~mazhklarl Tiirkiye lehine kullanma firsatt yakalaml~ttr164. Konferansm ikinci 

safhasmda ingiltere'yi Horace Rumbold, Fransa'yt General Pelle, italya'Yl Marki 

Gorroni temsil etmi~tirI65. 

Lozar! gii~melerinde Tiirkiye'nin iineri\eri a~ama a~ama kabul ediJrni~, 

komisyonlann yah~malan 17 Temmuz 1923 ak~aml tamamlanml~tlr. Ankara 

Hiikiimeti'nin bazl konulan kabul etrnek iyin harcarugl uzun siire Atatiirk'ii 

endi~elendirmi~, iilkenin iiniinii ban~ yoluyla a<;mak iyin Lozan'daki heyete mevcut 

161 I' tIn"""·· 91 92 sme onu, a.g.e., S8. - • 

162 Utkan Kocatiirk, Atatilrk ve TOrkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronoiojisi 1918-1938, Ankara, 1988, 
8.378. 
163 L ozan, a.g.e., 8.109. 
164 Sonyel, a.g ••. , 88.341-342. 
165 Lozan, a.g.e., 8.120, Karacan, a.g.e., s. 233. 
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haliyle antla!)ma)'l imzalama yetkisi vermi~tir. Lozan Ban~ antla~masl 24 Temmuz 

1923'te tOrenle imzalanml~t!r. 143 maddeden olu~an teme1 metinde genel olarak ~u 

ana konularda antla~maya vanlml~t!rI66: 

Giiney Smlrl: ile Fransa Tiirkiye arasmda kabul edilen 20 Ekim 1921 An

kara Antla~masl'mn Suriye smm hUkOmleri Lozan'da degi~tirilmemi~tir. Aneak Irak 

Slmn, Musul sorununun o;;ozllmlenememesi iizerine ileri bir tarihe erte1emni~tir. 

Ingiltere ve Tiirkiye'nin ikili go~melerden bir sonuca ula~llamamasl halinde 

Milletler Cemiyeti'nde o;;ozllmlemnesine karar verilen Musul sorunu aneak 1926'da 

o;;ozllmlenebilmi~tir. 

BatI Smlrl: Misak-I Milli esaslanna uygun olarak Yunanistan'la Bat! 

smmmiz Merio;; nehri olarak kabul edilmi~tir. Bat! Trakya Yunanistan'a blrakllml~, 

halkoylamasl yapilmasl kabul edilmemi~tir. 

Ege Adalan: imroz, Bozcaada ve Tav~an adalan C;anakkale Bogazl'nm 

giivenligi io;;in Tiirkiye'ye blralolml~t!r. Limni, Semadirek, Midilli, SakIZ, Sisam, 

Nikarya adalan Yunanistan'a blralolml~ ve silahslzlandmlmasl kabul edilmi~tir. 

Rodos ve 12 ada ile Meis adasl italya egemenligine geo;;mi~tir. 

Bogazlar: Ban~ zamanmda, tiearet gemileriyle, ticaret uo;;aklanrun tam geo;;i~ 

serbestisi olacakt!. Sava~ zamarunda Tiirkiye tarafslz olursa, diger devletlerin 

gemilerine geo;;i~ serbestisi tanmacaktl. Ancak Tiirkiye sava~an devlet ise, tarafslz 

devletlerin gemi ve uo;;aklan denetlenebilecek, dii~mana yardlm etmemek ~art1 ile 

bogazlardan geo;;ebilecekti. Bogazlann sahilden io;;eriye onbe~-yirmi kilometrelik 

klsml askerden armdmlacak, bu durumun Tiirkiye'nin giivenligini tehlikeye 

sokabilecegi io;;in uluslararasl bir garanti olmasl io;;in Bogazlar komisyonu kJirulacakt!. 

Kapitiilasyonlar: Biitiiniiyle kaldmlml~tlr. 

DI~ Bor'Yiar: Osmanh Devleti'nin boro;;lan ondan aynlan devletlere e~it 

olarak boliimnii~tiir. Odeme ko~ullanm ve odemeleri kontrol edecek bir komisyon 

kurulmu~ ancak boro;;lann Odenmesi io;;in yurtio;;inde kJirulan her tiirlii yabanci denetim 

ve gozetime son verilmi~tir. 

166 Lozan Antla~maSl'nlll tam metni i9in baktmz: ismail Soysal, a.g .•. , ss.93-225. 

101 



Azmhklar: Tiim azml1klann TUrk oldugu kabul edilmi~tir. Istanbul'da ya~ayan 

Rumlarla, Batt Trakya' da ya~ayan TUrkler dl~mda kalan bu iki iilke topraklanndaki 

diger TUrk ve Yunan uyruklannm miibadelesi kararl~tJnlIm~trr. 

Sava~ TamiratJ: Itilaf Devletleri 1. Dooya Sava~I'ndan 0 giine kadar olan 

sava~ tazminatJ istemlerinden vazge\!mi~lerdir. Yunanistan Anadolu'da sava~ 

yasalanna aykm olarak i~ledigi zararlan onarmayt kabul etmi~tir. Karaaga\! ve yoresi 

Yunanhlardan sav~ tamiratJ olarak ahnml~trr. 

Sava~ Tutsaklan: Yunanistan ile askeri tutsaklar i\!in 30 Ocak 1923 'te 

kar~lthk ilkesine bagh bir antla~ma yapl1ml~ ve sivil tutsaldar ise Lozan'm 

kabulOOOO ardmdan yttrtlanna geri gonderilmesine karar verilmi~tir. 

Antla~manm irnzalanmasmdan soma Lozan'dan yola \!lkan, Romanya ve 

Bulgaristan iizerinden yttrda donen heyet, 11 Agustos 1923'te Istanbul'a iki goo 

soma da Ankara 'ya gelmi~tir. Bu strada TUrkiye' de milletvekili se\!imleri yapllml~, 

Ikinci TBMM 2 Agustos 1923'te aplml~tJr. 4 Agustos'ta hiikiimet b~kanl RaufBey 

istifa etmi~tir. 13 Agustos'ta Mustafa Kemal yeniden Meclis Ba~hgl 'na se\!ilmi~, 

14 Agustos'ta da Ali Fethi Bey'in ba~kanhgmda yeni bir kabine kurulmU~tur167. 

Yenilenen TBMM'nde Lozan antla~masmm kabulunu ongeren kanun tasansl 

21 Agustos tarihinde gorii~iilmeye ba~land1. Diario de la Marina ertesi goo 

sayfalanna ta~ldlgl, yeni kabinenin kurulmasl ve Lozan konferansl gorii~meleri ile 

ilgili haberlerle, barl~ antla~masl ile ilgili sUrecin Kiiba'da takip edilmeye devam 

edilmi~tir. Gazetedeki haberde oncelikle azmhklarla ilgili ajanslara ge\!ilen haberleri 

sayfalanna ta~lml~tJr. 

"Yapzlan yeni ser;imlerin ardmdan Ankara'daki Buyiik Meclisi dun 
Lozan Antla~masz 'm gorii~meye ba~laml§tzr. Siyasi r;evrelerde 
Kemalistlerin isteklerini buyiik olr;ude kar§llayan antla§mamn kabul 
edilecegi soylenmekiedir. 

Antla§ma hukiimlerine gore Anadolu'daki tum Yunanlzlar ve 
Ermeniler smzrdl~z edilecek Hristiyanlarz bir an once Anadolu'dan 
gondermek isteyen milliyetr;i Turklerin plamnda Ermeniler Rebasia 'ya 

167A b y ars, a.g .•. , s.377. 
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gonderilmesi ve Yunanhlarm bUyiik ihtimalle once Samsun 'a oradan da 
Halep 'e gonderilmesi vard,r. H 168 

TBMM 23 Agustos 1923'te Lozan Ban~ Antla~masml onaylanu~tlf 169. 

Antla~manm imzalandlgl giin ve sonrasmda Ankara'da biiyiik ~enlikler 

yapllnll~ttr170. Meclisteki gorii~melerde antla~ma hiikiimleri adalar, Musul ve sava~ 

tazminatl yonlerinden kimi iiyelerin ele~tirilerine ugraml~ttr. Aneak Yeni Turkiye'yi 

diinyaya kabul ettiren antla~a 14 olumsuza kar~l, 213 oyla onaylanrrll~ttrl7l. Ankara 

Milliyetlli Meclisi Lozan'l Kabul Ettil72 ba~hglyla Diario de la Marina'da verilen 

haberin tek yalm~hgl kullanllan 235 oyun 215 'inin miispet oldugmlUn yazlhnasldlf. 

Lozan'a taraf diger devletleree kabulii gecikmi~, tiinI iilke meclislerinde kabul 

edilip yiirtirliige girmesi 1924 ythnm Agustos ayml buhnu~tttr173. Ertesi giin itilaf 

Devletleri yiiksek komiserligi itilaf Devletleri'nin istanbul'daki komiserliklerine 

istanbul'u terk ettuelerini bildirmi~tir. 6 Ekim 1923'te Tiirk birlikleri Siikrii Nail 

Pa~a komutasmda istanbul'a girmi~, ertesi gUn itilaf Devletleri'nce ilan edihni~ 

slkiyonetim ve sansiir kaldInhnl~ttrI74. 

Cografi yakmhgmdan ve siyasi niifuzundan dolayt 0 donemde Kiiba basml 

Lozan gorii~melerinde Tiirk Amerikan ili~ilerine onem vermi~tir. Bu siire,.te Tiirkiye 

ile Amerika arasmdaki manda SOfilllll, Ermeni somll, kapitiilasyonlar, bogazlar ve 

Chester Projesi omegindeki imtiyazlar SOfilllU zaman zaman Kiiba basmmda yer 

alml~ttr. 

1908 senesinden beri Amerikah Amiral Colby Mitchell Chester'm Anadolu, 

Suriye ve Irak'taki petrol imtiyazlarl i,.in ,.aba sarfettuesinden otiirii imtiyazlan 

i,.eren bu proje, Chester adlyla anllml~ttr. 1922 Ylhnm Eyliil ayt ortalannda Amiral 

Chester ve ortaklan tarafmdan eski projenin onaytnm ya da eski projeye dayanan 

yeni bir imtiyazm elde edilmesi i,.in giri~imlerde bulunmu~tttr. Lozan Konferansl'mn 

Musul iizerinde yapllan gorii~melerinde ingilizler kapitiilasyonlar i,.in Tiirk heyetini 

16B Diario de Ia Marina, 22.08.1923, b.l, s.l. 
169 Kocatiirk, a.g.e., s.393. 
170 Bill ~im!ir, Lozan Telgraflan II, TTK Yay., Ankara 1990, s. 603 
17l Turan, a.g.e., s.291. 
172 Diario de Ia Marina, 24.08.1923, b.2, s.l. 
l7J 11 Ocak I 924'te itaIya, 10 Nisan 1924'le ingillere, 27 Agustos'le I 924'te Frans. meclisi Lozan 
AntIa!ma81UI kabul etmi!tir. Lozan, a.g ••. , 8.156. 
174 b Ayars, a.g .•• , s8.378-382. 
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slkl~tlITnaktayd1. FranS1Z ~irketleri de bu projenin Tilrkiye tarafmdan kabul 

edilrnemesi iyin kulis yaplyorlardl. itilaf Devletleriyle Lozan' da ya~anan 

olumsuzluklara ragmen, Yeni TiJrkiye'nin yabancl sermayeye kar~l olrnadlgml 

gostemek arnaclyla Chester Projesi 9 Nisan 1923'te TBMM'de kabul edilrni~tir175. 

Musul'un Tilrkiye smlflarmda kalrnarnasl ve ortaklar arasmda yikan anl~mazhk 

nedeniyle geryekle~meyen proje, Ankara Hiikiimeti tarafmdan Arahk 1923 'te iptal 

edilrni~tirl76 . 

Lozan gorii~melerinin sonuylanmasl ve irnza ~amasma gelinmesinden 

itibaren Tilrk ve Amerikan delegasyonlan arasmda, 21 Temmuz ile I Agustos 1923 

tarihleri arastnda diizenli resmi gorii~meler yapllrnl~t1r177. Diario de la Marina 

gazetesinin 3 Agustos tarihli ntishasmda bu gorii~melerin sonucunda iki devlet 

antla~ma hiikiimlerinde mutabtk kaldlklarru duyurmu~tur 178. Aynca gazetede 

Lozan'da taraf olmayan Amerika'nm Tilrkiye ile ili~kilerini geli~tirmek istedigini bu 

nedenle isteklerini bir silreligine de olsa ertelemek istedigi yorumu yaplhru~ttr. 

Lozan'daki Tilrk heyeti 6 Agustos'ta ABD temsilcileriyle 32 maddelik 

"Genel Antla~ma" ile 12 maddelik "Suylulann iadesi" antla~masl irnzalarnl~lardlrI79. 

Genel Antla~ma dort klslmdan olu~m~ ve "Siyasi Mooasebetin Tesisi" 

Ongoriilrnii~tiJr. Osmanh Devleti ile yapllan tiim antl~malan ortadan kaldmldlgl bu 

antla~manm hiikiimlerine gore, kesilrni~ siyasi ili~kilerin devletler genel hukuku 

esasma gore yeniden ba~lattlmasma karar verilrni~tir. Aynca Tilrkiye'de 

kapitUlasyonlann kalkttgl Amerikan hiikiimetince kabul edi1mi~, taraflann uyntklan 

iyin her tiJrlii konuda kar~lhkh olma ilkesi kurah konmu~tuI80. Kiiba gazetesinde bu 

antla~malar ~oyle yorumlanml~tl: ''ABD ile TUrkiye 'nin yaptlitl antla$"lanm biri 

Franslzca iki antla$ma imzaladl. Bu antla$malar Amerikal! temsilcilerin konferansm 

ba$mdan beri yiJriJrliJkte kalmasml istedikleri kapitiilasyonlar ile ilgili bir duzenleme 

175 Anla~IDanln tam metni i~in bakmlz: Armaoglu, a.g .•. , ss.31-67 
176 M. Emin ElmaC!, ittihat-T.rakki v. Kapittllasyonlar, istanbul, Homer Kitapevi, 2005, s.192 
177 Armaoglu, a.g .•. , s.89 
178 Diario d. Ia Marina, 03.08.1923, b. 2, s. 1. 
179 Antla~manm ingilizce tam IDetni i~in baklmz: Armaoglu, a.g .•• , ss.90-109 
180 SoysaI, a.g .•. " s.328 
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getirmese de, iki devletin de barllj doneminde daha iyi ili~kiler kurma arzusunda 

olduklarzmn ispatl kabul edilebilir. ,,181 

Siizkonusu antla:;;rnalar Arnerikan Kongresi'nde yeterli oy alamad1g1 iyin 

yiiriirli.ige girmemi~tir. Daha sonra senatoya giden bu antla~rnalar, kamuoyunda 

yogun bir biyirnde tartt~llml~ ve senatoda etkinligi olan gruplar tarafmdan 

engellenmeye yah~llml~ttr. Diario de la Marina gazetesinde 24 Kaslrn tarihli New 

York kaynakh haber Lozan Antla~masl 'mn Onaylanmasma Kar~l Hareketler ba~hgl 

altmdadlr. 

"Bugiin, ABD'nin Almanya eski bUyiike!l;isi James W. Gerard ile 
Ermenistan'm Bag!mSlZizg! kin Amerikan Komisyonu ba~kanmm 
onderU/tindeki etkili bir grup, Yale Clup'te Lozan Antla~mas! 'mn ABD 
senosunda onaylanmas!m engellemek if;in bir eylem gerfekle~tirdi. 

Haz!rlanan bir muht!ra ~imdiye kadar 100 devlet adam! tarafindan 
imzalanm!~t!r. Bunlarm arasmda ordu mensuplan, kilisenin liderlerine 
mali destek verenler, gazeteciler ve yurtd!~mdaki i~ olanaklarmdan 
yararlanan i~r;iler vard!r. Muht!ra, ba~kan Coolidge 'ye, sekreter 
Hughes 'e ve gelecek donemde antla~may! reddetmeleri ifin senatorlere 
sunulacakt!r. 

Belgede, Lozan'da devleti temsil edenlerin Mustafa Kemal Pa~a'ya 
Amerikan vatanda~larmm haklarml feda ettiklerini, Ermeni halktna 
SayglslZlzk ettiklerini, ulkenin soz verdigi gibi bunlan korumas! 
gerektigi aynca Chester imtiyazlanm Amerikon i~ adamlarmm 
yararma degi~tirmesinin ve bu ki~ileri ABD yargl sisteminin d!~ma 
r;lkarmamas! gerektigi belirtilmi~tir. ,,182 

Kamuoyu basklsmm da etkisiyle 18 Ocak 1927 tarihinde T i.irkiye ile ABD 

arasmda irnzalanan antla~rnalar Amerikan senatosunda reddedilmi~tirI83. 

181 Diario de la Marina, 07.08.1923, b. 2, s. I. 
182 Diario de la Marina, 24.11.1923, b. 3, s.1. 
183 Bu antla~maum ABD'de siyasi bayattndaki yeri ile ilgili bakImz: Melin Tamko9, "The question of 
the Recognition of the Republic of Turkey by the United States", Milletierarasl milnasebetler Tilrk 
YlllljlI, S. I, 1960, ss.99-120. akl. Fabir Armaoglu, Belgeierle Tiirk-Amerikan Milnasebetleri, TTK 
Yay., Ankara, 1991, s.90 
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DORDUNCUBOLUM 

KUBA A YDINLARININ TURK DEVRiMi iLE iLGiLi GORU~LERi 

4.1. TURK DEVRiMi VE siYAsi GELi~MELER 

Lozan Antla~masl 'ndan kimin kazan9h 9iktlgl konusu, giinilmiizde bile 

tartl~llmaya devam edilmektedir. Bu konu 0 donemde de Avrupa ve Tiirkiye 

kamuoyunda yogun bir bi9imde tartl~llml~tJ.r. Kiiba basmm en se9kin ve dl~ 

haberlere duyarh gazetesi olarak incelenen Diario de la Marina gazetesinin 

sayfalannda da Kiiba aydmlanmn antla~mayla ilgili gOrii~leri yaYllllanml~tlr. Ban~ 

gorii~me1erinden once Tiirkler'in her zaman sava~ istedigini ve ban~ konferansmlll 

ba~arlslz olacagl inancl ta~lyan, gorii~melerin kesilmesini Tiirklerin kabul edilemez 

isteklerine baglayan ve Tiirklere kar~l onyarglyla yorumlar yapan Kiiba aydllllan, 

belirli bir diizeyde gUvensizlik hislerini ta~lmaya devam ettirseler de okurlanna, 

ge1eneksel Osmanl1'dan farkl1, 'Yeni Tiirkiye'nin dogdugunu" haber vermi~lerdir. 

Yeni Tiirkiye He ilgili ilk makale Tiburcio Castafteda'mn Lozan'dan Kimler 

Galip Aynldl, Tiirkler Mi Yoksa Miittefikler Mi? b~hkh makalesidir. Castaneda bu 

yazlSllllll ilk bolilmiinde Lloyd George'un "Bir maymun lsmgl tarihin alo~lm 

degi~tirdi" diyerek ne demek istedigini, krahn olilmiiniin ardilldan yalon donemde 

Yunanistan'da ve Tiirkiye'de ya~anan siyasi geli~meleri ele alml~tJ.r. 

Lloyd George Mudanya Ate~kesi'nin ardilldan ba~bakanl1gl blrakml~ ancak 

eski dii~iincelerinin hakh oldugunu savunmaya devam etlni~tir. Sevr antla~maslyla 

Osmanh'Yl yok etlne plammn son a~amaslm hazlflayan eski ingiliz Ba~bakanl 

Ankara merkezli ulusal direni~e boyun egmek zorunda ka1ml~tJ.r. Mustafa Kemal'in 

Dogu Sorunu'nun 9ozilmii, yani Tiirklerin once istanbul' dan daha soma da 

Anadolu'dan atJ.lmasl i9in yiizyI1lardu beklenen ve Sevr ile u1a~I1dIgl zannedilen bu 

son darbeye kar~l ba~kaldmsl ve olaganiistii ~artlarda kazandIgl ba~an, sadece Tiirk 

tarihinin degil diinya tarihinin de alo~lru degi~tirmi~tir. 

Makalenin ilk bolilmiinde ilgin9 bir detaya yer verilmi~, Lloyd Geroge'un 

Hindistan'dan asker toplarken, Hintli miislilmanlara, istanbul ve Dogu Trakya'mn 
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sultandan ahnmayacagma dair soz vermesine ragmen bu sozilnii tutmadlgma dikkat 

gekilmi~tir. Aynca yazann Mustafa Kemal'in Selanik'ten Samsun'a 91kugml 

yazmasl da biiyiik olaslhkla Ataturk'iin Selanik dogumlu oldugunu bildigi i9in 

yapugl bir hatamr. Castaneda, Lloyd George'un miitteflkleri sU9lamasmm yersiz 

oldugunu, Lozan gorll~melerinde Tiirklerin zaferle aynlan taraf oldugunun kabul 

edilmesi gerektigini soylemi~tir. 

''Lloyd George, Birle$ik KralIzk'm Ba~bakanlzgmz bzraktzktan sonra 
buruk ve igneleyici soylemlerini arttzrdz. Dedi ki "bu antla~ma 

milletlerin ve devletlerin, uzagz gorememesinin, sadakatsizligin, 
bencilligin ve korkalzgmm birle~mesinin sonucudur." Ve Osmanlz 
imparatorlu 'gunun tasviyesi it;in "hepiniz ona el koydunuz" diyen 
Lloyd George 'un yerinde olan herhangibiri onun gibi du~unebilirdi. 

Lloyd George Turkiye ya da en azmdan istanbul'daki hristiyan 
etkisinin <;okii$undeki rolUnu yadszyamaz; <;unkii 1918 'in ba~larmda, 
muttefiklerin ittifak Devletlerine kar$l galibiyetine kesin gozuyle 
bakzlzrken, ingiltere Ba~bakanz 'na bUytik yetkiler verilmi$, ve 
Avrupa 'daki ingiliz birliklerini gU<;lendirmek i<;in Hindistan 'dan asker 
toplarken Halife'ye inanan Hint musliimanlarma, istanbul ve Dogu 
Trakya 'nzn Tiirkiye Sultanzndan almmayacagma soz verdiler. Ancak 
1920'de Sevr antla~masz imzalandzgmda, Lloyd Geroge'un bu 
sozlerini unuttular, istanbul TUrkiye'den ayrzldl ve sultanm neredeyse 
M<; topragz kalmadz. 

Sevr Antl~masz'nm uygulanmasmda Yunanistan iizerindekz' 
etkisini kullanan Lloyd George, Selanik'ten Ankara 'ya gizlice ge<;en 
ve VI. Mehmet'in Sevr Antla~masz 'a attzgz imzayl tanzmadzglnz 
a<;lklayan Kemal Pa~a 'yz hesaba katmaml~tz. Biliyoruz ki Venizelos 'un 
ayrzlmasmdan ve muttefiklerin dii$manz Konstantin'in yeniden kral 
olmasmm ardmdan, italya ve Fransa Yunanlzlarla Kemal Pa~a'nm 
milliyet<;ileri arasmdaki Sav~l anlamslz buldular. Fakat ingiltere 
Yunanistan 'a silah ve para yardlmmda bulundu ve Konstantin ile 
ili$kilerini devam ettirdi. F akat Yunanlzlar Turk zaJerinin ardmdan 
onlan a$agzlayanlan cezalandzrdl. 

1921'de Lloyd George, Ankara'nzn miicadelesinde Yunanistan'z 
rezil etmeden once Sevr Antlaljmasz 'nz gozden ge<;irmeyi onerdi. 

1922 'de Konstantin'in maglubiyeti sonrasmda, Fransa ve 
slnzrlarmz geni§letmek ir;in savalja giren italya ile birlikte Lloyd 
George, 1915 'teki antla~malarz on plana pkartmaya b~ladz. 
Mudanya Atqkes Antla$masz 'nz imzalayan Llyod George, Tiirk 
Milliyet<;isi Ankara Hiikiimeti 'ni tanzd,. 

TariM yalanlamamak gerektiginden, 
gOrUljsuzliik, sadakatsizlik, bencillik ve 

Lloyd George ·uzak 
korkaklzk" olarakta 
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nitelendirse, balUn herkes Lozan'm Tiirklerin zaJeri oldugunu 
soy/iiyor." 1 

Makalenin ikinci bolfuniinde Lozan Antla~masl hilkiimlerinin genel bir tahlili 

yapllml~tlf. Wilson ilkeleri illkedeki azmhklan «;ogunlukta oldugu bOlgelerde kendi 

kaderlerini belirleyebilme haklam savunuyordu. Milttefikler bunu Ti.irklerin azmhkta 

oldugu yerlerde uygulamak istiyor aneak Tilrklerin yogunlukta oldugu istanbul gibi 

stratejik yerlerde ya da Bat! Trakya gibi Ti.irklerin egemenligine girmesini 

istemedikleri yerlerde uygulanmasma k~l yooyorlardl. Castaneda, objektif bir bakI.~ 

aylSlyla balaldlgmda, yogunlugu Ti.irklerin olu~turdugu yerlerin hakimiyetini, 

hristiyanlara kotil muamele etmeyen Ankara Hiikfuneti'ne blrakmanm uygun 

oldugunu belirtmektedir. 

tngilizlerin Bogazlan, Yunanhlann Bat! Anadolu ve Dogu Trakya'YI 

kaybetmesinin yanlslfa, Franslzlann da Osmanh 'ya verdikleri borylann tahsilinde 

kesin bir sonuea varamamaSI da Castafteda tarafmdan Tilrklerin ba~anlan arasmda 

saYllmaktadlI. Yugoslavlann bile ant1a~mada kaybeden taraf oldugunu belirten 

yazar, iizerinden 11 sene ge«;mesine ragmen, Yugoslavlann baglmStzhklan iyin 

sava~ttklan Osmanh'mn borylarma ortak olmak zorunda kaldtklan gorii~iinil dile 

getirmi~tir. 

"Tarihi gen;ekleri aI;:lklamak ya da ortaya r;lkarmak gerekirse, 
miittefiklerin uzla§maya varamadlklarz, Tiirkleri atarak istanbul 'u 
hristiyanla§tlrmak, "kendi kaderini belirlemek" ilkesine saygl 
gosterildigi taktirde yapllmasl hayli zor hir i§ti. 9iinkii bu §ehirde 
1200000 Tiirk ya§lyordu. Ustelik Ankara smlrlarz dahilindeki 
hristiyanlara kotii muamele yapmayacagma soz vermi§ti. 

Lozan Antla§masl, Fransa, ingiltere ve ABD 'nin demiryol/arz, petrol 
ve maden i§letmelerindeki ozel ayrlcalzklara, iir;te ikisi Fransa 'ya olan 
Osmanlz Borr;:larmm tahsilatl konularma bir r;oziim getirmemi§tir. 

Yugoslavya Lozan barz§ antla$maSlm imzalamak istememi$tir. 
9iinkii 1912 'de Tiirkleri yenmi$, Tiirk topraklarzm sava$arak 
kazanml!jtlr ancak antla§ma geregi Osmanlz Borr;larmm bir /crsmml 
iistlenmesi gerekmektedir. Ustelik, Tiirkiye antla§mada odeme 

I EK 12 - Tiburcio Castaiieda, "Dilnya Hayau", Dlario de In Marina, 05.08.1923, b. 1, s. 2. 
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konusunda bir karar vermemi$tir ve Yugoslavya Tiirkiye'nin bile odeme 
yapmayacagl Osmanh Borr;lanm odemeye ba~lamak istememektedir. ~ 

Lozan Antlru)masl'm yorumlayan bir ba~ Kuba aydlm da Jose Cabruja y 

Planas'tIr. Cabruja'mn Amerikahlarla yapilan antla~ma sonrasmda kaleme aldlgl 

Tiirkiye 'nin Hayat Meselesi ba~hkh makalesinde yaphgl genel degerlendirmede Milli 

Mucadele ile ilgili onyarglSlz gOrU~lerini okuyucusuyla payla~ml~t1r. Lozan 

antla~masmm Tfukiye i9in bir zafer oldugunu belirten yazara gore Tfuk halkmm 

ya~am mucadelesi insanhga omek olmahdlr; "Eger bir ki~i hangi milletin en bUyUk 

mucadeleyle, hepimizin gereksinimi olan, ya~amayl savundugunu bilmek isterse, 

ya~adlklarmdan otfuU hi9bir ku~kuya yer blfakmakslzm Tfuk hallam se9melidir." 

Planas, dtinyayl Lozan sfuecine getiren Anado lu ihtilali' nin nedenini, 

muttefiklerin Tfukleri Anadolu'dan ylkartma planlanna kar~l Osmanh yoneticilerinin 

gaflet ve dalalet i9ine olmalarma baglamaktadlf. 

"Sava$m kokiindeki neden, miittefiklerin istanbul Hiikiimeti 'n! 
ban~ antla~masml imzalamaya dayatmasldlr. Bu antla~mayla Tiirkler, 
Lloyd George, Clemenceau ve Orlando 'ya giivenmi~ler, tiim 
haklarmdan vazger;mi#er, Avrupa'daki topraklanm terkederek 
Asya'ya ger;mek ir;in sadece bavullanm hazlrlacak kadar zaman 
tanmml~lardlr. Gidecekleri yerden ise seneler ir;erisinde 
uzakla~tlYllmalan dii~iiniilmii~tu. 

Zaafiyet, sultamn ve bakanlarmm muttefiklerin her ~artml 

miizakere dahi etmeden kabul etmeleridir. Ustelik muttefiklere yardlm 
ederek, Turk kalelerini teslim etmi$, tiim hallam ktzdlrml$ ve 
a$agllaml$, miicadeleci bir halla baslayla geri r;ekilmeye zorlaml$, 
topraklanm ar;arak parlak medeniyetinin devrilmesine izin 

. . ,,3 
Verml$tlr. 

Makalesinin devammda Planas, Tfuklerin Yeni Tiirkiye ile Osmanh'mn 

gUylu devirlerine geri dondUklerini belirtmi~tir. Ulkenin kurucusu ve Milli 

Mucadele'nin Vlu Onderi Mustafa Kemal'e olan hayranhglmn nedenlerini 

okuyucusuyla ~oyle payla~maktadlr: 

2 Castafieda, a.g.m., s.2 
3 EK 13 - Jose Cabruja y Planas, 'UI'U~ notlan", Diario de 1a Marina, 18.08.1923, b. 2, s. 2. 
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''Avrupa'da bunlar olurken, TUrk milliyett;ileri, Kut;uk Asya 'da ve 
Ankara bOlgesinde, antlllJma ~artlarzm reddetmi~ ve szradz~z bir 
canlanmayla dunyayz ~a~zrtmz~lardzr. 

Mustafa Kemal Pa~a onderliginde bu bOlgede giit;lU bir ordu 
kurmu~, get;en sene Yunanlzlarla sava~mz~, eskiden giit;lU Bizans 
jmparatorlugu 'nun hakimiyetindeki topraklarz ulusuna vermeye 
t;alz~mz~tzr. 

Yunan ordusunun t;it;egi, Avrupalz hiikUmetlerce az sayzda 
olduklarz varsayzlan, devrimci yzgznlar tarafindan kopartzlmz~tzr. 

Ancak Mustafa Yunanlzlarz kendi bolgesinden t;zkarmakla 
yetinmemi~, hareketinin sonunda atalarznzn Avrupa'daki giiciinii 
yeniden kazanmak istemi~tir. 

Bu amacznda ba$arzlz olmu~ mudur? 

$u ana kadar evet. ,,4 

Lozan ban~ gtirii~elerinde y~anan geli~meleri kendi 

dU;;iinceleriyle aytklayan yazar, Tiirk delegasyonunun Bau'ya eskiden 

oldugu gibi g1\venle davranmayarak, milletinin ~lkarlan iyin inanruklanm 

kararh bir ~ekilde savunduklanm yazml~tlr. Batl'mn g1\~lu diplomasisine 

kar~m Tiirklerin sava~ seyenegini ileri siirerek geri adlm atmarugml belirten 

Planas, ABD ile yapllan antla~maYI da Tiirkiye'nin bir zaferi olarak 

gtinnu~ttir. Makalesinin sonunda muttefiklerin temsilcilerini ktitti niyetli ve 

kar~lsmdakini enayi yerine koymak isteyen ki~iler, ismet Pa~a')'l ise 

bunlarla Ylhnadan mucadele ederek insanhga hayatln zorluklanm a~mak 

i~in yol gtisterdigini yazmaktadlf. 

"Lozan Konferansz aylar boyunca devam etmi§, gOrU~melerde 

Avrupa barz~zna baglz olarak Yunanistan 'la Tiirkler araszndaki cevap 
bekleyen sorular ve esas olarak Turk zenginliklerine yerle$mi$ birt;ok 
i$letmenin durumu ele alznmz§tzr. 

Avrupa diplomasisi birt;ok kez Tiirkleri pusuya dii§iirmeye 
t;alz§mz$, ancak bu giri#mler giivensiz dogulular tarafindan bertaraf 
edilmi§tir. 

Birt;ok kez bu dirayetli insanlarzn gorii$leri sansiir edilse de, 
hayatzn gert;eginde bir fikri inanarak savunan insanlar ba$arzya 
ula$abilirler. 

4 Cabruja y Planas, K.g.m. , s.2 
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Onlarm in~aa edilmiJ buyilk Jehirleri, zaman ifinde ve sabzrla 
meydana gelmi~ varlzklan ya da kUfUk atelyelerden bUyilkfabrikalara 
d{jnu~mu~ gUflU endustrileri yoktur. 

ismet PaJa halkmm bu durumunu ve Avrupa latasmm bunu 
kullanarak hayatlanm zorlaJtlrabileceklerini bilmektedir. 

Mustafa Kemal Pa~a 'mn da aklmdaki gizli planda da oldugu gibi 
ismet Pa~a da g{jru~meleri birfok kez kesme giriJiminde bulunup, 
yeniden askeri operasyonlara ba#ayabilecekleri tehdini kullanml~tlr. 

Araplar gibi Turk halkmm da hayatmda iki durum vardlr; 
Haremlerdeki yumu~ak sakinlikte, dini ibadetlerinde, yava~ ve gUvenli 
ah~veri~ i~lemlerinde, bUyilk kervanlann devasa mesafeleri devlerin 
yilrUyiI~ hlzzyla gefmelerinde oldugu giN mutlak ban$ ya da tela#z 
faaliyetlerle, kanlz muharebelerle, zafer ya da hezimetle sonuflanan 
sava~. 

Ayrzca ABD, Osmanll Devleti 'nden elde ettigi haklarl korumak 
istediginde dogulu diplomatlar Turk Ulusuna duyduklarl Saygl 
nedeniyle bOyle bir antla~maYl imzalamaya yana$maml#ardlr. 

Turk delegesi ismet Pa~a Lozan' da Amerikan delegesi saym 
Grew 'a kar~l parlak bir zafer kazandl. Turk milletini gUvenceye alan 
kararlan, en az birkaf sene boyunca, kabul etrnesini sagladl. 

KU$kusuz eger her insan hayatm zorluluklan kar~lsmda, ismet 
Pa$a'mn en gUflU devletlerin diplomatlan karJlsmdaki mucadele 
gUcune sahip olsaydl, dunyada art niyetliler ve enayiler azalzrdl. "s 

Tiburcio Castaneda, I. Diinya Sava~ml 90k yaktndan takip etmi~tir. Bu 

diinemde Musliimanhga ve Tfuklere kar~l yaptlgl yorumlarda genelde iinyarglh 

giirU~leri iinplana 91kartml~tlr. Fakat 'Yeni TUrkiye" ba~hkh makalesinde, Tfukiye'de 

ya~anan geli~meleri okuyucusuyla payla~lrken, eski uslubunu kullanmarnt~, olaylan 

objektif olarak anlatlnt~ttr. Ku~kusuz bu, Milli Mucadele'nin Kuba karnuoyu 

iizelinde, diinyadaki diger toplumlarm Tfuklere kar~l bakt~ a91S1ntn Yeni TUrkiye'nin 

dogu~uyla birlikte nasll degi~meye ba~ladtgmm da bir kanltldtr. Atatfuk, yuzy1l1ardlr 

Batlhlann efsanevi motiflerle i~ledikleri korkuhnasl gereken Tfuk imajml, iimek 

ahnmasl gereken Tfuk imajma gevirmeyi ba~arml~tlr. 

Makalenin ilk biiltimiinde 13 Agustos 1923'de TBMM'nin a91h~ giinu 

ya~ananlan, Mustafa Kemal Atatfuk'iin 0 dClnemdeki e~i Latife Hanlm'a ayn bir 

iinem vererek anlatml~ttr. Atatfuk e~iyle birlikte 2 Agustos'ta Ankara'ya gehni~, 

5 Cabruja y Planas, a.g.m., s.2 
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Meclis a91lt~tndan once milletvekilleriyle gorii~melerde bulunmu~tur 6. Atatiirk 

konu~masmda iilkenin ve milletin gtivenligine ozel onem verilmesi gerektigini 

"Millet, sonsuz bir huzur ve gtivenlik i9inde rahat bulunmahdlr ... " 7 diyerek 

a91klaml~ttr. 

Castaneda'mn makalesinde yazdlgl Atatiirk'lin egitim ile ilgili konu~masl 

gergekte 1 Mart 1923 tarihinde TBMM'nde yaptlgl konu~madan8 altnml~tlr. Keza 

·Yeni Tiirkiye 'nin miisliiman hayatmda bir ZljzJ(' oldugu da bu konu~ma metninde 

olmadlgl i9in bunun yazann kendi gorii~ii olarak kabul etmek gerekir. Anl~lldtgl 

kadanyla yazar, 0 gline kadar edindigi bilgileri harmanlayarak Atatiirk'lin Meclis 

kon~maslyml~ gibi okuyuculanna yansltml~tlr. 

"Ankara'daki Yuriitme ve Yasama Meclisi'nin Baljkam ve, artzk 
imparatorluk olarak adlandmlmayan, Turkiye Devleti'nin Baljkam 
Kemal Palja 'nm gUzel elji Latife Hamm, oniki arkadaljzyla birlikte 
hallan oylarzyla se<;ilen Meclisin a<;zlzlj torenine katzldz. Baljlarma 
kU<;uk bir Ijapka ya da siyah bone takan bayanlar, TUrkiye' de artzk 
haremlerin ve kale kadmlarm olmadzgzm gosterir gibiydiler. Elji Kemal 
Palja Meclis ve Devlet Baljkam olarak aday gosterildigi bu oturumda, 
Yeni Tiirkiye 'nin oncelikle miislUman hayatmda yeni bir zljzk oldugunu, 
devletin en ucra kaljesinde yaljayan insanlarma kadar herkesin can ve 
mal giivenligine saygzlz oldugunu soyledi. 

Meclis'teki konuljmasmda, ilke olarak yabanczlarz serbest 
bzraktzklarzm ancak 14 yaljmdan ku<;iik hi<;bir kzz ve erkek ogrencinin 
yabanczlar tarafindan i§letilen okullarda egitim goremeyecegini 
soyledi. Kuzey Amerikalz Rogers ve Franslz Lisesi gibi okullar Tiirk 
egitim sisteminden ayrzlmllj oldu. 660 normal Tiirk okulunun sayzsz da 
daha iyi egitim verebilmek i<;in azaltllacak. 

Ankara'daki Mecliste hazlr bulunan 200 milletvekilinden 197'sinin 
oyuyla Kemal Palja Baljkan se<;ildi. ,,9 

Castafieda'nm makalesinde belirttigi TBMM'nin bakanlan dogrudan se9me 

usulu olaganiistii ~artlardan dolayl kabul edilmi~, bu uygulama Milli Miicadele 

doneminde de ge~itli slkmtllara neden olmu~turlO. TBMM 1920-2010 albiimlindeki 

6 Utkan Kocati1rk, Kaynak~ah Atatilrk Gilnlilgil, i~ Bankasl Kulti1r Yay., 2. Baslm, Ankara 1992, 
s.237 
7 Atatilrk'iln S6ylev ve Deme~leri, ATAM, Ankara, 2006, s.567 
8 Atati1rk'(in Soylev ... , a.g.e., ss.494-495. 
'EK 14 - Tiburcio Casta6eda, "BUytik Sava~m Siyasi ve Ekonomik Tasfiyesi - 469", Diario de la 
Marina, 30.08.1923, (469), b. 2, s. I. 
10 Yavuz Asian, TBMM bilkilmeti, Yeni TUrkiye Yay., Ankara, 2001, •. 89 
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milletvekillerinin ktsa ozge9mi~lerinin incelenmesiyle, ikinci mecliste 14 gazeteci, 

17 hekim, 16 din ogretmeni, 28 ogretmen, 10 general ve 11 tiiccar oldugu tespit 

edilmi~tirll. ilgili makalede milletvekillerin meslekleri ile ilgili veridigi rakamlar ise 

farkhdrr. 

·Vekillerin arasmda 22 gazeteci, 15 hekim, 32 din egitimi veren 
agretmen, ve bin;ok bUyiik arazi sahibi vardlr. Hatta dart generalin de 
oldugu mecliste hir;bir iifadaml yoktur. Bu da Tiirkiye'deki ticaretin 
Yunanlzlar, Ermeniler ve Yahudilerin elinde oldugunu ispatlar 
niteliktedir. 

Bakanlar bireysel olarak Meclis tarafindan ser;ilirler ve 
kendilerinden sorumludurlar. Hakimler Adalet Bakam tarafindan 
anerilirler ve Meclis 'in onaymm ardmdan gareve baiflarlar. 

Meclis yasama, yiiriitme ve hatta yargl kurulu gibi gariilmektedir. 

Meclis'te Ermenilerin olmamasl Tiirk egemenligini kabul ettikleri 
anlamma gelmemekte, iilkede yaifayamadlklarzm gastermektedir. 
Ankara'da bir kilise vardlr ve Pazar giinleri 3000 kiifiye dini hizmet 
vermektedir. ,,12 

Mec1isin Ankara'da a91lmasl, fiilen b~kentin istanbul'dan Ankara'ya 

ge9tigini gostermektedir. 13 Ekim 1923'te resmen ilan edilecek olan karan ongoren 

deneyimli yazann bu makalesinden, Tiirkiye'deki i9 politikaYl da hassasiyetle takip 

etmekte oldugu anla~llmaktadlr. 

"Baifkentlerini istanbul'dan Ankara 'ya taifzyan Tiirkler genel 
itibariyle milletvekillerinin bilgi ve egitim diizeylerini yeterli 
garmemektedirler. Ancak unutulmamalzdlr ki, 28 Ocak 1920 'de Ulusal 
Ant'l imzalayanlar Tiirkiye 'nin bagzmslzlzgz ir;in almeye yemin edenler, 
r;ogunlukla Kemal Paifa gibi "Genr; Osmanlz" subaylarl ve 
Anadolu'daki kiir;iik yerleifimlerin sahipleriydi. Bunlar baglmslzlzk 
bayraglm dalgalandzrarak Yunanlzlara kar!}1 savaifan ilk askerlerdi. 

ismet Paifa Yunanlzlara kar!}1 yapz/an savaiftaki gibi Lozan 
Konferansl'ndaki zaferin onurunu da Kemal Paifa ile 
paylaifmaktadzr. ,,13 

Castaneda, Lozan Antla~masl 'nm Tiirkiye' deki yankllarml ve kahcI 

ban~m saglanmastnm ardmdan Yeni Turkiye'nin dt~ politikaslyla ilgili 

11 Bazt milletvekilleri i~in birden ~ok meslek yaztlrm~ttr. TBMM albftmfl, c.1, 2. Baskt, TBMM yay., 
Ankara, 2010, ss.81-122. 
12 Castaneda, 469, s. 5. 
13 Castaileda, 469, s. 5. 
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gorii~lerini makalesinin son bolfuniinde incelemi~tir. Milli Mucadele'nin 

ba~mda ongoriilen bazl konulann Lozan Ant1a~masmda tam olarak 

~ozUlememesinin yarattlgl tepkiler bugiin bile dile getirilmektedir. Ancak 

ant1a~maya bir biitiin olarak baktldlgmda, iilkeyi kendi ayaklan iizerinde 

durmasml saglayacak nitelikte ve pek~ok dengeyi koruyan bir siyasetin iiriinii 

oldugu goriilebilir. Deneyimli yazar, Tiirkiye'nin gi1~lenmesiyle Sovyetlerle 

ba~layan dostane ili~kilerin, iki ulkenin bOlgesei ~lkarlarmdan olumsuz 

etkileyecegini ongormektedir. 

Biitiin Dogu Diinyasl, "Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi"riin, ki bu resmi 
adldlr, Lozan KonJeransl 'nda ortada kalan sorunlarz nasll t;ozecegine 
odaklanml~tlr. 

Meclis'teki Lozan Antla$masl'mn kabulii oylamasmda dokuz kar$l 
oy t;lkml~tlr. Bunlar petrol sahalarmm ve demiryol/armm antla$ma 
dl$mda tutulmasmm ve Osmanlz Bort;larmm sonraki gorii$melerde 
belirlenmesinin yeni bagzmhlzklar yaratacagzna inanmaktadzrlar. 

Diger taraftan, olduguna inamlan petrol yataklarmm keifi it;in 
Anadolu 'nun Jarkh noktalarmda aramalar yapma emrini vermek 
Ankara Hiikiimeti'nin elindedir. 0 nedenle Musul'da yabancllara 
veri/en imtiyazlar Jazla bir oneme sahip degildir. 

Amerikan vatanda~larmm elindeki Musul ve Trabzon'daki 
demiryollarl ve petrol imtiyazlan kesin olarak Kanadalllarm, yani 
jngilizlerin, eline get;mi$tir. Bu Tiirk hallanm imtiyazlara soguk 
bakmasmm nedenini apklamaktadlr. 

Kemal Pa$a 'Yl me~gul eden bir diger onemli olay ise komiinist 
Bol$eviklerin Kafkas bOlgesinde ve Azerbaycan'da hakimiyet kurma 
t;abalandlr. 

Tabiidir ki Tiirkler, Yunanhlara kar~l sava$a ba$ladlklarmda 
Ruslardan silah yardlml alml$lardl. Bu silahlarm t;ogu Kmm'da 
Budenny taraJmdan maglup edilen Wrangel tarafindan blralalsa da 
bunlarm bedelini odemeleri ya da geri vermeleri gerekiyor. Ancak 
oziinde bireysel olan Tiirk hallam degi$tirerek komiinizmi getirmek 
yapamayacaklan bir$eydir. Bunun yamnda Sovyetlerin "ya$anan din" 
olgusunu yerle$tirerek hallan kuwetli din duygusunu elinden almak 
istememektedirler. ,,14 

14 Castaneda, 469, s. 5. 

114 



4.2. CUMHVRiYETiN iLANI 

Saltanatm kaldmlmasma ragmen, yeni devletin rejiminin ne olacagl kesinlik 

kazanmaml~tl. Lozan gorii~melerinin sonucunu bekleyen Mustafa Kemal, tam 

baglmslzhk elde edihneden cumhuriyeti Han ehnenin erken olacagml dii~iiniiyordu. 

Bu be1irsizlik ortamml degerlendirmeyi d~iinen mec1is i~indeki bazl milletvekilleri 

Atatiirk'iin Ankara'dan aynhnasml flrsat bilerek halifeyi Mec1is'in ba~kanl gibi 

gosteren bir bro~iir yaymladllarl5 . Aym grup yeniden bir se~im yaplhnaslm ve 

milletvekili se~ilme ~artlanm belirlerken ozellikle Mustafa Kemal'in tekrar aday 

olmasml engelleyecek i~erikli madde1erin kanunla~masml istemi~lerdir. 2 Arahk 

1922'de TBMM'de okunmadan ge~irihneye ~ah~llan bu tasanya gore 5 ytl siirekli 

bir yerde otllrmayan veya dogum yeri Tiirkiye'nin bugiinkii slmrlan dl~mda olan 

ki~ilerin Meclis'te gorev yapmasl miimkUn ohnamaktaydt. Y apllan gorii~melerde 

Atatiirk, yeni kanunla milletvekili ohna ~artlannm degi~mesi teklifinin halkm istegi 

olup ohnadtgml sorm~, vatana yaptlgl hizmetler nedeniyle milletvekili se~ihnesinin 

bazl rnilletvekillerinin ~ahsi istekleriyle engellenmeye ~ah~lldtgml soylemi~tir16. 

Basm kanahyla bu kon~manm yurtta duyuhnasmm ardmdan yurdun ~e~it1i 

yerlerinden mec1is ba~hgma bu teklifin degi~tirmesini isteyen te1graflar ~ekihni~ 

ve teklifTBMM'de kabul edihnemi~tir. 

Lozan gorii~melerinin 4 Subat 1923 'te kesihnesi iizerine izmir ve izmit 

korfezleri sava~ gemilerine kar~l maymla kapatlhnl~tlr17. 17 Subat 1923 'te izmir'de 

toplanan "Tiirkiye iktisat Kongresi"nin a~lh~mm ardmdan ~ehirden aynlan Mustafa 

Kemal, 19 Subat'ta Lozan'dan donen ismet Pa~a ile Eski~ehir'de ile bul~up 

Ankara'ya domnii~tiir. Ismet inonti, 21 Subat'ta mec1iste yaptlg) uzun a~lklamalarla 

geli~meleri anlahnl~tlr. Muhalif cephe, Lozan'l bahane ederek ele~tirilerini arttlnm~, 

hararetli gorii~meler 6 Mart'a kadar siirmii~tiir. Bunun iizerine Lozan heyetinin 

~abalanmn takdir edilmesi gerektigini anlatan Mustafa Kemal, heyeti savunma 

geregi dUytn~tl1r18. 

IS Mustafa Kernal Atatiirk, Nutuk (1919-1927), AT AM, Ankara, s.480. 
16 Ataturk'iln Biitiln Eserleri, c.14, Kaynak Yay., istanbul, 2004, ss.161-163 
17 Utkan Koc.tiirk, Ataturk ve Tllrkiye Curnhuriyeti Tarihl KronolojisI1918-1938, Ankara, 1988, 
s.379. 
18 Atatiirk, a.g .•. , ss.479-480 
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Bu ortamda yetmi~bir milletvekili istifa etmi~ veya milstafi saYllml~ ve Uy 

milletvekilinin gorevi du~iirii1mu~tii:r. Mec1iste 23 Nisan 1920'den beri de yirmidort 

milletvekilinin vefat etmesi 19 nedeniyle toplamda yUze yalan milletvekilinin mec1iste 

yer almamasl, meclisin yeniden seyime gitmesini zorunlu lolml~t1r. 

Birinci Meclis, 1 Nisan 1923'te seyimlerin yeniden yapllmasml kararla~t1rml~ 

ve iki hafta sonra son toplantlslm yaparak dagllml~t1(!o. Yeni meclis toplanmcaya 

kadar yeti~tirilmek iizere bir anayasa taslagl hazlflanasma da karar verilmi~ti(!l. 

Mustafa Kemal'in Ba~kanhgmdaki Anadolu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk Cemiyeti 

(ARMHC), 8 Nisan 1923 tarihli "Dokuz Umde" olarak bilinen ve daha sonra Halk 

Partisi'nin kurul~una esas olan "Set;im Beyannamesi"ni aYlklaml~tl(!2. 

Haziran aymdaki seyimlerin sonucu 5 Temmuz'da aylklanml~, TBMM birkay 

baglmslz milletvekili dl~mda, ARMHC'nin adaylanndan olu~u~tur. ikinci d6nem 

TBMM 11 Agustos 1923 giinii ilk toplantlslm yapnu~t1r. Mustafa Kemal mec1is 

ba~kanhgma, Fethi Bey de b~bakanhga seyilmi~tir. ilk meclisteki milletvekilleri 

aglrhkh olarak din adamlanndan ve subaylardan olu~masma kar~m, ikinci mecliste 

halkm dogrudan seytigi farkh mesleklerden vekiller yer alml~t1(!3. 

23 Agustos 1923'te Lozan'm kabul edilmesi ve 13 Ekim'de Ankara'mn 

ba~kent Olmasl, meclis iyindeki muhalefetin tepkilerine sebep olmu~tu. Lozan'daki 

kazammlan kUyiimseyen ve yeterli gormeyen muhalefet, meclis iyinde sert 

tartl~malara yol aynu~t1. Osmanh 'Yl yeniden canlandlrma dU§Uncesindeki bu kesim, 

Ankara'nm b~kent olmasmm ardlndan, art1k eskiye donulmeyecegini ve yeni bir 

devletin dogdugunu kabullenmek istememi~lerdir. Oysa ki durum, meclisin fiilen 

ayllmasmdan beri devletin ba~kenti olan Ankara'mn konumunun yasalla§masmdan 

ibaretti24. istanbul'un i~galden kurtul~unun ardlndan verilen tek maddelik ve tek 

ciimlelik yasaya gore 'Tiirkiye Devleti'nin yonetim yeri Ankara §ehridir'. 

Ali Fethi Bey ba~kanhgmda birkay ay once kurulan hiikUmete aglr 

ele~tirilerin devam etmesi iizerine once dort bakan degi§mi~, ardmdan Meclis ikinci 

19 Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hanralar I, istanbul, 1967, s8.316-320 
20 Kocatilrk, a.g.e., s.385. 
21 Zeki Ankan, Miltareke ve i~gaI Dilnemi izmir BaslUl, ATAM, Ankara, 1989. 
22 Atatilrk, a.g.e., 80477 
23 TBMM albiimii, a.g.e., ss.81-122. 
24 Cumhuriyet Ausildopedisi, Citt 1,4. Baskl, YKY, istanbul, 2003, s.29 
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ba~kam Ali Fuat Pa§a ve 24 Ekim 1923'te de Fethi Bey istifa etmi~tir. Halk 

Partisi 'nin bu gorevlere gosterdigi adaylar Mustafa Kemal tarafindan desteklenmez. 

0, uygulamasl i~in zamamm bekledigi Cumhuriyet'in ilanmm Slfasmm geldigine 

karar vererek, bundan sonraki geli§ffielere el koyais. Mustafa Kemal Pa~a, 25-26 

Ekim gecesi hiikfunetin tiimden istifa etmesini ister ve 27 Ekim'de Fethi Bey 

kabinesi istifaslm verir. Mec1isteki gruplar kendilerine gore bir kabine 

olu~turabilmek i~in yogun bir ~aba i~erisine girdile16
• Ancak iki gUn boyunca uzun 

oturumlarla kurulmaya 9ah~llan hiiki.imet bir tUrlu kurulamadl. 28 Ekim' de Halk 

Partisi'nde yapllan gOrU~melerden de bir sonu9 9lkmadl. 0 ak~am Mustafa Kernal 

Pa~a, Halk Partisi milletvekillerini <;:ankaya Ko~kU'ne ~aglrdl ve ertesi gUn 

Cumhuriyet ilan edilcegini a~lkladI27. Yemekte bulunanlarca olumlu kar§llanan bu 

karann ardmdan ertesi gUn mecliste izlenecek yolu saptanw. Konuklann 

aynlmasmm ardmdan Mustafa Kemal ismet Pa~a ile birlikte cumhuriyete ge~i~i 

saglayacak kanun tasanSl teklifini hazularlar. 

Tasanya gore Te§kilat-l Esasiye Kanunu'nda bazl degi~iklikler ~u §ekilde 

yapllml~tlr; 

1. madde: Hakimiyet kayltslZ, ~artslZ milletindir. idare usulu halkm 

mukadderah bizzat ve bilfiil idare etmesi esasma dayamr. Tiirkiye Devleti 'nin ~ekli 

HUkUmet-i Cumhuriyettir.' 

2. madde: Tiirkiye Devleti'nin dini, islam dinidir, resmi dili Tiirk~e'dir. 

4. madde: Tiirkiye Devleti BMM tarafindan idare olunur, Meclis, hiikfunetin 

yUki.imlulugllndeki gorevleri Bakanlar Kurulu vasltaslyla yerine getirir. 

10. madde: Tiirkiye Cumhurba~kam Tiirkiye BuyUk Millet Mec1isi iiyeleri 

tarafmdan ve kendi uyeleri arasmdan bir se9im donemi i~in se~ilir. Ba~bakanhk 

gorevi yeni Cumhurba~kanmm se9imine kadar devam eder. Tekrar se~ilmesi 

uygundur. 

11. madde: Tiirkiye Cumhurb~kanl devletin b~ldlf. Bu slfatla gerek 

gordiikge Meclis'e ve Bakanlar Kurulu'na ba§kanhk eder. 

25 AtatUrk, a.g.e., 8.532 
26 ~erafettin Turan, TUrk Devrim Tarihi, 2. Kitap, 2. Ba81m, Bilgi Yaymevi, Ankara, 1998, 8.295. 
27 AtatUrk, a.g.e., 8.533 
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12. madde: Ba~bakan, Cumhurba~kanl tarafmdan ve Meclis iiyeleri arasmdan 

seyilir. Diger bakanlar ba~bakan tarafmdan yine Meclis iiyeleri arasmdan seyildikten 

sonra tamaml Cumhurba~kanl tarafindan Mec1is'in onayma sunulur. Meclis toplantI 

halinde degil ise, onay iyin Mec1is'in toplanmasma blralohr. 

Mecliste birinci, diirdiincii ve onbirinci maddeler ile ilgili hiybir milletvekili 

siiz a1maml~, konu~malar daha yok ikinci, onuncu ve onikinci maddeler iizerine 

yapl1ml~tIr. Giirii~me1erin bitmesi ardmdan otIJrunI ba~kanl ismet Pa~a oylamaya 

geyer ve teklif alkI~lar arasmda oybirligi ile kabul edilir. 

Cumhuriyetin ilanm hemen ardmdan cumhurba~kanhgl seyimi yapl1ml~, 

Mustafa Kemal oybirligi ile cumhurba~kanhgma seyi1mi~tir8. 29 Ekim'de ahnan 

kararlar tiim valiliklere telgraf yekilerek bildirilir. Geceyansmdan sonra 101 parelik 

top atI~lyla Cumhuriyet'in ilanl halka duyuru1ur. Halk cumhuriyetin ilanmm 

ardmdan sokaklara diikii1m~, bazl ~ehir1erde fener alaylan diizenlenmi~tir. 

Diario de fa Marina ertesi giin 30 Ekim 1923 'te Cumhuriyet'in ilan edildigini 

ilk basklSlnda duyurmu~tur. KIsa olarak ilk sayfasmda verdigi haberin ba~hgl 

Mustafa Kemaf, Turk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaljkam'dlr; "Ankara Milli Meclisi 

oyfama sonucunda dun Turkiye Cumhuriyeti 'ni kurmaya karar verdi. Mustafa Kemal 

Palja, oybirligi ile cumhurbaljkam serilmiljtir.,,29 Gazetenin aym giin ylkan ikinci 

baskIsmm ba~sayfasmda biiyiik Ataturk fotograflyla Mustafa Kemal'in Tiirkiye 

cumhuriyeti'nin ilk cumhurba~kanl oldugu30 duyuru1mu~tur. Gazetenin 0 giinden 

sonraki hiybir yorumunda Tiirkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir haber yoktur. Olumlu ya 

da olumsuz yiinde cumhuriyetin ilanmm yankIlan gazete sayfalanna yanslmaml~tIr. 

Mustafa Kemal, 30 Ekim 1923 'te hiikiinIeti kurma giirevi ismet Pa~a'ya 

vermi~, ertesi giin ismet Pa~a tarafmdan kurulan hiikiinIet oybirligiyle giivenoyu 

a1ml~tJr. 1 Kaslm 1923 'te TBMM ba~kanhgma Fethi Bey seyi1mi~tir31. Bu geli~meler 

Diario de fa Marina'da yer a1ml~tIr. Ancak yapllan yorumlardaki yanh~hklar iki 

illkenin farkh parlamenter yaplda olmasmdan dolaYld1r. Ba~kanhk sistemi olan 

Kiiba'da kabineyi kurma giirevi Tiirkiye'dekinden farkh olarak b~kanmdlr. Tiirkiye 

18 AtatUrk, a.g.e., s'.540-541 
19 EK 15 - Diario de 1a Marina, 30.10.1923, b. 1, s. 1 
30 Dlario de 1a Marina, 30.10.1923, b. 2, ,. 1. 
31 AtatUrk, a.g.e., '.541 
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Cumhuriyeti'nin idari yaptstnda bu g6rev cumhurba~kantnca ba~bakana verilir. Bu 

aymmt bilmeyen ya da Mustafa Kemal Pa~a'nm kabinenin kurulmasma dogrudan 

miidahele ettigini dii~iinen Diario de la Marina gazetesi, 31 Ekim' de ikinci basktda 

verdigi haberinde Kemal'in Yeni Kabinesinin Olu$umu b~bgmt atmt~ttrl2. Haberde 

adt geyen bakanlar: 

Ba~bakan : ismetPa~a 

: Ferit Bey 

Milli Savumna Bakam: Kaztm Pa~a 

Genel Kurmay Ba~kant: Mare~al Fevzi Pa~a 

Maliye Bakam : Hasan Fehmi Bey'dir. 

Onemli bakanbklann aytklandtgtm digederinin heniiz aytklanmadtgt yazan 

gazetenin adlarmt vermedigi diger bakanlar ~unlardlf; :;ler'iye (Din i~leri) Bakant 

Saruhan Milletvekili Mustafa Fevzi Efendi, iktisat Bakam Trabzon Milletvekili 

Hasan Bey (Saka), Adliye Bakant izmir Milletvekili Seyit Bey, Milli Egitim Bakant 

Adana Milletvekili ismail Safa Bey (OzIer), Baymdtrbk Bakant Trabzon Milletvekili 

Muhtar Bey, Saghk Bakant istanbul Milletvekili Dr. Refik Bey (Saydam), imar ve 

iskan Bakant izmir Milletvekili Mustafa Necati Bell. 

4.3. HALiFELiGiN KALDIRILMASI 

Tiirk Devrirni 'nin 6nemli d6niim noktalarmdan biri 3 Mart 1924 'te halifeligin 

kaldtnlmastdtr. Bu olay sadece Tiirkiye'de degil, ba~ta Hindistan olmak iizerel4, tUm 

islam ii1kelerinde, ve diinyadaki entellektiiel kesimde biiyiik ilgi uyandtrmt~ttr. 

Halife s6zciigii "babasmdan somaya kalan yocuk, birisinin yerine geyen, 

vekil" anlammdadtr'l5. islam peygamberinin vefatmm ardtndan ortaya ytkan ilk sorun 

32 Diario d. la Marina, 31.10.1923, b. 2, s. I. 
33 Asian, a.g .•• , s.98 
"Bernard Lewis, Modern TOrkiye'nin Dogu~u, 8. Baskt, TTK Yay., Ankara, 2000, s.262 
]5 Serafellin Turan, Tilrk Devrim TarihL 3. Kitap (Birinci Boliim), istanbul, 1995, (3. Kitap), s.46. 
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onun yerine kimin ge<;ecegi yani kimin halife se<;ilecegi olmu~tu. Hilafet makarruna 

yiiklenen anlam, 4 halife doneminin ve ardmdan ya~anan dini ve siyasi geli~meler 

sonucunda farkhla~ml~ur. Abbasi, ~ii ve Emevilerin farkh hilafet makamlart 

olu~turmu~lardlr. XVI. yUzylla kadar Mistr'daki halife kurumu, devlet yoneticilerinin 

siyasi gii<;lerini artttrmak i<;in ya~attlklart bir kurum olmaktan oteye ge<;memi~tifl6. 

Osmanh padi~ahlartndan Yavuz Selim, 1517'de MIslr'l ele ge<;irdiginde ve 

sonrasmda kendisine halife iinvanmm devir ve tevdii edildigine dair bir bilgiye 

donemin hi<;bir yazlh kaynagmda yer almarru~ufl7. 

Osmanh'da halife iinvarurun resmen kullanllmaya ba~lanmasl, 1774 Kil<;iik 

Kaynarca Antla~masl'mn sonrasmda ba~laml~, Osmanh Devleti par<;alantrken II. 

Abdillltamit, imparatorlugun dagllmamasl i<;in islam birligi politikasl izlemi~ ve 

halifeligi onemli bir ara<; olarak kullanmaya <;ah~ml~ufl8. Ancak siyasal geli~eler 

ve milliyet<;iligin Miisliimanlar arasmda yaYllmasl, kurtanCI olarak giirillen 

halifelikten beklenen etkiyi saglayamaml~ur 39. Halifenin manevi varhgl, 

imparatorluk i<;indeki topluluklartn milliyet<;ilik aktmlartmn yaYllmasml 

onleyemedigi gibi padi~ah bu iinvanml Kurtulu~ Sava~1 onderlerini oliime mahkum 

etmekte kullanml~40 hatta TBMM'nin yok edilmesi i<;in Halife Ordulan (Kuvayi 

inzibatiye) gondenne hainligi bile gostenni~tir. 

Cumhuriyetin ilanl, hilafet meselesini tekrar biitiin canhhglyla ortaya 

<;Ikarml~ur. Halifenin otoritesinin cumhuriyetin ilam ile zaytflayacagl endi~esini 

ta~lyan istanbul' daki etkin ki~iler ve bazl gazeteciler halifeye de bir rol bi<;mek 

istediler. Halifenin istifasl ile ilgili basmda ~ayialar 91karuhyo, arkasmdan tekzipler 

yaytnlanlyordu. <;:Ikarnlan ~aiyalar ve tekziplerin amaCl, hilafet makamml 

gii<;lendinnek ve cumhuriyetin itibartm sarsmaku41 . 

Yurti<;inde ozellikle istanbul'da yogunla~an bu multalefetin ytIrtdt~mda da 

36 islam Ansiklopedisi, 5. Cilt, 1. KISun, MEB, istanbul, 1977, ss.150-151 
37 islam Ansiklopedisi, a.g.e., s.152 
"Niyazi Berkes, Tlirkiye'de <;:agda~la~ma, 5. Baskl, YKY, istanbul, 2003, ss.357-364. 
19 Turan, 3. Kitap, s.48. 
40 5 Nisan 1920 gllnii Vahdettin'in fetvasma gore Ulusal BagunslZhk Saya~I'nm lidelerinin 
katledilmeleri ye gerekirse kitle halinde 5ldiiriihneleri me~ ye farzdrr, aksi davranl~ta bulunanlar 
asidir ye gllnahkardrr. Fetvayi Serife'nin tam metni i~in baklnlz: Sabahattin Selek, Anadolu ihtilall, 
4. baskl, istanbul, Bur9ak Yaymeyi, 1968, ss.78-80. 
41 HanlZa Eroglu, Tlirk inlulap Taribi, Saya! Yay., Ankara, 1990, s.229. 
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destekyileri yard!. Bunlardan biri de Londra'daki Seyit Emir Ali ba~kanhgmdaki 

islam Cemiyeti Sekreteri Sait S. Muharmnedi idi. Kendisi Dahiliye Vekili Fethi 

Bey'e 2 Eyliil 1923 tarihinde hilafetin kOrunmasl gerektigini bildiren bir mektup 

yazml~tJ. Bir ba~kasl da Hindistan'daki ismailiye mezhebinin lideri olan Aga Han ile 

Hintli Emir Ali idi. ikisi Ba~bakan ismet Pa~a'ya 5 Arahk 1923 tarihinde hilafetin 

giiylendirilmesini isteyen bir mektup gOndermi~lerdi. Bu mektup daha ba~bakanm 

eline geymeden muhalif Tanin, ikdam ve Tevhidi Efkar gazetelerinde 

yaYlmlanml~tI42. Bu geli~meler mecliste ve cumhuriyetyi basmda biiyiik bir tepkiyle 

kar~llandI. Hilafet taraftan muhalefeti sindirmek iyin bu haberleri yapan gazeteciler 

istiklal Mahkemelerinde tutuklu olarak bir ayhk bir siirece yargllandlktan sonra 

serbest blrakJldIlar43 . 

Halife Abdulmecid bu ya~ananlardan cesaret alml~casma, Ankara 

Hiikiimeti 'nden artan giderlerinin arttmlmasl iyin maliye hazinesinden yardIm 

talebinde bulundu. ismet Pa~a 22 Ocak 1924 'te, Subat aymda yapIlacak tatbikat 

nedeniyle izmir'e bulunan Mustafa Kemal Pa~a'ya bu talebi bildirdi 44. istiklal 

mahkemesi ba~kam ihsan Bey'in araCl olmaslyla muhalif gazeteciler 4-5 Subat 

tarihlerinde izmir'de Atatiirk ile gOrii~iirler. Mustafa Kemal saltanatJn 

kaldmlmasmm ardIndan halifeligin korunmasmm tehlike1i oldugunu gazetecilerle 

payla~lr. Sonraki giinlerde izmir'e gelen hiikiimet iiye1eri ve ordu komutanlanyla bir 

araya gelir. Ba~bakan ismet Pa~a, Savunma Bakanl Kazlm bzalp P~a ve 

Genelkurmay Ba~kanl Fevzi <;:akmak'm katJldlgl toplantJda Hilafet ile Ser'iye ve 

Evkaf BakanhglIDn kaldInlmasl ve ogretim kurunIlannm birle~tirilmesi karan 

almdl4S . 

Subat aylIDn sonlannda belirlenen 1924 yIll biityesinde halifeye aynlan pay 

ye~itli yevrelerde yeniden tartl~ma1ara neden oldu. 25 Subat'taki biitye 

gorii~melerinde izmir milletvekili Siikrii Bey, din ile siyasetin aynlmasl gerektigini 

dile getirerek halifeligin kaldmlmaslID meclisin giindemine getirmi~ti46. Mustafa 

42 Mektuplarm tam metni i~in baktmz: i~in bkz., Se~il Karal Akgiln, Halifellgin KaId.r1Imas. ve 
Laikllk, Temel Yay., istanbul, 2006, ss.167-168 
43 islam Ansiklopedioi, a.g ••• , s.264 
44 Atatiirk, a.g.e., 0.562 
45 Atatiirk, a.g.e., 0.563 
46B elkes, a.g.e., 0.515 
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Kemal de 24 Subat'ta Ankara'ya diindiikten birka~ giin soma Ismet Iniinii ile birlikte 

Ser'iye vekili Mustafa Efendiyi ziyaret etti. Basm geli~e1eri yakmdan takip 

ediyordu. Haberlerde Hilafetin ktsa bir siire i~erisinde kaldmlacagma dair giirii~ler 

hakimdi47. 

1 Mart 1924 'te mec1isin yeni diineminin a~tlt~ konu~masmda, Mustafa 

Kemal, ~tkarttlmasma karar verdikleri bu ii~ kanun teklifmi iistii kapah bir ~ekilde 

aytkladt. 2 Mart'taki Halk Frrkast grup toplanttsmda bu giirii~ler iizerine haztrlanan 

kanun teklitleri tartt~tldt48. 11k oturuntda Urfa milletvekili Seyh Safvet Efendi ve 50 

arkada~mm teklifi giirii~iildii. Halifeligin kaldmhnasmt iingiiren kanun teklifinin 

gerek~esi Anadolu Ihtilali 'nin gerkgesini iizetler niteliktedir; "Tiirkiye Cumhuriyeti 

daltilinde hilafet makammm varhgt, Tiirkiye'yi i~ ve dti? siyasetinde iki ba~lt 

olmaktan kurtaramadl. BagtmstzItgma ve ulusal ya~ammda ortakhk kabul etmeyen 

Tiirkiye'nin, ~eklen ve iistii kapah bile olsa ikilige taharnmiilii yoktur. Yiizytl1ardan 

beri Tiirk Ulusunun felakete siiriiklemesine ve bir Tiirk Imparatorlugu'nun sonuna 

kadar yok ohnasma neden olan hanedanm, hilafet kisvesi altmda Tiirkiye'nin varhgt 

i~in dalta etkili bir tehlike olacagt tecriibe1erle kesinlik kazanmt~ttr. Bu hanedanm 

i1i~kisi olan her durunt, ulusal varhgtmlZ i~in kesinlikle tehlikedir. Ashnda Hilafet, 

Islamda hiikiimet anlammda kullaruhnt~ ve hiikiimet giirevi giirmek iizere konulmu~ 

olup, diinyevi ve dinsel i~leri iistlenmi~ olan bugiinkii islam hiikiimetinin, yanmda bir 

de halifeligin varltgma neden yoktur. Tiirk Ulusunun selametini koruntak i~in 

ger~egin yolundan gitmekten ba~ka davrant~ tarzma gerek yoktur. Artan kart~tkltgm 

a~tk ve kesin olarak 9iiziimii i9in ekteki tasartnm derhal ve ivedilikle giirii~iilerek 

yasala~tmhnasmt iineririz." Teklif, ikinci oturuntda kabul edildi. 

O~iincii oturuntda Siirt milletvekili Halil Hulki ve 51 arkada~mm haztrladtgt 

Ser'iye ve Evkafve Erkan-t Harbiye-I Umumiye Vekaletinin kaldmhnasmt iingiiren 

kanun teklifi ve Saruhan milletvekili Vastf Bey ve 57 arkada~t tarafmdan haztrlanan 

egitim ve iigretimin birle~tirihnesini isteyen kanun teklifi giirii~iildii. aynen kabul 

edilen kanunla dinsel egitim ve hilafet sorunu ile i~i~e ge9mi~ bir duruntdaki egitim 

47 Ha8an TilrkOf, TQrk Devrimi ve BasIn 1922-1925, Dokuz EyliH Yay., izmir, 2000, 88.165-173. 
48 Atalilrk, a.g.e., 8.564 
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llgretim sorunu yeniden diizenlendi 49. A ynea "Din ve ordunun siyasetle 

ilgilenmelerinin biryok sakmealar doguraeagl, bu geryegin biryok uygar Ulkede temel 

ilke kabul edilmi~tir. Yeni bir hayat varhgl saglamakla yiikiimlii olan TUrkiye 

Cumhuriyeti siyasal llrgiitiinde bu bakanhklann ohnasl uygun degildir" gerekyesiyle, 

~er'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldmlmasma ve ba~bakanhga bagh bir Din i~leri 

Ba~kanhgi'nm kurulmasma karar verildi. Dllrdiincii oturumda ise aym teklifte 

llnerilen Erkan-l Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldmlmasl kabul edildi. 

TBMM 3 Mart 1924'te bu Uy kanun teklifini giirii~mek iyin toplandl ve kanun 

teklifleri iizerindeki gllrii~melere geyildi. Halil Hulki ve 51 arkada~lmn llnergesi 

kabul edilerek, 429 sayI11 kanunla ~er'iye, Evkaf ve Erkan-l Harbiye-i Umumiye 

Bakanhklan kaldmldl. Aym oturumda Vaslf Bey ve 57 arkada~mm llnergesi kabul 

edilerek, 430 saYIb kanunla, egitim ve llgretimin birle~tirihnesi kabul edildi. 

Medreseler de dahil, tUm egitim kurumlan Milli Egitim Bakanhgl'na baglandl. 

Egitim laik ve paraSiZ oldu ve ilkllgretim tUm vatanda~lara zorunlu hale getirildi. 

Verilen aranm ardmda ~eyh Saffet Efendi ve 50 arkada~mm llnergesinin 

gllrii~melerine geyildi. Milletvekillerinin kanunun birinci maddesi iizerinde bazl 

konu~malanmn ardmdan, 431 saYlh kanunla halifeligin kaldmhnasma ve Osmanh 

hanedammn on gUn iyinde TUrkiye dl~ma ylkanlmasma karar verildi 50. Onuy 

maddelik bu kanunun llnemli maddelerine gllre51
; 

1. madde: Halife hal'edihni~tir. Hilafet, hiikiinIet ve eumhuriyet mana ve 

mefrumunda esasen miindemiy oldugundan Hilafet makaml miilgadIr. 

2. madde: Malilu' Halife ve Osmanh saltanatl miinderisesi hanedanmm erkek, 

kadm bilciimle azasl ve damatlar TUrkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde ikamet 

etlnek hakkmdan sonsuza dek memnudurlar. 

4. madde: ikinci maddede mezkur kimselerin TUrk vatanda~hk slfatl ve 

hukuku merfudur. 

Bllylece, Osmanh Devleti' in son kalmtlsl ve eumhuriyet yllnetimi iyin tehlike 

haline gehni~ olan halifelik tarihe kan~tl. KaldInlan bakanhklar yerine, ba~bakanhga 

49 Turan, 3. Kitap. 5.68. 
50 ~evket Sfueyya Aydemir, Tek Adam, c.m, Remzi Kitapevi, 2006, s5.171-172. 
51 Kanunun tam metni i9in baktmz: Turan, 3. K1tap, 5.327. 
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bagh Diyanet t~leri Ba~kanhgl ile Genelkurmay Ba~kanhgl kuruldu. 

431 saylh yasa, Abdiilmecit ile Osmanogullan ailesinin biiti1n erkekleri, 

damatlan, kadmlan ve 0 kadmlardan dogan biiti1n yocuklann Tiirk vatanda~hgmdan 

ylkanlmalanm ve Tiirkiye topraklannda oturmamalan hUkmiinii iyeriyordu. Halife 

ve ailesi hem en, diger hanedan iiyeleri ise on gi1n iyinde bir daha donmemek iizere 

yurtdt~ma ylkanlacaklardl52
• 

Yasa onaylamr onaylanmaz, tstanbul Valisi Haydar Bey ile Emniyet Miidiirii 

Sadettin Bey Dolmabahye Sarayma giderek Abdiilmecit'e derhal yola ylkmak iyin 

hazulanmasml soylediler. Ofkeye kap!lan Abdiilmecit once karann uygulanmasma 

direndi fakat emniyet miidiirii gerekirse kendisini zor kullanarak gotiirmek iyin emir 

aldlgml bildirdi. SaraYln sanlml~ ve telefon hatlanmn kesilmi~ oldugunu ogrenen 

Abdiilmecit karara boyun egmek zorunda kaldt53
. 

Diario de la Marina gazetesi halifeligin kaldmlmaslm ertesi gi1nki1 saylSlnda 

ba~sayfadan duyurdu. Ankara Hukiimeti halifeligi kaldlrdlgml a<;lkladl b~llkh 

haberde ~u detaylara yer veriyordu; 

''Ankara Hukiimeti dun kabul ettigi kanunla halifeligi kaldlrdl. 
Kanuna gore $imdiki Halife AbdUlmecit bu unvamm koruyarak 
istanbul'da oturmaya devam edemeyecek. 

Kabul edilen kanuna gore hanedan soyundan ba~ka biri de bu 
makama atanmayacak. 

Ankara'daki Meclis'in aldlg, karara gore halife ve ailesi yakmda 
Turkiye'den sonsuza kadar slmrdl§1 edilecek. TUrkiye kanunlarma gore 
halifenin Ulkeden atzlmaslmn ardmdan Turk vatanda~lzgml kaybedecek. 

Siyasi 9evreler Ankara 'daki milliyet9i meclise en zorlu §artlarda bile 
destek veren halifenin bu kararz tammayacaglm ve muslUmanlara 
ba§kanlzk etmeye devam edecegini soyleseler de, jstanbul'da 
oturmayan ve VI. Mehmet gibi muttefiklere sigman bir halifenin 
muslUmanlar tarafindan itibar gormeyecegini soylUyorlar. ,,54 

Slmrdt~l edilmesi somasmda tsvi9re tarafmdan kabul edilen Abdiilmecit, 4 

Mart 1923 sabahl hanedan iiye1eri ve hizmetlilerden olu~an 234 ki~i ile yurtdl~ma 

" 16 Haziran 1952'de hanedamn kadm tiyelerine, 15 MaYls 1974 tarihinde ~Ikanlan bit kanunla da 
erkek tiyelerine Tiirkiye'ye d{)nme izni verilmi~tit. Bkz., Murat Bardak~l, Son Osmanblar, istanbnl, 
1991, Ek. VI, ss.155-156. 
53 M. Karnran Ardako~, Hilafet MeselesL Petek Yay., istanbul, 1955, ss.49-58. 
54 Diario de la Marina, 04.03.1923, h. I, s. 1,16. 
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~lkartI1ml~tJr. Abdillmecit, istanbul' dan aynh~l slrasmda hi~bir gazeteciye deme~ 

vermemi~, ozel treniyle isvi~re 'ye hareket ettikten ve tren Bulgaristan smmm 

ge~tikten sonra ozel kalem miidUril araclhglyla bir beyanat vermi~tir; 'Soyleyecegim 

sozler milletin karan kar~lsmda boyun egmekten ve talih ve kaderin cilvelerine 

gogils gerecegimi bildirmekten ibarettir. Millete daima duaclyIm. Simdilik isvi~re'ye 

gidiyoruz. Bilahare b~ka bir yerde ikamet etmek ilzere karar verecegim. Yabancl 

devletlerin ~m isteklerine alet olmayacaglm."S5 demi~ti. Ancak isvi~re'ye ula~tJiiI 

andan itibaren aldlgl telgraflarla umutlandl. 11 Mart 1924 'te TBMM'nin halifeligi 

kaidIrmasmm yersiz ve yolsuz oldugImu a~lklayan bir basm bildirisi yaymladl56. Ona 

gore bu makam yahnz Tfuklerin degil, biltiln Milslilmanlann dinsel ve tarihsel 

kurumuydu ve tek yanh bir kararla kaldInlamazdI. Abdillmecit dilnyaya halifeligin 

yeniden canlanmaSl i~in bir Din Surasl toplanmasl gerektigini ve butiln 

Milslilmanlardan yardlm bekledigini bildirmi~tir. 

Diario de la Marina halifeligin kaldInlmasl ile ilgili geni~ haberini 5 Mart 

1924'te yayInlar. Dan Tilrkiye'de halifelik resmen kaldmldl ve halife hil; vakit 

kaybetmeden Slmra gitti, ozel trenine bindi bUyUk ba~hgl ile verilen haber ~oyledir; 

'Turkiye'de halifelik bUgUn resmen kald!rzldl ve halife AbdUlmecit 
Efendi ba§kentten isvi{:re ye gitmek uzere ayrzldl. 

istanbul Valisi ve Kamu Giivenligi Genel Mudura, polis e§liginde 
Dolmabah{:e sarayma gUtiler. Tahtmda son kez oturan halifeye, Ankara 
Milli Meclisi 'nin aldlgl smlrdl§l kararzm okudular. 

Ona tahtan inmesi ve aym gUn i{:inde istanbul'u terk etmek uzere 
hazzrlzk yapmasl emrini verdiler. Bir saat sonra iki karlsl ve ilk dogan 
ogluyla birlikte halifeyi ta§lyan araba <;atalca 'ya dogru hareket etti. 
Slmrda, kendisini batzya goturecek bir tren bekliyordu. 

Devlet Bakam ismet Pa§a, diinkii halifeligin kaldmlmasl ve 
halifenin smlrdl§l edilmesi tartl§malarmd Ankara BUyUk Millet 
Meclisi 'nde a§agzdaki a{:zklamalarl yaptz: 

''Dinimiz halifeligin kaldzrzlmasmdan dolaYI hi{:bir degi§ime maruz 
kalmayacaktlr. ideallerimiz kadar yUksek prensipler temelindedir ki, 
istekleriyle bizlere yon veren hallamlZa, memurlara ve ordunun 
askerlerine yoneldigimiz ama{:larz a{:zk'Ya soylemekte tereddut etmedik 

"M. Kamran Ardako" a.g.e., ,.69. 
56 Bildirinin tam metni i,in bakm1Z: i,in bkz., Se;:il Karal Akgiin, Hallfellgin Kaldmlmas. ve 
Laiklik, Temel Yay., istanbul, 2006, s.224 
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''Bedeli ne olursa olsun halifeligin kaldzrzlmasml kararlmlZl sonuna 
kadar savunacaglZ. TUm onlemleri aldlk. Yunanhlarla savaljarak ve 
halife 'yle mucadele ederek aldljpmlz istanbul bUgUm bizimdir. Aym 
/labayl gosterdigimiz taktirde bizde kalmaya devam edecektir. Diger 
muslUmanlar bize dostluk gosterdiyse, bunun nedeni halifenin bizimle 
olmasl degi/, gU/llU olmamlzdandlY. ,,57 

Hilafetin kaldmlmasma en sert tepki Hindistan'daki MUSlilmanlardan 

ge1mi~tir. Hilafet Hareketi'nin liderleri Mustafa Kemal'i nankorliikle sUylaml~lar 

hatta islam'a ihanet eden biri olarak gostermi~lerdir58. 

Hindistan'daki Hilafet Hareketi 1919'da Miislilman aydmlar ve ulema 

tarafmdan kuruldu. Hareketin amaCl, ingiltere'ye bask! yaparak Tfukiye ile dalIa 

uzla~macl olmalarIm saglamaktI. ingilizlerin Tfukiye ile sava~masl halinde 

Hindistan'da baglmslzhk ilan edilecegi tehditleri bile yapml~lardl 59. Hilafet 

Hareketi'nin Hindistan'da topladlgl bagl~lar, Milli Miicadele'ye onemli mali destek 

vermi~tir 60. Atatiirk'iin Hindistan Merkez Hilafet Komitesi Ba~kanl Seyyid 

<;:utani'ye 9 Kaslm 1922'de gonderdigi mekmpta, onun 17 Ey1iil'de izmir'in 

kurtulu~u i1e ilgili gonderdigi mekmba te~ekkfu etmi~ ve gonderdikleri yardlmlarm 

devamml istemi~tir61. 

Diario de la Marina gazetesinde 8 Mart'ta MuslUmanlar halifeligin yeniden 

geri gelmesini istiyorlar ba~hkh haber, Delhi'den verilmi~tir. 

"Hint muslUmanlarmm liderlerinden Muhammet Ali, dun Aligar 
camiinde, Ankara'daki milliyet/li Turkleri eleljtiren vaazmda haklarl 
olmadan halifelik makaml kaldlYdlklarl soylemiljtir. Hindistan'dan 
olaym kabul edilmedigini ve halifeligin geri gelmesinin istendigi 
bildirilmektedir. ,,62 

3 Mart 1924 'te halifeligin kaldmlmasmm ardmdan Hicaz ve Filistin'deki 

otoriteler tarafindan Kral Hiiseyin halifelige aday gosterildi. Ancak MlSlr ve 

Hindistan'daki Miislilmanlar tarafmdan bu oneri benimsemnedi. Aym donemde Fas 

57 EK 16 - Diario de la Marina, 05.03.1924, b. 2, s. 1. . . . . 
Iskender GOkalp - Fran~olS Georgeon, Kemalizm ve Islam DUnya'l, ,ev. Cilneyt Akahn, Istanbul, 

Arba Yay., 1990, ss.33-34. 
59 Giikalp, a.g.e., s.28. 
60 Detayh bilgi i,in baklmz: Miiderris Alptekin, Kurtulu~ Sava~l'nm Mall Kaynaklan, ATAM, 
Ankara, 1 974, .s. 554-563 
61 Atatiirk'iin BUtiin .'" a.g.e., ss.111-112 
62 Diario de la Marina, 08.03.1924, b. 2, s. 1. 
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Sultanl, MlSlr Krah ve Afganistan krah da miistakbel halife olarak anllmaktaydl. 

islam dUnyasmda bu geli~meler ya~anlrken 9 Kaslm 1924'deki Vatan gazetesinde, 

Abdiilmecit'in istifa etmeyecegini duyuran ve islam alemine hiikiimeti~ikayet eden 

bir mektup yaymlanml~hr63. 

islam dUnyasmda halifeligi geri getirebilmek, bu kurumun ya~ayabilmesi i~in 

~iiziimler geli~tinnek 19m saYlSlZ toplanh giri~imi yapllml~, iinerilerin 

somutla~hnlmasma ~aba giisterilmi~tir. Ancak uzun bir siire kamuoyunu mesgul 

eden iinerilerin hi~biri tam bir giirii~ birligi ile benimsenmedi. 

Diario de la Marina halifelik konusundaki son haberde Kalkiita'da toplanan 

iizel bir konferansl ile ilgili bilgi verilmi~tir. 

"Kral Hiiseyin bu aym 11 'inde halifeligini ilan etti ve bu karar 
Cidde, Halep, Sam ve Beyrut'ta kabul gordii. Ancak Hindistan'dan 
tepki geldi ve karar kabul edilmedi. 

19 Mart I924'te Kalkiita'da toplanan ozel halife Konferans'mda 
Hindistan muslumanlarz halifeligin Turkiye'de devam etmesini 
istediklerini a~zkladzlar. ,,64 

MaYls 1925'te EI Ehzer ulemasmm Kahire'de, Haziran 1926'da ibni Suud'un 

Mekke'de, 1931 'de Kudus'te, 1932'de Madras'ta ve 1945'te Cenevre'de yapllan 

kongrelerde de halifeligin yeniden kurulmasl konusunda antla~ma saglanamadl65 . 

isvil;re'de fazla kalamayan Abdiilmecit Ekim 1924'te Fransa'mn Nice ~ehrine 

ta~mdl66. 23 Agustos 1944'te Paris'te iildii ve Merline'de giimiildii67. 

Mustafa Kemal Atatiirk laik bir devlet anlaYI~lyla halifeligin ve dini egitimin 

bagda~amayacagml deneyimlerine dayanarak ~iiyle a~lkhyordu; "Halife\ik ve I;e~itli 

patriklikler yiizylllardan beri dini yetkilerinin dl~mda biiyiik ayncahklar topladllar ... 

Patrikhaneligin ve halifeligin ayncallklanna uygun olarak hiikiimet, iigretim bi~imini 

iyile~tiremezdi. Imparatorluk smulan i~inde her ulus kendi dinini ve dilini iigretirdi. 

63 Eroglu, a.g.e., 8.230. 
64 Dlario de la Marina, 21.03.1924, b. I, s. 16. 
65 Cumhuriyet Ansikiopedisi, YKY, istanbul, CiIt 1, 4. Ba8kl, 2003, 8.41 
66 islam Ansiklopedisi, a.g .•. , 8.264 
"Orhan Gazi A~iroglu, Son Halife Abdlllmecit. Burak Yaymevi, istanbul, 1992, s.130-134. 
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Ancak bu okullar hainlik projelerine hizmet ettiler68 •. 

Tfukiye Cumhuriyeti 'nin laikle~me yoniinde en onemli adlmlanndan biri olan 

3 Mart 1923 yasalarlyla halifelik kaldmlml~ ve dini egitim terk edilmi~tir. Din ve 

Vaklf i~leri Bakanhgl'm kaldmlmaslyla, vaklflann yonetimi bir genel miidfuliik 

kurularak ba~bakanhga baglanml~, vatanda~lann ibadet i~leri ve din kurulu~lanm 

yonetmek iyin yine ba~bakanhga bagh bir Diyanet i~leri Ba~kanhgl kurulmu~tur69. 

Yeni Turkiye ile ilgili Tfuk aydtmmn 0 donemdeki genel kamsl, TUrk 

Devriminin yiizylllardlr geli~imine engel olan kurumlan tasfiye edip, ulusun ilerleme 

ve aydmlanma yolunu aymasldlr. Orne gin Fuat Kopri!lll Tfuk Devrimi ile ilgili 

gOrii~lerini kendi iislubuyla kitabmda ~u ~ekilde ozetlemi~tir; 

"Saltanat kaldzrzldzktan sonra, Osmanlz ailesinden biri halife olarak 
ser;:ilmi~ti. Halbuki, Muslumanlzkta, esasen halife diye bir $ey yoktu. 
jslamda ilk halifeler, gerr;:ekte, 0 zamanki jslam cumhuriyetinin 
ba$kanlarzydz. Bu nedenle, htanbul'da halife namzyla Osmanlz 
ailesinden birisinin oturmasz ve Turkiye Cumhuriyeti dahilinde hilafet 
diye bir mevki bulunmasz, hem anlamszz hem de zararlzydz. Cumhuriyet 
idaresi bu anlamszzlzgz ortadan kaldzrdz; butiin Osmanlz ailesini 
smzrdz$z efti. Kurun-z Vusta yadigarz olan medreseleri, dini 
mahkemeleri kapaftz; halkz soymaktan ve k6tii yollara sevketmekten 
ba~ka hir;:bir faydasz olmayan tekkeleri ortadan kaldzrdz. Medeniyet 
dunyasznzn her tarafinda oldugu gibi din ve dunya i$lerini ayzrdz. 
Mahkemelerimizde Avrupa milletlerinin en iyi kanunlarmz uygulamaya, 
memleketin her tarafinda demiryol/arz, $oseler, fabrikalar, limanlar, 
~irketler, bankalar yapzlmaya, ilim ve fen te~kilatzmzz hzzla ilerlemeye 
ba$ladz. 

Ozetle, bugiin butiin memleket, bUyuk Gazi'nin ar;:tzgz nurlu medeniyet 
yolunda, onun rehberligiyle yuriiyor. ,,70 

Bernard Lewis'e gore ise ulema geymi~te biryok kez reformculann i~ini 

geciktirmi~ veya bozmu~tu. "Mustafa Kemal onlann kemalist devrimi engellemesine 

izin veremezi. Mart 1924 'te hilafetin ile birlikte ~eyhiilislamhk makaml kaldmldl ve 

dini okullar ve medreseler kapattldt. Sonrasmda ~er'iye mahkemelerinin de kapattl-

68 M.K. Atatiirk'iin New York Herald muhabirine demeci, 2 MaY'S 1924, Atatiirk'iin Soy lev ... , a.g.e., 
s'.602-603 
" Turan, a.g.e., s.57. 
70 Kopriiliizade Mebmed Fuad, MIlli Tarib, Amedi Matbaasl, tstanbul1928, '.162. akt. Mesut Capa, 
"Cumhuriyet'in ilk Y!llannda Tarib Ogretimi", A.D. TiTED, S. 29-30, MaYls-KaslID 2002, ,.46. 

128 



maslyla Osmanhmn teokratik diizeni ve ulema slmflmn hierar~ik yaplsl tamamen 

bozuldu. Bu Mustafa Kemal'in teokrasiye kar~l taaruzuydu. ,,71 

Tiirkiye'den uzak cografYalarda ise Yeni Tiirkiye' deki geli~imi tarafslZ 

degerlendirebilmek, ozellik1e 0 donemde, s:ok zordur. Bu zorluklann ba~mda, 

Tiirkiye ile ilgili bilginin Avrupa'da yazlldtgl haliyle GUney Amerika'da ogrenilmesi 

gelir. Dini ogretiye gore hristiyanlann ~llanndaki gUs:, mUsliimanhgl savunan ve 

yayan milletlerdir. Bu ugurda bin ytldlr mUcadele edenlerin ise Araplardan daha s:ok 

Tiirklerin olmasmdan dolayt da katolik kurumlann yogun basktsl altmda y~ayan 

Latin Amerikah toplumlann Tiirklere kar~l onyarglhdtr. 0 nedenle bir KUba aydtm 

olan Tiburcio Castaneda'mn 10 Mart 1923'te yaptigl yorumundaki ~a~kmhk 

ifadelerini bu s:ers:evede yorumlamak gerekir. Aylardtr mUsliimanlar aleyhine taVlr 

alan ve hristiyanlan miicadeleye s:aglran Castaneda, Turkiye'de gen;:ekle~esini 

beklemedigi geli~meler kar~lsmda adeta bocalaml~tlr. Yorumunda Yeni Tiirkiye'nin 

kendi milleti ve tum insanhk adtna attlgl bu tarihi adlml a!kJ.~lamak gerektigini 

bilmekte ancak bunu dile getirirken ges:mi~te soyledigi tum sozleri geri almak 

istemedigi izlenimi uyandlrmaktadtr. Ona gore bu geli~meler Mustafa Kemal'in 

sonunu getirecek ve Tiirk halkt karanhk giinlerine geri donecektir. 

"Gorii~iimiJze gore, aym 3 'iinde Ankara 'daki Tiirkiye Cumhuriyeti 
Meclisi 'nde alman karar uyarmca din egitiminin ve kilisenin en biiyiik 
ba~kammn, yani halifeligin kaldmlmasl, ~agldaki nedenlerden 
dolayl r;ok lasa bir siire sonra Kemal Pa~a 'mn Tiirkiye Cumhuriyeti 
Cumhurba~kanhgl'ndan diiijiiriilmesiyle sonur;lanacaktlr.,,72 

Sebepli sebepsiz sava~an, his:bir medeni vasfi olmayan, kolele~tirdigi onlarca 

hatta yiizlerce kadtnla ya~ayan, hristiyanhkla yiizytllardlr mUcadele eden bir millet 

oldugu ogretilen Tiirklerin, gers:ekte bOyle olmadlgml yazar bilmektedir. Ona gore 

Mudanya Antla~masl'ndan sonra Tiirkler ban~ masasma ilk oturan olmu~lar, 

iilkelerini zalim i~galcilerden temizlemi~ler, tek e~liligi benimsemi~ler ve 

Meclislerinin oldugu ~ehirde bile hristiyan ibadetine serbestlik getirmi~lerdir. Ustelik 

yazar satlr aralannda Mustafa Kemal onderligindeki Yeni Tiirkiye 'nin yaptlgl 

71 Lewis, a.g.e., s.261 
72 EK 17 - Tiburcio Castafieda, "Miisliiman Halifeliginin kaldlfllm,sl ve Ankara'daki curohuriyet 
meclisi i9in dini ogretim", Diario de la Marina, 10.03.1924, b. I, s.l. 
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devrimlerle, din kisvesi altmda milleti uyu~turan ve stimiirenlere aglr darbe 

vurdugunu belirtmi~tir. 

Castaiieda'nm Hilafetin kaldmlmaslmn ve egitimden din baslasmm 

kaldmlmasmm ardmdan kaleme aldlgl makalesinde Tiirklere kar~1 til~illil ve 

temkinli bir takdir vardlr. Yazar bu geli~meleri sadece islam dilnyasl i~in degil, tiirn 

insanhk i~in biiyilk bir ilerleme olarak yansltmak yerine hilafetin kaldmlmaslyla 

Tiirklerin, islam'a ve bu ya~aywa sabip islam dilnyasma adeta "ihanet ettigini" 

soylemektedir. Bu yorumun altmda Kiiba'da aglrhgml koruyan kilisenin etkisini 

gtirmek miimkilndiir. ispanyol ve katolik bir ailden gelen Castaiieda, hristiyanhk 

i"indeki benzer kurumlan hedef alan bir yazI yazmaktan imtina etmi~tir. Dinin 

devletten iistiln oldugu gtiril~ilniln hristiyanhk aleminde islamiyetten daba fazla 

kabul gtirmesinden dolaYI Castaiieda, Yeni Tilrkiye'nin kurucularmm dini kurumlarm 

giicilnillaramayacagl gtiril~ilndedir. 

"Muhammet'in ogretisinde. Araplarm diinyaya yaYllmak i9in 
benimsedigi iki temel dayanak vardlr. Birincisi dini yaymak adma sava~ 
ve Jetihe onem vermek ve bununla birlikte Kuran'daki Muhammet'i 
ogretmek ve ulemalar ile birlikte tilm miislilmanlarm ba~l olan halifenin 
var!zglm zorunlu kzlmak. 

ikinci dayanak, aym dini egilimlerle 90k e~/ilige izin vermek ve 
hristiyanlarla sava~anlarm ya da sava~lrken olenlerin gittigi, gUzel 
hurilerin oldugu bir gokyiiziiniin kesin var!zgma inanmak. 

o nedenle hilal bayrakraklarmm altmda gizledikleri ihtiraslarl, 
yeni topraklar kazanmak i9in diger halklarla silrekli sava~makhr. 
Zenginler i9in haremlerin sundugu diinyevi eglencenin aymsl 
hristiyanlara kar~l sava~arak olen asker/ere vaadedilmi~tir. 

Ankara Meclisi bu iki kurumu temelinden ezmeyi kasltlz olarak 
istemektedir. Din ogretisinin hiikilmlerinden, Kuran'm ezber/enmesiyle 
ogrenilen din ve gorkemli mezar odillii de kaldzrzlmaktadlr. Haremler 
kaldzrzlmasa da, Kemal Pa~a birden Jazla kadma sahip olmaya yani 
poligamiye kar~ldlr. 

istanbul'da yaymlanan FranslZ ve italyan gazetelerinden aldlglmlz 
haberlere gore, kimse Kemal Pa~a}ll takip etmiyor ve Avrupa 
Tiirkiye'sinde ve ozellikle istanbul'da eskiden oldugu gibi pek90k 
harem bulunuyor. 

Biz oziinde poligaminin kaldzrzlmasml yiirekten alkz~!zyoruz. Ancak 
~imdi, Arap diinyasmm sava~arak dilnyaya yayzimaslmn, ki bu onlarm 
meslegiydi, ve sava~arak hayatlm kaybedenlere sonsuza dek 
vaadedilenlerin nedenlerini a9lkbyoruz. 
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Ankara 'nm ilan ettigi dini egitimin kaldmlmaszyla, kOyliileri 
dinden ayzrabilme gUciine ula$zlacaktzr. Hangi amallla? 

<;iinkii tUm diinyada din, Tiirkiye'deki gibi, Rusya' da ve Avrupa 'da, 
kOyliilerin aczlanndan ve zzdzraplarmdan kallabilecekleri bir szgmaktzr. 

Tiim halklann sava$llzlarmafarklz ufoklar QIlarak. onlarm sava$ ile 
ilgili illierindeki endi$eler yokedilmek istenir. 

Kemal Pa$a'mn en iyi arkada$larmdan jsmet Pa$a, ii9 giin boyun
ca dini egitime kar$z oy kullandzktan sonra, Yunanlzlara kar$z kazamlan 
zaferi tiim Anadolu halkma ve genel olarak tiim Asya Tiirkiye'sine 
verirken, esas olanm onlarm sava$t;z ruh/an oldugunu soylerken 
haklzydz. Ancak Kuran orneklerine el Jamulduktan, camileri kapattzktan, 
Muhammet'in ogretisiyle zafer illin sava$anlara vaadedilen hazlarla 
dolu sonsuz bir hayatz sunan miisliiman azizleri ya da ulemalan 
kaldzrdzktan sonra da bu sava$llz ruhlanm koruyabilecekler mi?"73 

Makalesinin sonunda halifelik makaIUl ile ilgili geli§meleri ozetleyen 

Castafieda, hilafet makrunma aday olanlann durwnlanUl incelemektedir: 

"Halifeligin kaldzrzlmasz miisliimanlar arasmda biiyiik 
protestolara neden olacaktzr. Onvanlan alman bu halifenin yerine iill 
aday olacaktzr; Mekke 'deki Hicaz krah jngiliz Hindistam 'ndaki yetmi$ 
mil/on miisliimamn ba$z Aga Han ve Mzszr 'a iltica ederek halifeliftini 
siJrdiirecegi soylenen iinvanlan ahnmz$ halife AbdiJlmecit Efendi. 

TabU ki miisliiman dini ogretileri kaldzrmak arkasmdan halifeliftin 
de kaldzrzlmasmz gerektirir Iliinkii, eger din kaldmlmz$sa dini lider neye 
ba$kanlzk edecektir? 

Halife'nin Mzszr'a iltica edecegi soyleniyor. VI. Mehmet de, aym 
AnJazra Mec/isi tarafindan kaldmlan sultanlzgz bzrakmz$, bir siire Malta 
adasmda kaldzktan sonra $imdilerde ya$adzgz hvi9re 'ye gelmi$tir. 

Bazzlannm inancma gore jstanbul'da oturan miisliiman halifesinin 
iinvanlarmm almmaszmn nedeni, Cumhuriyet'e kar$z olanlarm merkezi 
durumuna gelen bu makamla ilgili korukulann Kemal Pa$a)1I buna 
mecbur etmesidir. Eger bu engellenmi$se, Kemal Pa$a'nm Meclis'i ve 
Ankara'daki hiikiimeti bir ay illinde jstanbul' a ta$zyacagz 
soylenmektedir. 

Beklenildigi gibi halklarz hiitiinle$tirici bu saygzdeger makam illin 
birisi halifeligini ilan edecek mi? 

Aga Han, Kalkiita'daki jngiltere Hindistan'mm miisliimanlanmn 
lideri; Ali, aym Hindistan'mn Me/abar $ehrindeki milliyetlli 
miisliimanlarm etkin siyasi lideri; Ba$kenti Mekke olan Hicaz'm kralz, 
halifelik i9in Abdulmecit Efendi 'nin yerine adz en t;ok gegen ki$ilerdir. 

73 Castaneda, a.g.m., s.I,16. 
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Muhammet'in ya~adlgl ve Oldiigu bu nedenle miisliimanlaraca kutsal 
saYllan yerde oturmaktadlr. Ancak Arap Kralllgi 'na Hijaz, Irak ve 
Ordiin'den sonra Filistin'i de eklemeye 'Yall~masl jngilizler tarafindan 

ho~ kar~llanmaml~tlr .. 74 

74 Castaiieda, a.g.m., s.16. 
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SONU<; 

Lozan Ban~ Konferansl'mn ilk evresine kadar Kiiba'da Tiirklerin bu varolu~ 

miicadelesine ~iipheyle baktlnll~tlr. Atatiirk'iin ve devrim liderlerinin Osmanh 

padi~ahma ozendikleri, hayalperest olduklan, yeni maceralarla diinyayt yeniden 

sava~a siiriikleyecekleri varsaytlml~tlr. Bu donemde Yunanhlann Bat! Anadolu'da ve 

Dogu Trakya'daki, itilaf Devletleri'nin ise bogazlardaki sozde haklanm savunan 

yazllar yazllnll~tlr. Devrim liderlerinin, ki~isel huslannm ve ihtiraslanmn esiri 

olacaklan dii~iiniihnii~, ban~ gorii~melerinin uzamasmm nedeninin yeni bir sava~a 

hazlrhk evresi oldugu onyarglslyla olaylara yakla~llml~tlr. Haberlerin yorumlannda 

Tiirklerin sav~mak iyin bahane aradtklan izlenimi aytkya gOriihnektedir. 

Tiirk onderlerin samimi dii~iinceleri, ban~ gorii~melerinin ikinci evresinden 

itibaren anla~lhnaya ba~laml~tlr. Lozan Ant1a~masl'mn imzalanmasmm ardtndan 

yapllan yorumlar ise genelde Tiirklerin lehinedir. Vatamm i~gal edenlerle miicadele 

eden bir ulusun, uygar ve yagda~ dii~iincelerle yeni bir iilke kunnak istemesi takdirle 

kar~t1anml~tlr. Yeni TUrldye'nin Kiiba'da bOyle gorilhnesindeki en onemli neden ise 

itilaf Devletleri 'nin Mudanya Ate~kesi 'nden itibaren yiiriittiikleri ikiyiizlii 

politikalann, adaletsiz uygulamalann ve propaganda amayh yaydlklan yalan 

haberlerin ortaya Ylkmasldtr. 

Aym dine ve benzer kiiltiire sahip olan Kiibahmn, itilaf Devletleri'nin 

propaganda tuzagma dii~mesi ya da dii~mii~ gibi gorilnmesi olagandrr. Ancak aydm 

bir ki~inin aktl, mantlk ve insanhk iyin dogru olduguna inandlgl bir durumda da 

Tiirklerin yanma geymesi de bir 0 kadar kabul edilebilir bir davranl~t!r. 0 nedenle 

Yeni Tiirldye'nin dogu~u ve halifeligin kaldmhnasl siireyleri, Kiiba aydtnlan 

tarafmdan birkay sene onceki olaylara gore yok daha objektifyorumlanml~tlr. 

Gozden kaymhnamasl gereken b~ka bir konu da Kiiba'mn 1922-1924 ytllan 

arasmda ya~adlgl ekonomik sorunlardrr. Birinci Diinya Sava~l'mn sona errnesinin 

ardmdan iilkenin temel gelir kaynagl olan ~ekerin fiyatl uluslararasl pazarlarda biiyiik 

d~ii~ler gosterrni~tir. 1920'lerin sonunda Kiiba'da ekonomik bunahm nedeniyle 

ortaya ylkan sosyal karga~ayt onlemek ve seyimlerde destekledigi adaytn ba~arlh 

ohnasml saglamak iyin ABD adaya askeri miidahelede bulunrn~tur. Ekonomik 
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sorunlanru yozemeyen ABD himayesindeki Kiiba Cumhuriyeti 'nin iy politikadaki 

sorunlan da 1921 'den itibaren artarak devam etmi~tir. 

Belirli olyiilerde bask! rejimi uygulanan Kiiba'da basmID yurtdl~l haberlere 

ilgisi en yaktn ili~kiler iyerisinde oldugu Ispanya ile smlrh kalml~ttr. Ar~ttrmamda 

yararlandlglm Kiiba'nm en yiiksek tirajh ve en saygm gazetesi Diario de la Marina, 

hukuk ve hekimlik alanlannda iki doktora sahibi, Havana Universitesi ogretim 

gorevlisi ve tarih ara~t1rmaclsl Tiburcio Castaiieda'YI yurtdl~l haber editorliigune 

getirmi~tir. Castaiieda, Birinci Diinya Sav~l'ndan sonra Avrupa'da olan geli~meleri 

Diario de fa Marina is:in yorumlaml~, yazl dizileri ve makaler yazml~ttr. 

Tiirkyenin bilinmemesi nedeniyle Kiibahlar Tiirkiye' deki geli~meleri, Sevr 

Antla~masl 'ru hayata geyiremeyen miitlefiklerin kaynaklarmdan takip etmek zorunda 

kalml~lardlr. Bunun sonucunda Tiirk Devriminin ilk donemlerinde bu hareketin 

nedenleri ve amaylarl hakktnda yeteri kadar bilgi edinememi~lerdir. Ancak Diario de 

fa Marina gazetesindeki saygm yazar kadrosunun yaruslfa Castaiieda'run Franslzca 

ve ingilizce bilmesi sayesinde gazete haberlerini farkh kaynaklara 

dayandlrabilmi~tir. 

Anadolu ihtilali'nin son saihasIDm Kiiba'daki alglSl "Tilrkferin sava~l devam 

ettirmek ve yaymak niyetinde olduklarl" ~eklindedir. Bu alglya gore Tiirkler 

sava~maya devam etmek iyin her flfsatl degerlendirecektir. Tiirklerin izmir, Bursa ve 

<;anakkale'yi i~galden kurtarmakla yetinmeyecegini, istanbul, Bogazlar ve Dogu 

TrakYa'nm ardmdan Balkanlar'a dogru ilerleyi~ini siirdiirecegini varsayml~lardlf. 

Milli iradenin, milli egemenlige dayanan bir ulus devlet kurmak ve parlamenter 

sistemi benimsemek istemesi Kiiba'da tam olarak algllanamaml~ttr. Gazetelerdeki 

bazen aglr sozler iyeren yorumlarda Atatiirk'iin sultan-halife olmak istedigini, 

devrimci kadronun "haddini a$llglm" soyleyen yazllar yaymlanml~tlf. 

Ancak Lozan go~me1erine giden ismet Pa~a'run lsrarh ban~ istegi ve Tiirk 

hallomn anayurtlanndan i~galcileri atma arzusu Kiiba'daki sava§ donemindeki alglyt 

degi~tirmeye ba~laml~tlf. Her ne kadar yogun bir propagandayla diinya kamuoyu 

Tiirklerin aleyhine yonlendirilse de, gOrii§melerin ilk haftasmdan itibaren Tiirk 

delegasyonunun gorii~leri kabul edilebilir goriilmeye ba~laml~tlf. 

134 



Kiiba Tiirk Devrimi'nin ve Anadolu ihtilali'nin saghkh bir analizini 

yapamarugl ve hatta bu hareketin amaeml tam olarak algllayamarugl iyin saltanatm 

kaldmlmasml da gerektigi gibi yorumlayamaml~tlr. Yiizleree Yllhk bir devletin 

y1lalmasmm, Osmanh hanedanhgmm saltanatmm kalrunlmasmm, hakimiyetin 

millete ge9mesinin etkileri aneak Lozan Antla~masl'nm imzalanmasmm ardmdan 

gOriilmektedir. Cumhuriyetin ilanmda da bu etki hayli smlrhrur. Kiiba ayrunlannm 

yazllannda, Cumhuriyetin ilanmm Tiirkiye iyin ta~ldlgl biiyiik anlam da yeterinee 

yer almatm~tlr. 

Kiiba'yJ etkileyen en onemli devrim hareketi, halifelik ile ilgili olanrur. Kiiba 

kamuoyunda ve Kiiba ayrunlan arasmda, Miisliirnanhk iyin yiizylilardu sav~an bir 

ulus olarak gordiikleri Tiirklerin en kutsal makammm halifelik oldugu 

d~iiniilmii~tiir. Saltanatm kalrunlmasmm arrundan basmda yeni halife ile ilgili 

detayh haberler dikkat yekieidir. Halifelik meelisin ilzerinde bir gUy olarak 

goriilm~tiir. 0 nedenle halifeligin kaldmlmasmm Kiiba'daki etkisi diger devrimlere 

gore yok daha fazla olm~tltr. 

Kiiba'daki Mustafa Kemal Atatiirk alglsl da ineelenen donem iyinde 

degi~imi~tir. Devrimin ba~langlemda pekyok yakt~lkslZ slfatla arulan ve onyarglh 

dii~iineelerle davranl~lan yorumlanan Atatiirk, ba~ardlgl biiyiik miieadelenin 

arrundan adeta omek ahnmasl gereken bir lider haline gelmi~tir. Atatiirk ve Tiirk 

Devrimi 1934'e kadar Kiiba'da yakmdan takip edilmi~, adanm entellektilel 

birikimine onemli katkllar yapml~tu. 

Tiirk Devrimi'nin yaktn eografyadaki etkileri ye~itli 9ah~alarla ineelenmi~ 

aneak bu onemli hareketin Latin Amerika'daki yankllan ile ilgili bugiine kadar hi9bir 

ara~tlflna yapllmaml~tlr. Tiirk Ulusunun ve Atatiirk'iin bu uzak bolgelerde blraktlgl 

izler ile ilgili bilgilerimiz bazl gezginlerin roportajlan, Tiirk diplomatlann anllan ve 

Tiirkiye'yi ziyarete gelenlerin anlalliklan ile smuh kalml~tlr. Oysa Tiirk Devrimi'nin 

ve Atatiirk ilkeleri'nin evrensel boyutlan, diinyanm farkh eografyalannda akademik 

olyiilerde yapllaeak ara~tlflnalarla daha belirgin hale gelebileeektir. 

Tiirk Devrimi 'nin bu cografyadaki etkileri giiniirni.ize kadar farkh iilkelerde 

ve farkh boyutlarda siirmektedir. 1922-1924 ytllan arasml kapsayan bu ara~tlflna ile 

aytu zamanda, Tiirklerin Latin Amerika'da d~iinee sistemi boyutuyla blIaktlgl 

izlerin yaktnyagdaki en onemli omegini ineelemeye yah~llml~tlr. Bu biiyiik devrim, 
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insanltgm aydmlanmaSml istemeyen gUc;ler tarafmdan ba~mdan itibaren saptmltru~, 
hurafelerle donat1lml~, kii9iimsenmi~, tarim dayanaklan gormezden gelinmi~ ve tiirlii 

giri~imlerle yIktlmaya c;alt~llml~t1r. Bu giri~imler, Tiirk Devrimine kar~l olumsuz 

dii~iincelerin, ~iiphelerin ve tedirginliklerin yeni ku~aklarda varolagelmesine neden 

olmu~tur. 

Diinyada Tiirk aydmlanma hareketinin felsefe ve ideolojisinin eOOlerinin 

belirlenmesi, devrimin haklt sebeplerini ortaya 91karttnakla kalmayacak, onun 

gelecege l~lk tutmasma yardlmcl olunacakttr. 1922-1924 ytllan arasmda Tiirk 

Devriminin Kiiba'da EOOleri ve Kiiba Aydmlanmn Tiirk Devrimi Uzerine 

G6rii~leri 'nin ince1endigi bu 9alt~marun, ara~ttrmacllara yeni ufuklar a9masml iimit 

ediyorum. 
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1101 DUfluO do In.Kparto., Prlnelpe Jor- celebrnron J0.8 Inolvldnbte. (llecc:on.1!6 
, gIl. , pnra .decldir. al In a4ml~lstracl6nde 
, Cuando 61 Rey Consto.ntlno e8 en- VonlJ:;~lo8 tenia. apoyo en 0\ l1ala,y> 
· tor6 de que en lOll traneporteR dO so reeordnr~,qUe801ol& dllclmn po.r-
1\ guerra. Hogo.l'on lIublevlltlos deMo- to dll 1011 electol'os votaron. It . til:l'ot' 
, t11l1(;uo, I'onunol6 a 100,00rOno.,el dla de VonIZ,el~. ~.lltandoa, favOI'>dei" 
, 26 dol J)aslldo Septlombroa 10.8 once RoY, Ina roatnntes. 

do Ja nooM, Y 01 tl.ln27, 1I0garon\a l!lneel.ll.guerrauJUma. entr!llo$ 
la. caplllll, los j'ovolllCIQnarloe, que ,gringos Yloll nacionaUsto.s Lllreoa,el 
hahlau,: nnunelndo, quo adernA~ de Ia.'ll(ltuaIRcy de ,Grecla. Jorge, Duque 
nbdlca'C161l del Rey,exlgl!!n elnom- de.l!lspartn, quo QIJ 01 nombre quo 
hrnrnlrmto !lo nuovo Mlnjste·rlo. tleno elborode.to d$ la.eorona,'lIs'; 

I No Lorloli 80 8cpnrllfoll do Ill. (lbe- fllvoon ,Ia, guerra, en Anatolla, ., 
,\ (llollaia d It"),, pOfQue 3000tjelnl~1! on, Septiembre ds 1921,pu4ded~!:lr-' 
'I doloJ~rl;!t!), 10 \,18Itllron;el(U0.2.fI. por eequo e!feo.p6 can v!da,·o.ui'io.do .. ea-• I .. . . . .. 

EK 4 - Tiburcio Cas1afieda, "Buyiik Sava~ Ekonomik ve Siyasi 
Tasfiyesi- 255", Diario de la Marina, 03,10.1922, b. 2, s. 1, 
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MARINA 
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PRJ,':C~()'" OR I"\n~JUPCIOS: 
lit H~.ANA PA{)V:r1'>1'i:~~A!I! 1tXTRA:--tlltP\O 

« .,....~"'*_". I-~~O J 1'5 •• -_ • • ~'1i) ._ ...... __ .,,_1 *~M 
• 1'\'t ____ '" 4,.$W :\ M, ___ - ~,(J) I 6 14.c ..- 11.,o.G 
.. '4. __ ",{JO *' I~, ~ __ .. 9d'JO f 
I Mp_,,=~-, U~~u{) 1 At'!'n ,,-__ IVol;)() f t Af\o ~~ .. 'l.~ 
D,.do 1''<'' A.,._' .ot". 'IJ''''''-' ........... , .. ,_11 ... - Haoan3 '0 , V,,J ~'~'Mj. " A~{I. t .".,.~u; J! "tm,,.,.Uot .~.~" . MJ~j.Uu!\f) V~!ilA>'<;i" J.{;;?-i Gk¥L4 Jiz;. ''''rHJIi ,A-uiKl-<:1A,7TP ~. 

V I D A MUNDIAL 
('m TIBURCIO CASTAJlEDA) 

FRANC!A, INGLATERRA Y LOS ESTAD05 UlimQ!! EN EL CONFLIC
TO GRECo.TURCO 

d~ miHH\,t del terr~ .. kl~ tU(cCo!t dtTltro dd T raud 
fNihidQ, .. ID;LHW] dot St'if~t. today!\; no r~tifiud." Y y 

H'I m~ (lennI" GU~' ttl tan fI,>iuto. No rt'cibi6 U~yd Gt'm1; 

t:t>!fll"-'nlA:t~ 1\ iu-a tureM en 1m. ij:~ Br)j;}! .qut!' st'!' ct!;"hJ"!'l ltlf:':g-o- ttl Pl\ 
cl'rl ;\5(;;;::; y n;"uH;m,ora t-ft \ r[!J PJtj hu"ttlH "Pff1/0 en F raneia. qu 

ante !)'!it VitHa.dM impti-t1!iht Al tnc\Joho. PN-Q 1010 '(;J) CUAntt) a r~:t:::o 
!>~It.i,f",.,I" lil~fl:lilmo, ohl) ~Jnl~n, que f bTu ~a T to',. qu<e t,tl)hlt t"11 1: 

di. I dt O,,!\lhrr d. 1 I I'U" ""ole d. lodo, con"d" a In, 11mo 
It, )" tn{)riUn3 ro a.gUM d-t i,.r, f (;Otn('l tJ¢;;olvtdt5 F..rmirM; .mbu It-I": 

b:~ ftiJe ha- tHicacioMt ttiltl rrHlllend;)lli 0- rteNtt 

Mt!d;t(,fr~J1M. dHl~id;u. rn ~~" ~l Tratfltl0 de .st'\o'ft~ qUi! dab,\ til Tr.& 
pot d P'I);' Plo V, Y pOI E,p.' d. orir"t.1 y E"",ima • G"ei., 

. lia con Don Juan d, ;\""ri., T1m- A "" juitio 10 quo f.1t6 • Uoy. 
',bien 'tl'!t0nU! ilaMa r~nclH.u entre v,orge trl r,tla politic1\ tuya, par,. po 
c, ltl~, ,(:rl%til\QJ),"!, f;omo, ~hJ)ra t'!ltl"t 10;\ I ntr l\ Tara a il}! turct)$;. !-uJ d ape 
Ah.do,,: l"',qur d Roma." ",",if i- i yo d. J.p_ domi.ic •• CanAd .. Au,trali; 

'.l:!Ihahla llubhcado I. Bul. ta .oen&\ y Nutv, bl.ndi., CiHla que la, tre 
,~.,hth ,\f~5, A.nc~ ,arx!t',J tn 1 $68. q~t I ~ un;). (onttft'amn que tnviatian UI 
altnt.b-, ,<lIun 10' ,tf" d. "'" f~'-I <O!ftr.smt. que cifr.b." ,,., ),j){)( 

lag". ~ri,ti'ml" •• 10 ,a!K,.,,).: puo homb,., ud. uno, ''',. ~l ro'''''' 
::toclo ". "lvid6 .01.0 .1 I'.H~o "Hac II til!:1ll;10 ,e dirigf." po, ("ble • I, 
;5",,0',J' l'ua ,i<lup,' prrdienm en .. • !\,a/llhIM d. I. Lig. dt N.ciane, con 
;\1)9IY1<I.1>I. b.t~H. ",Y~I 1"1 '1,,~am:'1 g",g.d. a l~ oar'>" ~n ,Gino',,', d"d; 

.

. l ..•.•. ll .. ;O".";l'odo"o f",mUll" que ,.mu l d :3 d. "p'I<",b ... ,,It'l1'lo, pr~nt'n 
~l!podl"" ,,,,,.,br.T. dol. ," npinion y ,i I. til" n. podr;: 
;,,;$; l.hron<:A VIlL deja ••• non •• d'~inl.rv.nir en I. <" .. ti6n del Cutan( 
I~ <,;"tiaM' IIQ h. reper<ll\ido en lon,n\ •. £,. diG • penm • 10$ insle 
P. •. ~.k 0' 01' M...,I.",., .;. la, It_': ,,,qUe ,\lPU","''' un uo.,." d. d" 

EK 6 _ Tiburcio CasWieda, "Dunya Hayah", Diario de la Marina, 
15.10,1922, b, 1, s. 2, 
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DE 

" 
(1 .... mURClO CASTAllmA) 

--' -,' -, 
~,~--,--

COHFERE~NACTONALIs ElNTE1lllACTONALES~I.A. 
, ZAN A LOS APIl~ Toll ,DI' 'Gl11UA ' 

ya ~Iml!ll® a., lu<;h..r,! lll!!h~ 1f'rm;!a l>all ~I" • 
ml!"<:::11 ..oora l~ n.~i""e>w> ... lueno I~ C'III .. ~1'!iiaI. ~ d..l .. ".t. 
~;i~ll"T<lo' ",' ,ra tro<:u I", <:m!'<i'I""1!-! dii Ii·l ""~ dt' Uoy.l c.",,'1l1lY .-

, -" - ~ 

l'jrlrr04 en • ..",'" <l1"'l\"ion<>l 'l' en C{l1r I d.~ Bon.. b"".J l:"rlrI!. 
;:roc loda~P"rt, .. pnl\ll~n j nirtrn "cll"1. quo ~mbM 1IAci<>l>.h~o 

Ide 1"'"".11<1«' unl0M11111e F "'''!* 
j;«i",Mm~.f",l'<'m .. l Baj!, P, ... l'!.nl~ .1 M ,do (ol>,art1!<kl" '1"".41011\.",. 

Na.clonaliil'" <I. lin"' F"~.I"'$:.r p'" "rop ... cion",'" 

qu~n &.p<>l'. d. ,,, lriunlu, .0.1 ,£.0, 11 .. 11.. h nub. 'eTolud""ul. I 
!!riO$:"> 'J'I 1M ean>p'" d.I> • .I",I1. lev .. nt~ .1 h~ci>m" nadeau, ... " 'I 

d. " ,1>'1".,) en d m.n~Q~~ en I,., "" •• ,160 dd p<Jde'."<l'II\O !lll' " 
';',i.,>l>f'""" de TU"lUl14 ." vet d. Arrolut Via fffil.<ia. Y ~4n h.bllltni» 1lG"'" i 

1,., f"oru .t Sult"n Moham_'! V,! cia:<l.> tlo,Nro', 1\0 1'41' .... extrema •• n 
'u P.l.~i" de I. Suhlime, Puerto, Docll>r, Mu .. olini ttl prOllra",. in"'", 1 

• (q,,$lanl1oQpla, recurre " .jQ' .<.\ ""d"nal d. """br .. 1. M. d. Malta I 
rdi!!i,- b ur.~ 1! POl'tic. l'lde Inglalttra. 1 •• del D;rd ... n.", d.! 

QII' "h)el<> d, deja, <jill"'" wI Cr.d" ! lu ~rt I" G<l.\a ~. D.lmaci. i 
)f "," ."m,pn\",' en Iud", f <1.1 ;",._ U oKln <I. 5,,\'1<)., C,oal •• \ 

la. ~ll.,.de Con.t,1ntln"'\r,E.lb"e"'1 Y ... 'AmhiQ .nund •• 1 \ 
;, GUO 1. ," d., Lau· \' fi .... ,,1;! Pr",id.nlo d.l C".,.jQ d. \ 

del ""men!' '''l''n~., M;'i.\il'M ct,' Ita, Ii. '1ue dar," "00"', : 
,ttl,,''''', y. I.. prom,I1.",n cort., .n .1 P,,",upu.,to de G .. lo, 11 
Ali~d~I', _AU? ""'''t''''!l 1"'. "le"I,. •• ,\ • 1. indu,,"';. partkoln I" I 

on'll!!!,'" [1",""<1,," ! I.""",aml.,. etll<>lodos hov nor .1 c...1 

EK 7 ·1iburcio castmeda, "Diinya Hayah", Diario de 1a Marina, 05.11.1922, 

b,l, s, 2. 
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;\ 
nd fmJta':)t:o 
Ii! f:"'fltl.¥O'~01" 
hilt i1 ~ Wi1:JL 
tf"\t iCrit ~(t!(':n~lC,tlS! dt~ ],,,,0,,,, 

t" YJ<:>il>,f I") ~~:;~:~~~:lj~;;~1::1: "",,,,j,rp 

II! iii )lll!l;#';lt~ 

Illl til "'~*i! 

EK 8 _ Tiburcio Castaneda, "Bfiyilk Sav~m Ekonomik ve Siyasi 
Tasfiyesi - 283", Diario de la Marina, 08.11.1922, b. 3, s. 1. 
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V I D A ""-,,-,, 

(Por n8URCIO .CA$tMEDA) 
--~ ~os NAC10NALISTAS nntcos YSUDE~mA AMBICION, ANTE 

EUROPA Y LOSEST.AD05 UNIDOS , 

De nuevo lA, (L'I\e'I'!Si"lleS de in na-J¢®.lll.>~¢I& de 101 Trat~ deSa~ 
~lles de Em'opt hllll despert\'ldo taIEstefatlj). y de Berlin respectiv~me.ntt 
nbid6n de los turcO$, iy tettetA 105 motco'Vitat pordull' 

~ - -': ' 

~n'O$ de la glehll, de lu n!lJlUfIlS lijMde. 101 Utte.eb05 de los Dardane. 
, Anll:toiiA. emhrlllg;u:iO$ por el; l~ t. del B6$foro. y pQt'~ tanto. de Ia 

loore 10' Irieg~ Y t1lZonan-lraveg'lId6n en el Mar Negro, reno. 
~. (0011 logica arrevesadll. S1lPon~ 1 valldo lI. lfll.\'es de Rumania y de Bul· 
le, pues venderon 1\ 10, ,fIOgO!, han I prill d jllque a tod05 1011 yacimiell' 
. I 

.nado 1U propill derrota Il mll;lOS i tM petroliferO! de Batum en el Mal 
to", Ali.~do$ ell' \a Grilli Guerra y I Negro.. Mosul ~ Mesopotamia ., BII.· 

ndado al olvloo lumisticio de; ku en el Mar Cl\spio. 
udrot de 30 d" Octuhre de 1918. En todas esu COllCellones de petl'6. 

eI que !Ie entregaroll rendj(!M eOll i teo $0'11 condue6os 101 utade! UnidOl, 
ejmito que apelll'l$ Uegll.bll a 50! que ,... dijeron lOiernnementc pOl' b 

lhol1ores a 105 AlIlIdOt ven~ I Nota de SIl Secreb.rio de E.tado HI.!-
I~ Y en "SA ~hll.. lin embaTgt).l gbeL, en 30 de oetnbte ultimo, q\l~ 
~hll. .Europa CO!l~$te ell que los I!Ot Estrecbos han de perll'lllIlee<!ll' Ii· 
teO! dehlltll !CT exptllsados de Ell-lines y las zonat que 1M fo~llII. !leu
fill, )' $e recordaba In f~M\ con qne! tralt'$, 11 milt de quehal'l de'lIukht:1 
hll Bright defiulA nl Imperio Oto- ;105 tnbt!n!lll!ll de dapiadadon. Y 
aIlO IIl1l1l£nao\o "terrible expresi6n i 1a Rafet BAja.. Itl tamar po$eli6n del 

inllumuablf$ crimene.".! Gobiemo de: Constantinopll!. IIblllic , . . 
EK 9 _ Tiburcio Castaneda, "Dfinya Hayau", Diario de la Marina, 

19.1lJ922, b. 1, s. 2. 
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I 'l "" 1~8 
rr~ .. 

1 omfj~1\ 

till!, II (J b 1 e it 1. "'1>II1'I.II~f\ll!~'!!;~. 
CIlIII'Ill.do .. j(jjJ 

II Grecln I,){'f III ....... et .l!~)'liI'itlu4 
j\utldll 11l1~j.tll.d'l!I.I\..!';.1\4(JJ~ qlll\'mi#IJII!l1!) 
III IHIIu.r Il!. gU!1lrt& .m'" 4evutauo-J111!lIl1.n4o; 
Til rl~ 1$1. hilltartll, Uam.lu'on .. 1!il:!Ilt!ot: 4111 
l:llellhlll efiSUII.1l;dllQ, Jusonlllldu W~.C(l;l(j .• 
tIm II!1d611 IIlI ~lIgrlldllj! prl.lh:!\pl(j~ 11!;l!1li'A,()".· •• 

la democrllc!1l Y d~ 1& Ut'lIrtad illl 
Ollrlmhlol!, como lo~ llol}IK rIl~'UIi!$.l.M'1I 

aqu(lll1< porvmto~a .conuenda"I:l1:n 

EK 10 - C. 1. Bombakis, "yunanistan", Diario de la Marina, 24.11.1922, b. 1, s. 2. 
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(P- tlI,IJRel 

.UCOtlRliNaA DI LAlJi~ 
• 

U'[5"II.!t. f-: !'dI\t" 
~.~tiC."1 >t~~

, ~I:a. t~1!,p~,,jcfl «I .'Jl~~1 -

A L 

l')q&.!i"" ...~& 
P"',J!~I qR J,h_~1I; 

$~ p~ i~!WII~" 't~' 
'P&I-.(;i.o" k ~'~i 
.~ dtui Q;t£lhdlo .~,," f 

, J* ~.~f ~.--f 
JIO-~ !l:~ Htj~t~ .... , 
~ I. ddPliil,i,.ef 

f~ 20 .. ~~ & .... , 
-~.~-,...~ 

1Il.'Hil 'jlIe'I~_. ' ..•....• _ l",i~~iIr .. .1 
~.tli%lf.1 r.:~, I 

Y «I .-~ ~.Y"l 
H.~jj,'jlli! .. ~~!r.m .blun4'''''! 

.~.PI'I'J~.·~ ~"'~I 
~",_·VJ···ai.·~.,,·~! 

fJr!fllil!,pf~. ~ .. _ '.~--. «18
111

; 

... IDI..... ~. 11.~iI '!j~. JIO-f (I' 
rl~.~~ .. I!>· ~ ~IL 

EK 11 • Tiburcio Castalleda, "Dtln;'a Hayan", Diorio de 1a Marina, 26.11.1922, b.l, •. 2. 

155 



;:._. ---------'~-~---.-----

(VIDA MUNDIAL 
(Por Tiburdo CASTAREDA) 

.QUlENES HAN TRlUNFADO EN EL TRATADO DE LAUSANA, 1.05 
'ALlAD050 WS TURCOS1 

· . . ,. . . 
Lloyd. George, can cl ienguaje acre I <lispon!a a revisar eI T ratad.o de So' 

h'}' vitriolico que usa con heeuenei. vr.s para evitar esa 'bum.ilhicion d. 
illespue, 'que ha dejado de ser Primer Grecia que el preveia, en la lucha 

Ministr<? de la Gran Brd.na. dice I con Angar., ' 
"que esc T ralado es un compu.sto de I Vino b derrola de Constantino en 

.'miapia, desle.ltad, egoismo y, pu,ila, ,I 1922 y eritonce. Lloyd George con 
,nimidad de las Nadon •• y sus ",1,,- Italia y con Francia se via obligado 
1:1i'I3.'''. y cualquiera pudie,. pensar, a dM de mano a 10$ pactos de 1915 

{Iue padria induirs. al propio I par~ I~ division de T urqula, cuando 
Lloyd George en d "todos en "I pu.· Itab.. Iba a entrar en I. guerra, ga
sisteis vuestras manosH al expre,sarscl nando t~rritorJos. como asimismo -esas 

t,r respecto de la liquidacion del 1m·' do. nacu)Des, 
'.l'c.~io Otomano; l para baeer m';s En.1 armistido de Mudania 1'11$0 

\!intorescu su articulo de 28 de Julio 'u flTma Lloyd George; y alH 5e re
ultimo, escrib. 31 margen del ,articulo conodo eI Estado Nacionalista tur

er. que tales afimlacion<; lanza", que co de Angora. I 
la mordida de un mono cambia la Scis me... han durado las conver
faz de la hi,lari." aludiendo 0\ mono saciones 0 conferencias para lIegar a! 
que mordlQ y euyn mordIda ocasionolla firma del T ratad<> de Launoa y I 
Ia muerte. al Rey Alejanrlro de Gre-: Lloyd George mando al Minislro de' 
<:n. hijo de Constantino. 10 cual Ie i E,t.do Lord Curzon. ,iend" 01 Pri-: 
permite. de p"o, haeer un justo do- mer Mini,(ro de Ingaltorra. a tratar' 

gio de Venizelo" reritiendo eI die!'o eon 10, delegados turc"" 

EK 12 _ Tiburcio Castaileda, "Diinya Hayal1", Diario de ]a Marina, 
05.08.1923, b. 1, s. 2. 
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· tOTe;';, Creyer\ln. Ge\lrg~,i b~ll1l.l;e~ que 
_ , '_ ,,:_ ,_ f _ ,- - ,'" '-

i .• Clemeheea)~ Y.Orlando, qlla a .. los i idea, l'ueden al"ol1oar 
otomanos solo. lesque.da.ha· "'.n .Eu"! .:1 puehloturc.o,co1il'\ 
ropae!tlempo necesarlo para ~rrl'-1801(). eono(O~d.osest"dos.en la.:. .' I 
gJar 8US. ma]efasynial'charseiaJ la-llar"7. absolut.a, ti'an,cllrridadelicio-; 
do as}atico. del Impel'io, d1" donde! "",mHote ell la ltrafl(l'.lila llwlieie

d
.e 

tambi~ni-- andandO' .. _ lO£L afi{v~. J1t\hian ;-l()~ ht:th;~lH:~~J __ -0 1~3 P~~1(:ticai5 -__ r(~J:i~ L" 
de sec desaiojado5. ! S;CiOS;lS. (! en. 1a cqOlo,;ii(lad (le\osn.!!.";.' 

T ... A"':t",l\l"l"A ....... n ,.." ... .:.\1 .;:"H\J,'fi 'v; ,,"o,yin.:.t lpHt/"\Q V,-<:p:f!lirn#.. 'p'lm'n lal'ias j 

EK 13 -Jose Cabruja y Planas, 'U9U~ not1an", Diorio de laMarina, 18.08.1923, b. 2, s. 2. 
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--------------------------~----------- ' LlQUIDACION POLlTlCA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA ~ 
p 

LA NUEVA TURQUiA~ 
, nt~l mismo modo :}\l€ 'Latif~ Ha~,:;lyril 1 •. , A:-;anhlPH Ll(~ ~\n,:.!~,H·a. ha~ r~ 
l IlnH. 1:-t h{:llb eSJiosa il,' 1,,,'m~,1 B:''dl\,; (;:;) ] ~j7 pl'e$entt~"; ('UnHrt~) $e eligib n 
: Pn,:;idellte de la :\~";,ftrHbk;~ J ' l\\mull {L,'dit P-rf'~idcnte, !l~ntl'l! f":tO,.3; 
\ Ilva y t:iHhi,'!'n~lnH'nt:q (1.- .\l~ttnra Y, cliput,":dcl) 'hay :!~ JH~I'l~,li::\-(:1';;'; ql1!n~jti..~ 
: (\ hi P:lf )I r(15i;1(-[11.': 41p1 E.f:Ltd,) d."ti. t D.H'tOrt'S (:~( Metiiplna; a~ !l1H(lS~lJ) 
i TUl'tjliia, ljlW ~I",i .<~' li'JIIl;l }":l Y no t,os d('- c;~:udlo,,, l'.'li:{io'1t}::;; \' "~\I'i();:! i lmp<~"i(), S<! 1'1'I's"'jl6 ,·n 'I', plli{'o ',0:\ :"';,~,,t's 'PIOPi<,U,,'jo,~ tHI'itOri'I[P,q'j1lf 
i U!11l dot',~na ilf' mllJi'ri';~ ;lllLg'!!;-o; ~H- J;':..\' ~H!f'nWS f<;.:-ttro gflt~t~!O;;:. peHL 
~.Pl~ f,j (lia liz' 1::\ ltLtH~'ill':t"i"n !l.~ ~':;:;~ !iiug(l:t !t()~uhft~ tit'), tlCg()tl();!!~ e};(o de .. ,'I~l 
~ Cnnr-po (dp;ido tHlr "0(0 ;;of\lI:;n', :-;iil mlH",.~tl':l 1101"" l~lOdo bien e\"hi()l~te. < t*;( 

; Pi iupido Yi,tn d,'" \a~ mnh.>J\'d tllluli· (illt~ in;.:;,. !'jllt~ ':':r' (\f:ileahan (oj (·omt;>:r .. 1Sl 

:.Hlf'j:,. tfh';Hla~ :--:;i.Hpli:llH·lIV~ dt· Ha pt-:do PH Tnrqufu ( .... ran ;;rh-"gol:t ;'HmE',~ill' 
'lnpn<' i'H.-o,quf·te 0 lH)!iU~~ H ... g:ro. ('omo' nlo;.:: () judios ' , ! j' 

,qHf~rl~~!ldo dpt1lost!"Ii' qtl~:;[1, no hn'l Lfi~ "iini.:ftt'03 ;,on 'nQmhr-0rios \n·l~' 
'!ida hareHt's III k'~JdflYitud I("H1f?nina ,liyidHalI1lCll~M :Hll' fa 4\sanl;,lfja. Y cactair"l 

t-Il O( lIl'{jHla, rl~l mbmp mod;l ;';\1, llno (!:-:t !'e~pon.sa.ht0 i\nl<5, eOn, Lo.s-ju€,·;d, 
i l'UHldo 1\.(>lB-Rl BaJ.,'l

t 
tlCd:if(', ;.:111 r><i, r,.";::: ::::;n'n(ll!1bl'a(H}-~ POl' c1 ).1iUlStt"{\ de!'~t 

I mhm.; B~idiln al ",,1' !lllm1iI'~,i!" p,..,- '..I ,,<;ti~'ia. pc','<] tau d~ S~l' ·Aprol!;\dosY'l. 
!~:'ident0: d~ 1a AS;lmbh,),-t Y tid I~;stado~~f,H.~·lHIl1~bl'~Jmtenlt)Ei :,or ,In A~aU1bh~'R,t.~l 
([l!C In ptimel'o qu<~' hai)ht que (l~tJa-, C01HO I.'!~ \'0 Ia, .~;Jamlll~~t 0), tautojCJ:I 
nil' p1ira (1tH~ .,,('! £HF1,~~~ q;\~ iu tH'-eva; En CU.(:i\'PO ,delluf;l\.l1t(t y, }tg-isl~liYO.JQr 
TU)'ljllia el'a ~! p!'indl1iO d" nn IIU,,"O como ejBcutivO, ',,' ,', lot 

I taro de ]., \'lda ll)UtiU'J.!la~", era, ell ,L~ a,u,cnei;, de, arm~llius (\e, lItl 
! p:ofundo resl1e!o a ll) "HIll? ,I la mo' ;,\Mmble" no lluiere decir'll!!C .los (Iualm, 
pl,\edUd d~ (octo;, I(:s ,'lllC,VII'll'Sen h'!"'ihttu rcc,onoddo la Sobei~Jnlq; t\tI'Ca. 
Lt,' ".11 10, UltUIlOS conlllles del ,b~·' llollucuan Vivll' en I~t. ,\lals, ,'En 'lnl 
Ilado,' ,',' .' Imisma, An;;,o,l'a hay unaJJlle.sil\o,al"''$. 

Afirmaba allllismo tieumo In All~,Ill·1 meniay MW1(leS,QOQ asjl!t~t\'lf"er~ ... 
iiI"" elvrlllcipio do' ema.nqjvacion d,cli vielo dlvluf!. CI:i'Stil\lJ,o.1.0$ "DQt)l!:~~ '~~ 
<'x!l'alljero. legkd:mdo que' nHlj,(u111:;06, .,...... .1' 

EK 14 . Tiburcio Castaiieda, "BUyuk SaVll\'ffi Siyasi ve Ekononrik Tasfiyesi - 469", Diario de la Marina, 

30,08.1923, b, 2, s, 1,5, 
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EK 15 _ M. Kemal Atatfirk'1ln cumhurba~am segilmesi, Diario de ]a Marina, 

30.10.1923, b. 1, s. 1 
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EK 16 _ fulifuligin kaldmlmast haIx.-ri. Diario d,la Marina, 05.03.1924, b. 2, "I. 

160 



EK 17 - Tiburcio Castaneda, "Miisliiman halifeliginin kaldmhnasJ. ve 
Ankara'daki cumhuriyet mec1isi is:in dini ogretiru ", 
Diario de 1a Marina, 10.03.1924, b.l, s.l ,16. 
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