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[160] kuruştur.

Bugün Ankara hakikaten tarihî bir vakaya 

hem şahit, hem sahne oluyor: Tehlikelere maruz 

olan alın yazısını selâmet sahiline çıkarmak 

endişe ve azmi ile kararsız bulunan milletin her 

tarafta ve pek az bir müddet zarfında seçtiği 

ve gönderdiği mebuslar burada büyük bir 

Millet Meclisi halinde toplanıyorlar.

Bu vaka, harikalarla dolu olan tarihimizde 

milletin yaşamak kabiliyetini ispat edici 

delillerin belki en yükseğini teşkil eder denilse 

hata olmaz. 

Milletimiz, yalnız Osmanlılık hayatı itibariyle 

alınırsa yedi asırlık ve daha kapsayıcı bir 

nazarla bakılacak olursa binlerce senelik 

hayatında pek çok felaket badireleri geçirmiş, 

adeta dağılmasına ve yok olmasına hüküm 

verilmekten başka yapılacak bir şey yok gibi 

görünen hengameler içine yuvarlanmıştır. 

Fakat her badireyi akıllara hayret verecek yeni 

bir hayatın temelleri ve binaları takip etmiş, 

dün artık dağıldığı ve yok olduğu sanılan 

milletimizin bugün yeniden kalkınmış ve 

yükselmiş olduğu görülmüştür. 

Türk ili ve İslam yurdu olan şu mübarek 

Anadolu topraklarında Selçuk hükûmetinin 

bey topluluklarına dönüşmesi ile son bulmaya 

yüz tuttuğu bir sırada onun yerine Ertuğrul 

evlatlarının başbuğluğuyla daha muazzam bir 

saltanat çıkarmış olan milletimiz değil midir?

İslâmiyet’in en fedakâr savunucusu olan 

milletimizin bu yok olmaz hayata erişmesinde 

din-i mübinimizin kıyamet gününe kadar kalıcı 

olacağı vaadi ve ilahî müjdeyle beraber 

bulunan manevi ve ezeli bir hüküm ve Allah’ın 

takdiri olsa gerektir. 

Gerçekten, hangi bir Türk hükûmetinin 

çökme gürültüsüyle, yine aynı milletin hemen 

ekseriya aynı zaman ve mekânlarda vücuda 

getirdiği daha şanlı diğer bir devlet yapısının 

ve hükümetinin süratle ayağa kalkması takip 

eylemiştir. En ibret verici misallerdendir ki 

Endülüs’te büyük bir İslâm devleti Hıristiyanlığın 

taassubu önünde sona erme ve mahvolmaya 

doğru yürütülürken şarkta İslam’ın hâlâ bugün 

dahi en kuvvetli sığınağı (…) 

(…) temelleri atılmakta idi. Yine meselâ 

şu Ankara ovasında dördüncü padişahımız 

Yıldırım Bayezid’in Timurlenk’e mağlup ve esir 

düşmesi neticesinde Osmanlı saltanatı târumâr 

ve perişan olup gitmiş sayılacak bir vaziyete 

düşmüş iken az zamanda yine derlenip 

toparlanmağa ve tayin edilmiş yükselme 

mecrasına yürümeğe zafer bulması milletin 

hayat kabiliyetine ait bir mucizeden başka bir 

şey midir? 

İşte bugün yine aynı millet hayat ve 

memâtına ait müthiş ihtimaller önünde yeni bir 

imtihan devri geçirmeye davetli bulunuyor. 

Ankara’da toplanmakta olan Büyük Millet 

Meclisi işte bu imtihan devrinin pek bariz ve fiilî 

bir macerasıdır. 

Bir macera ki millet onu belki gayr-ı ihtiyarî 

bir hareket ve istekle fiil ve icra mevkiine 

çıkarmaktadır. 

Milletlerin bu gibi durumda varlıklarını 

korumağa yönelik olan hareket ve istekleri 

çoğunlukla şu bizim bildiğimiz alelade 

mantığın düşünce zincirinden çok yüksek 

kıymetli hayat alametleri olur. 

Çünkü o hareket ve isteklerin menbaı ferdin 

kalbinde veya kafasında değildir, belki uzun bir 

tarihin birleştirdiği manevi-milli şahsiyettir. 

Bugün millet tehlikelere maruz olan varlığını 

korumak endişe ve azmi ile Ankara’da 

toplanıyor. Böyle bir içtimaı toplanan fertler 

mi düşündü, yoksa onları seçerek buraya 

yollayan fertler mi düşündü, yoksa bu toplanış 

şunun veya bunun sevk ve davetiyle mi vuku 

buluyor? 

Ne o, ne bu, ne de öteki milletin varlığı 

mevzu-u bahis olan bu gibi maceralarda 

fertlerin üstünde ve cümleye hâkim tarihî bir 

ruhtur ki yegâne denilecek kadar etkili bir 

sebeptir. 

Aradaki sen ile ben işte o millî ruh, sadece 

tercüman veya vasıta olmaktan başka bir şey 

değiliz. Fert itibariyle öyledir, fakat ortaya çıkan 

fiil ve millî hareket ve muazzam bir keyfiyettir.

Ankara’da toplanmakta olan Meclis (…) 

(…) daha uzun uzun şerh ve izâh edilmeye 

ihtiyaç göstermeyecek kadar malûm şeylerdir:

İngilizler başkentimiz ve Hilâfetimizin 

merkezi olan İstanbul’a el koyarak hakkımızda 

uygulanmasını düşündükleri zalimâne sulh 

kararlarını infaz edebilmek üzere ilk adımı atmış 

oldular. 

Bu işgal dolayısıyla İslâm’ın Halifesi ve 

Osmanlıların Padişahı düşman elinde esaret 

hayatına giriftar olmuş ve hilâfet merkezi ve 

saltanat bütün müesseseleri ile düşmanın 

tahakkümü eline geçerek bu baş belasından 

elbette milli egemenliğimizin yansıdığı yer olan 

Meclis-i Mebusan dahi kurtulamamıştır. 

İngiliz kuvvetleri resmi dairelere ve çeşitli 

müesseselere olduğu gibi Meclis-i Mebusanımıza 

dahi silahlı askerî güçleri ile tecavüz ederek milletin 

güzide vekillerini tutuklamışlardır. İstanbul’da her 

şey İngiliz idare ve irâdesine geçmiş, namuslu 

gazeteciler tutulmuş, Saray-ı Hümâyun’daki 

savunma güçlerine varıncaya kadar bütün 

askerlerimizin silahları alınmış, bu suretle selâmlık 

resmi bile silahsız iki üç askerle yapılmış, Halife 

ve Padişahımızla hükûmet müesseselerinin hepsi 

ve hatta İslâmî din işleri merkezi İngiliz hüküm ve 

nüfuzu altına girmiştir.

İngiltere’nin İslâm Hilâfetini ve Osmanlı 

Saltanatını mahvetmek maksadıyla tatbîkine 

başladığı sulhun şu müthiş girişi onun diğer 

safhaları hakkında korkunç bir fikir vermeye kâfi 

geleceği bir tarafa, İstanbul işgaliyle Anadolu 

başsız bir vücut haline gelmiş olduğundan millet 

bir taraftan İstanbul işgaliyle kendi haline kalan 

vatanın diğer kısımlarının idaresinde birlik ve düzeni 

muhâfaza etmek, (…) 

1- Ankara’ya geldiğini haber verdiğimiz (Şikago Tribün) gazetesi özel muhabiri Mister 

Vilyams (Mr. Williams) bize Amerika Reis-i Cumhuru Wilson’un tasdik veya tenkîdi için İngiltere 

ve müttefikleri tarafından kendisine gönderilen Türk sulhu şartlarının esaslarının şunlar 

olduğunu söylemiştir:

(a)- Avrupa’da Türk idaresi kalmayacaktır. Çatalca’ya kadar Yunanistan’a terk edilecek 

İstanbul on kilometre bir hinterlant (civar) ile İngiliz, Fransız, İtalyan ve (teşekkülünden sonra) 

Rusya, (isterse) Amerika’dan müteşekkil uluslararası bir idare altına alınacaktır. Sonradan, 

Yunanistan, Romanya, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye’ye ortak olarak danışma mahiyetinde 

bir tek oy verilecektir. Bu uluslararası idarenin başında ikişer sene nöbetleşe ile büyük (devamı 

2. sayfada..)

(…) imizin ve Halife ve Padişahımızın kurtarılması 

olmak üzere alın yazısının gerektirdiği tedbirleri 

almak önem ve mecburiyeti ile büyük bir Millet 

Meclisi akdine karar vererek derhal seçimlerini icra 

etmiştir. 

İşte Ankara’da toplanan Meclis, alın yazısını 

doğrudan doğruya kendi eline almak mevkiinde 

bırakılan milletimizin elde ettiği sonuçtur ki 

hedeflenen hayırlı netice ve selamete vasıl 

oluncaya kadar milletin her türlü işlerine el koyacak 

olan meşru heyet işte bu Meclis’ten ibaret olacaktır 

demek olur. Bu Meclis’in ise bütün millet demek 

olduğuna izaha ihtiyaç görülemez.

Düşmanlarımızın belli başlı ümitleri İstanbul’da 

Halife ve Hakanımızı nüfuzu altına ve esaretlerine 

aldıktan sonra millet fertlerimizin paraya tapan 

bazı ahlaksız kimseler yoluyla cahil tabakalar 

arasına nifak ve ayrılık sokarak milleti birbirine 

vurdurmak ve kırdırmaktır. Fakat biz cahil kısmı çok 

olsa bile her halde temiz yürekli, doğru anlayışlı 

ve çok mert ve hamiyetli olan milletimizin bu 

düşman oyununa tutulmayacağından mutlak 

surette eminiz. 

Millet birliğini muhâfaza ettiği halde ise 

düşmanın bize hiçbir zarar eriştirmesi mümkün 

olmayarak bilâkis millî menfaatlerimize uygun 

bir sulh elde etmek ve teminine muvaffak 

olacağımızda zerre kadar zan ve şüphe yoktur. 

Büyük Millet Meclisi ile milletimiz en büyük 

tehlikelerden kurtulmağa doğru yeni ve tarihî bir 

safhaya dâhil olmuş bulunuyor. 

Meclis’in vazifesindeki durum bu ehemmiyeti 

kavramış bulunduğu da muhakkaktır. 

Büyük Millet Meclisi’ne millî mesaisinde Allah’ın 

yardımıyla şereflenmesini temenni ederiz. 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı

Samsun’a Deger-

Samsun Kültür
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HİNTLİ BİR MÜCAHİDİN DİN 
KARDAŞLARINA HİTABI

İngiliz Propagandacılarının Aldatıcı Tuzağına 
Düşürülmek İstenilen Dindaşlarıma

URFA’DA BİR AMERİKALI

hükûmetlerden biri mandater olacak, ilk iki sene İngiltere’ye ait olacaktır. (İkincisi 

zikredilmiyor) Halife ile beraber Türk hükûmeti şeklen İstanbul’da kalacak, fakat İstanbul’un 

idaresinde hiçbir hüküm ve tesiri olmayacak, Anadolu’da görünüşte Türklere bırakılacak 

ufak parçayı o da İngilizlerin kontrolünde ve şiddetli müdahalesi altında olmak şartıyla 

İstanbul’dan idare edecektir.

     (b) Aydın Vilâyeti Yunanistan’a verilecek, İzmir şehri Yunan idaresi altında, serbest şehir 

olacak, içinde güya serbest bir Türk mahallesi ayrılacaktır.

     (c)- Antalya-Menderes hattıyla kısmen Aydın Sancağı İtalya’ya verilecektir.

     (d)- Adana Vilâyeti daha geniş bir hudut ile Fransızlara bırakılacaktır.

     (h)- Irak ve Gürcistan İngilizlere aittir.

     (v)- Van ve Bitlis vilâyetlerinden başka Erzurum Vilâyeti’ni de ihtivâ edecek olan 

Ermenistan’a Lazistan’dan bir çıkış yeri temin edilecektir.

     Pek ağır olan bu şartların Türklerce kabulünün mümkün görünmemesi sebebiyle İngilizler, 

Damat Ferit Paşa gibi tamamen kendilerine boyun eğen ve hususi hizmetkârları hükmünde 

adamlardan teşekkül etmiş sözde bir Türk hükûmetini iktidar mevkiine getirip Anadolu 

Müslümanları arasında birbirlerini parçalayan bir vaziyet ortaya koymak ve Kuvâ-yi Milliye’yi 

tamamen zaafa düşürdükten sonra Ferit Paşa hükûmeti tarafından kabulü daha evvel 

kararlaştırılmış olan bu sulh şartlarını teklife karar vermişlerdir. 

     Mister Vilyams (Mr. Williams) yakalanmış olduğumuz son taarruzlardan sonra Avrupa ve 

Amerika fikirlerinden lehimize oldukça mahsus bir cereyan hasıl olduğunu ilave etmiştir.

arz edeyim ki bizler ne Ferit Paşa ve 

arkadaşlarını tanırız ne de diğerlerini… 

Şahsî ve hususî ihtirastan azade olarak 

size kardeşçe haber veriyoruz ki İngilizlerin 

maksadı Hint’te, Mısır’da oynadıkları oyunu 

size de oynamaktır. Aranıza fesat ve ayrılık, 

nifak ve ikilik bırakarak çoktan beri göz 

diktikleri güzel ve bereketli vatanınızı gasp 

etmektir. Artık son dakikadır, basiretle iyi 

düşününüz! Milli Mücadele’ye, birliğe 

iyi sarılınız. Allah çalışanları, ilahî ipe 

tutunanları ümitsiz bırakmaz. Tersi hareket, 

sapıklığa tabi olmak, hüsrana mahrum 

kalmaya neden olacaktır. Sonunda 

pişmanlığın da faydası olmaz. Vesselamu 

ala menit tebeal hüda. (Selam ve selamet 

hüdaya ve Allah yolunda olanlara olsun.)

Hint Kardeşlerinizden
Salihli Cephe-i Harbinde Mücahid:

Abbas Han

Üç dört gün evvel Cerablus - Birecik 

yoluyla Urfa’ya gelen Amerikan Yardım 

Cemiyeti Halep Şubesi Reisi Doktor 

Lambert, evvelce Urfa’yı işgal ederek 

ahali kuvvetlerinin baskıları önünde orasını 

terk ve tahliyeye mecbur olan Fransızların 

evvel ve ahir meydana getirdikleri ve 

getirttirdikleri olaylar hakkında incelemeler 

icra etmiştir.

Adı geçen cemiyet bu incelemelerine 

Fransız işgali esnasında Urfa’da bulunarak 

Fransızlarla beraber dışarıya çıkmış 

olan ve bundan dolayı bütün olayların 

ayrıntılarını bilen Amerikan Yardım 

Cemiyeti üyelerinden iki kadın ile Mister 

Karner ve Redili’nin ifadelerini dinlemekle 

başlamış, mahalli halkın ne Ermenilere ne 

de Fransızlara kendileri müsebbip olmak 

üzere bir şey yapmadıklarını anlamıştır. 

Doktor Lambert bilhassa Ermenilerin 

mazhar oldukları korumayı memnuniyetle 

karşılamış ve İslâm ahalisi ile Osmanlı 

Hükûmeti lehinde olan ora vaziyetleri 

hakkında raporlar istemiştir. Raporların 

biri Fransız Cerablus Komutanlığı’na, bir 

sûreti General Guru’ya gönderilmiş ve bir 

sûretini de Dersaadet’te (İstanbul) Amerika 

mümessilliğine verilmek üzere Doktor 

Lambert almıştır. Doktor Lambert asayişin 

korunduğunu nazar-ı dikkate alarak 

Fransızların bir daha buraya gelmemelerini 

kaçınılmaz görmüş ve sulh neticesine 

kadar buna bizzat mani olacağını 

söylemiştir. Urfa Ermenileri de Fransızların 

Urfa’ya tekrar gelmelerini istemediklerini 

ve şayet gelirlerse diğer Osmanlı ahalisi ile 

beraber silahla karşılık vereceklerini sözlü 

ve yazılı olarak Doktor Lambert’e beyan 

etmişlerdir.

Urfa çevresinde Suruç civarına gelen 

Fransızlar, ahalinin ve mahalli aşiretlerin 

karşı koymasıyla Fetek? İstasyonu 

istikametine çekilmişlerdir.

ileri gelen mücahitlere nasip olmayıp Türk 

fatihlerine nasip olmuştu. 

Acaba onlar kıyamet günü 

dedikodulara kulak vererek ve hiddetinizi 

ihlâl etmeniz yüzünden o güzel, hoş 

beldenin İngiliz işgali altına girmesini sizden 

azarla ve şiddetli azapla sormayacaklar 

mı? 

Aynı zamanda dünyada üç yüz elli 

milyonluk İslam âlemi hukukunuzun temini 

için heyecan ve galeyan içinde İngilizlerle 

mücadele ederken sizler sarih hukukunuzu, 

meşrû davanızı birlik olarak müdâfaa 

etmeyip birbirinizle uğraşırsanız onlara karşı 

mesul olmaz mısınız? Bize öyle geliyor ki 

siz İstanbul’un işgalini geçici bir işgal diye 

kabul ediyorsunuz. 

Mısır’ın işgali de geçici bir işgal 

idi. Mısırlılar millî davalarını müdâfaa 

edemediklerinden, nifak ve ayrılık içinde 

birbirleriyle uğraştıklarından işgal daimî bir 

mahiyet aldı. Şimdi size de haber verelim ki 

millî ahengi bozmayarak propagandalara 

kanmayarak ve hiddetle hukukunuzu 

müdâfaa etmezseniz maazallah elim 

akıbetinizin gerçekleşmesinden korkarım. 

Bir mesele daha var ki Kürtlük, Türklük 

ve benzeri gibi kavmiyet çekişmeleri 

uyandırmak isteyen kimselere inanmayıp 

uymayınız, eğer İslamiyet’te ayrı gayrı 

olsaydı Cenab-ı Fatır-ı Hakim Kur’an’ında 

[İnnemel mû’minûne ihve] (Muhakkak ki 

Müslümanlar ancak kardeştir) buyurmazdı ve 

Server-i Enbiya Fahr-i Kainat Efendimiz [La 

cismiyyeti fi’l İslam] (İslam’da kavmiyetçilik yoktur) 

hitabında bulunarak İslam kardeşliğini 

telkîn etmezdi. 

Acaba hangi kavim İslamî Osmanlı 

camiasından ayrıldı da bağımsızlığa 

ulaştı? Hepsi hiçbir şey elde edemeden 

ecnebi esareti içerisine düşmediler mi? 

Şimdi sizden soruyoruz. Damat Ferit Paşa 

ve arkadaşları millet ve vatan uğrunda mı 

çalışıyorlar? Yoksa İngiliz büyülerinin verdiği 

iğrenç ihtirasla milleti İngilizlerin saltanatlar 

söndüren hâkimiyetine boyun eğdirmek 

için mi didiniyorlar? Niçin Osmanlı 

saltanatının iftihar yüz suyu olan binlerce 

milliyetseveri ortadan kaldırmak istiyorlar? 

Acaba bu adamların hepsi millet haini 

midirler? 

Ey kardaşlarım! İşte bu noktaları ibret ve 

basiretle muhakeme ederek kara bulutlarla 

boğmak istedikleri hakikatini görün! Yüce 

Peygamberimiz [La tectemiu ümmeti 

aleddalale, yani ümmetim dalâlet üzerine 

içtima etmez] buyurmuşlardır. On aydan 

beri Anadolu ve Rumeli’nin beraberce 

yürüdükleri gaye pek mukaddes ve 

muazzezdir ve eminim ki Türkiye’nin 

istiklal ve hukukunun kefili olacaktır. 

İngilizlerin aldatma tuzağına düşen ve 

İstanbul işgaline sebep olan oldukça 

küçük bir azınlık her halde dalâlette olup 

İslam tebaasının düşünce ve fiillerinin 

yaşam ümidi olan Türkiye’yi yok olmaya 

yakınlaştırır. 

Şunu son söz olarak 

Ey din kardaşları;

Bizler İngiliz boyunduruğu altındaki 

mahkûm ve esir milletimizin dertlerini 

size hikaye edecek olursak bitmez 

tükenmez bir zulümler destanı olur. O 

gaddarların birinci siyaseti ahali arasına 

nifak sokmak ve ayrılıktan istifade ile o 

memleketi gasp etmektir. 

Siz işittiniz mi ki İngilizler, donanmalar, 

ordular göndererek Hindistan’a hakim 

oldular? 

Hayır!. 

Bu aldatıcı ve düzenbaz millet bir 

tüccar kumpanyasının tesis ettiği 

ekonomi şebekesi ve saçtıkları nifak 

tohumları sayesinde Hint’te nüfûz ve 

hakimiyetlerini temin ettiler. 

İkinci siyasetleri nüfûz ettikleri 

memleketin fikir ve düşünceleri 

aydın, milliyetçi ve vatanperver 

adamlarını mahvetmektir. Biliyorsunuz 

ki İngilizlerden evvel Hindistan’da 

bir İslamî saltanat vardı; o sülalenin 

milliyetperest ve vatanperver 

şehzadelerini birer birer bin türlü 

işkenceler ile idamlara, kalabendliklere 

mahkûm ettiler; nesillerini kuruttular, 

nâm ve nişanlarını bile dünyada 

bırakmadılar. 

Tipu Sultan gibi kahraman ve fedakâr 

bir emirin ismi şimdi köpeklere 

adlandırılır. Bir aydın fikirli, gaspedilmiş 

memleketi, mazlum ve kahredilmiş 

milleti nâmına bir söz söyledi mi hemen 

idam olunur. 

Üçüncü siyasetleri o memleketi fakirlik 

ve sefalette bırakmak-mesela her sene 

milyonlarca ton erzak ve milyar- 

larca altınlar Hindistan’dan İngiltere’ye 

götürülerek biz Hintlileri kıtlık ve 

sefaletten öldürürler. 

Hindistan’da veba vesaire gibi sarî 

bir hastalık zuhur etse onun önünü 

insanî bir hisle alacak yerde daha 

ziyade yayılmasına meydan verir ve 

milyonlarca Hintliyi kurban ederler.

Dördüncü siyasetleri sömürgedeki 

insanlara hayvanca muamele etmek, 

onları hakir ve kahredilmiş görmektir. 

Mesela bir İngiliz neferinin bir Hintli 

binbaşıya selâm merasimini ayıp 

sayarlar, bir Hintli binbaşı bir İngiliz 

teğmenine eğilmeye mecburdur. 

Memleketin en asil itibarlıları ve milletin 

saygınları bir İngiliz sivil kaymakamına 

karşı oturup görüşemezler. İşte biz böyle 

felaketzede ve kahır görmüş bir millet 

olup sahtekar İngilizlerin mahkûmiyeti 

altında eğilirken Yüce Halifelik 

Makamı’nın, İslam’ın son bağımsız 

hükümdarı olan Padişah’ın, İslamiyet’in 

son hür diyarı olan Türkiye’nin hürriyet 

ve istiklâlini en mühim gayemiz biliyoruz. 

Halbuki siz hür ve şerefli mazinizi, 

muhteşem tarihinizi unutarak din 

ve dünyasını satan birkaç kişinin 

dedikodusuna kulak verip gaddar 

İngilizlerin mahkûmiyetine boyun eğici 

olursanız kıyamet günü Peygamber-i 

zişanımıza ve büyük Fatihlere karşı 

mesul olursunuz, ve onların ruhlarını 

rahatsız eder ve acı çektirirsiniz. 

Çünkü şanlı Peygamber Efendimiz’in 

İslâmlara müjde buyurduğu İstanbul 

ashâb-ı kiram (yüksek şeref sahibi sahabeler) gibi 
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CEPHELERDE VAZİYET

İNGİLİZLERİN 
YAĞMACILIĞI

DİKKAT VE 
TEYAKKUZ

Hindistan’da 
Hilâfet Melesi

Heyet-i Temsiliye’nin Tamimi

1- Yüce Allah’ın yardımıyla Nisan’ın yirmi üçüncü Cuma günü, Cuma namazını takiben 

Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2- Vatanın bağımsızlığı, Yüce Halifelik Makamı ve Saltanat’ın kurtarılması gibi en mühim 

ve hayatî vazifeleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya tesadüf 

ettirmekle adı geçen günün kutsallığından istifade ve açılıştan evvel bütün sayın mebus 

hazretleri ile kutsal Hacı Bayram Veli Camii’nde Cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın 

nurlarından feyz alınacaktır. Namazdan sonra Peygamberimizin kutlu sakalı ve kutsal 

sancak taşınarak özel toplantı yerine gidilecektir. Özel yere (Meclis’e) girmeden evvel bir 

dua okunacak kurbanlar kesilecektir. Bu törende cami-i şeriften başlanarak Meclis’e kadar 

Kolordu Komutanlığınca askerî birliklerle özel düzen alınacaktır.

3- Zikredilen günün kutsallığını pekiştirmek için bugünden itibaren il merkezinde Vali 

Beyefendi Hazretlerinin düzenlemesiyle, Hatim ve Buharî-i Şerif okunmaya başlanacak ve 

kutsal hatmin son bölümleri, berekete vesile olsun diye Cuma namazından sonra Meclis 

önünde okunup bitirilecektir.

4- Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Buharî ve 

şerefli Hatimler okunarak Cuma günü ezandan evvel minarelerde salâvat getirilecek ve 

hutbe okunurken Halifemiz ve Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin kutsal yüce adı anılırken 

Ulu Padişahımızın kendisi ve ülkeleriyle bütün uyruklarının bir an evvel kurtulması ve saadete 

kavuşmaları için ayrıca dua edilecek ve Cuma namazının edasından sonra da hatim 

tamamlanarak Yüce Halifeliğin ve Saltanatın ve bütün vatan parçalarının kurtulması 

maksadıyla yapılan millî mesainin ehemmiyet ve kutsallığı ve her millet ferdinin kendi 

vekillerinden oluşan Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatan görevlerini yapmaya zorunlu 

bulunduğu hakkında vaazlar okunacaktır. Daha sonra Halife ve Padişahımızın, din ve 

devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu 

dinî ve vatanî tören yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı memleketlerinin 

her yerinde, Hükûmet Konağı’na gelinerek Meclis’in açılışından dolayı resmî kutlamalarda 

bulunulacaktır. Her tarafta Cuma namazından evvel uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5- Bu bildirinin hemen yayımlanıp dağıtılması için her vasıtaya müracaat olunacak ve 

hızla en ücra köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün örgüt ve kurumlarına 

bildirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün 

olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak ücretsiz dağıtılacaktır.

6- Tam başarı için büyük Allaha yakarılacaktır.

Heyet-i Temsilîiye naâmına:

Mustafa Kemal

2: - İzmir ve çevresi cephelerimizde topçu ve keşif kolu çarpışmaları olmuştur.

Söke mıntıkasında bir millî müfreze tesadüf ettiği Yunan postasıyla çarpışmasıyla sekiz katır 

ganimet elde edilmiştir. Kuşadası mıntıkasında Yunan karakolları ile seyyar müfrezelerimiz 

arasında karşılıklı ateşe girilmiştir. 

İngilizler İstanbul’da Meclis-i Mebusân 

Reisi’nin evinde yapılan incelemelerde 

suç oluşturan vesikalara ulaşılmış 

olduğunu bazı Avrupa gazetelerine 

yazdırmışlardır. Halbuki Meclis-i Mebusan 

Reisi’ni tevkif etmek için adı geçenin 

ikametgâhına gelen İngiliz subayları ve 

askerleri ellerine geçirebildikleri nadide 

ve kıymetli eşyayı yağma etmişler, derhal 

götüremediklerini de tahrip eylemişlerdir.

Anadolu Ajansı bildiriyor:

İngilizlerin Anadolu halkını saptırmak 

ve fesada uğratmak üzere para ile 

tutulmuş bir takım vatansız hainleri 

çeşitli sahil bölgelerine göndermekte 

oldukları bildiriliyor. Nerede tesadüf 

edilirlerse münasip cezaları verilecek 

olan bu gibi sefil mahluklara karşı 

dikkat ve teyakkuz tavsiye olunur. 

Lordlar Kamarası’nda İstanbul’un istikbali 

Ermeni katliamları ve Türkiye meseleleri 

hakkında cereyan eden müzakerelerdir ki 

aynen [Times]dan naklediyoruz:

“Vikont Brays” söylediği bir nutukta, hazır 

bulunanların dikkatli bakışlarını Anadolu’daki 

vaziyetlere çekerek son Ermeni katliamlarından 

bahsetmiştir. Zat-ı Şahane’nin (Padişah) haki-

miyeti altında kalacak arazi hudutlarının İran 

ile Irak’a temas etmemesi lazım geldiğini, 

İstanbul meselesinin halli, bütün Türk arazisinin 

taksim edilmesi meselesinden daha mühim 

olduğunu söyleyerek bu hususa dair İngiltere 

hükûmeti tarafından verilen kararın onaya 

yaraşır olmadığını beyan etmiştir.

İstanbul’un Türklerde kalacağına dair olan 

kararın Avam Kamarası’na tebliğ edilmeden 

evvel Hintlilerle Türklere tebliğ edilmesinin 

tenkide ve azarlamaya layık olduğunu ileri 

sürerek bu gibi bir kararın kabulü bugün 

Hindistan’da ortaya çıkan kargaşaya boyun 

eğmek manasını içerdiğini ve Hindistan’da 

cereyan etmekte olan olayların sırf tahriklerden 

ibaret olduğuna inanmış bulunduğunu 

söylemiştir. 

Hiçbir hakkı, vazifesi olmayan birkaç kişinin 

Hindistan’da bütün Müslüman ahali nâmına 

söz söylemek arzusunda bulunduğunu izah 

ederek İngiltere hükûmetinin bu tahriklere 

ehemmiyet vermekle şöhret ve haysiyetinden 

kaybetmekte olduğunu iddia etmiştir.

Adı geçen kişi bundan sonra sözü 1918 

tarihli mütarekenâmeye getirerek bunun büyük 

bir siyasi hata teşkil ettiğini, Türk askerleri terhis 

edilmiş ise de silahlarını bırakma işleminin 

layıkıyla icra kılınmaması bugünkü karışık 

durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğini, 

mütarekenin imzası esnasında Türkler mağlup 

bir vaziyette ve aleyhlerinde konulacak en ağır 

hüküm ve kararı kabule boyun eğecek çaresiz 

bir halde bulunuyorlar ve hatta İstanbul’u 

kaybetmeyi bekliyorlarken aylar geçtikçe 

fikir değiştirmeye başladıklarını söylemiş ve 

Mustafa Kemal’in karargâhını Anadolu’ya nakil 

ile orada hüküm icra eylemeye ve Fransızlara 

hücum ile gayr-ı müslim unsurları katlettirtmeye 

başladığını ilave eylemiştir.

Adı geçen kişi sözüne devam ile Türkler 

tarafından takip edilen maksadın, Kilikya’da 

sakin bütün Hristiyanları imha etmekten ve 

müttefiklerin üzerine düşen vazife ise bu 

katliamların önünü almaktan ibaret olduğunu, 

mahallî halkın yardımdan mahrum bir vaziyette 

olduğunu ve Fransız kuvvetlerinin Mustafa 

Kemal’in ordusuna karşı hareket edebilecek bir 

kuvvette bulunmadıklarını beyan etmiştir. 

Silâh dağıtıldığı takdirde ahalinin kendi 

kendilerini müdafaa edebileceklerine 

inandığını söylerken “İstanbul’daki Türk 

hükûmetinin nüfuz ve idaresi altında olan bu 

ordunun dağılmasını ve geri çekilmesini talep 

etmeliyiz. 

Bu gibi hallerin cereyanına mani olmak 

için Dersaadet’teki (İstanbul) Osmanlı Hükûmeti 

nezdinde baskı yapılması ve Türklere karşı 

şiddetli tedbirlerin alınması katiyyetle mecbûri 

ve elzemdir. 

Ciddiyetle ve hatta cebirle iş yapmak 

niyetinde bulunduğumuzu Türklere 

anlatmalıyız” dedikten sonra Türkiye’nin istiklali 

meselesinden bahsetmiş ve Türklerin uyruğu 

altında bulunan gayr-i müslim unsurlara reva 

gördükleri çirkin muamelenin birçok harplere 

sebep vermiş olduğunu iddia ve son asırdaki 

Türk tarihinin katliamlarla dolu olduğunu izah 

eylemiştir. 

İstanbul işgali üzerine Heyet-i 

Temsiliye’den İngiltere’nin Dersaadet 

(İstanbul) siyasi temsilciliğine gönderilmiş 

olan ilk protestonâmedir ki biraz gecikmiş 

de olsa tarihî öneme sahip bir siyasi vesika 

olması nedeniyle aşağıda yer veriyoruz:

İstanbul’da bütün resmî daireler, millî 

bağımsızlığımızı temsil eden Meclis-i 

Mebusan dahi dahil olmak üzere Düvel-i 

Mütelife (İtilaf Devletleri) askerî güçleri 

tarafından resmen ve cebren işgal edilmiş 

ve millî amaçları adına hareket eden 

birçok vatanperver kişilerin tutuklanmasına 

teşebbüs olunmuştur. Osmanlı milletinin 

hakimiyet ve siyasi özgürlüğüne vurulan 

bu son darbe hayat ve mevcudiyetini ne 

bahanesine olursa olsun müdafaa etmeye 

azmetmiş olan biz Osmanlılardan ziyade 

yirminci asır medeniyet ve insaniyetin 

mukaddes addettiği bütün esaslara, 

hürriyet ve milliyet, vatan hissiyatı gibi 

bugünün beşeri toplumlarına esas olan 

bu umdeleri vücuda getiren genel 

kamu vicdanına dairdir. Biz hukukumuzu 

ve istiklalimizi müdafaa için giriştiğimiz 

mücadelenin kutsiyetine inanmış ve 

hiçbir kuvvetin milleti yaşamak hakkından 

mahrum edemeyeceğine kanaat ederiz. 

Tarihin bu güne kadar kaydetmediği bir 

suikast teşkil eden ve Wilson Prensiplerine 

dayanan bir mütarekenin milleti savunma 

nedenlerinden ayırmış olmasından 

doğmuş bir hileye dayanmak suretiyle ait 

oldukları milletlerin şeref ve haysiyetiyle 

dahi uyuşabilmesi mümkün olmayan 

bu hareketin takdir mahiyetini resmî 

Avrupa’nın değil, ilim ve irfan ve Avrupa 

medeniyeti ve Amerikasının vicdanına 

bırakıp yetinerek bu hadiseden doğacak 

olan büyük tarihî mesuliyete son defa, bir 

daha, herkesin dikkatini çekeriz. Davamızın 

meşruiyet ve kutsiyeti bu zor zamanlarda 

Cenab-ı Hak’tan sonra en büyük 

yardımcımızdır.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Heyet-i Temsiliyesi nâamına:

Mustafa Kemal

İngilizce (Neyşın) (Nation) gazetesi yazıyor:

Hindistan’da baş gösteren hilafet 

hareketinin ne gibi gayelere meyletmiş 

olduğu gittikçe aydınlanmaktadır. Bu 

hareket Osmanlı İmparatorluğu’nun ülke 

bütünlüğünü talep etmektedir. İngiliz 

mallarına karşı boykotaj ilan edilmiştir. 

İngiliz resmî memurlarıyla subaylarına 

ve İngilizlere sadakat gösterecek olan 

kendi dindaşlarına karşı taarruz ve 

hücumda bulunan bir devlete sadakat 

gösterdiklerinden dolayı aynı şeyi tatbik 

tehdidi ileri sürülmektedir.

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Bugün Açılıyor

İLK PROTESTO Lordlar Kamarası’nda 
Türk Meselesi
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“Lord Curzon”un Nutku

İki Nigehbancının İdamı

(Gönen)’in Geri Alınışı

TBMM’nin Açılışının 100. Yılında 
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’ne Dair

Anzavur’un Tenkili 

Türkler yapmış oldukları katliamlar için daima 

hafifletici ve gerekli sebepler bulmaktan geri 

kalmamışlardır. Türkiye’nin yalnız İslamlara 

kalması için gayr-i müslim unsurları imha etmek 

politikası öteden beri takip olunmaktadır. 

Katliamlar esnasında kadınlar ve çocuklar 

pek haşin ve çirkin ve tahammül edilemeyen 

muamelelere maruz kalmışlardır. Osmanlı 

hükûmeti bundan takriben altı ay evvel 

İstanbul’un ve Osmanlı’nın diğer memleketlerinin 

Osmanlı hakimiyeti altında devamına dair olan 

talebini İtilaf Devletlerine tebliğ ettiği zaman 

ona cevaben “Türklerin artık gayr-i müslim 

unsurlara üstünlük icra edemeyecekleri” cevabı 

verilmiş idi. Müttefiklerin yine bu esasa istinaden 

hareket edeceklerini ümit ederiz. İttifak Devletleri 

cereyan eden siyasî müzakereler hakkında 

şimdiye kadar gereğinden fazla bir ketumluk 

ortaya koymuşlardır. Bu tedbirin gittikçe yok 

olacağını ümit etmek isteriz. “Vikont Brays” 

sözlerine devam ile:

“İtilaf Devletlerinin vermiş oldukları vaatlerden 

vazgeçmeyeceklerine inandığını ve Ermenilerle 

diğer gayr-i müslim unsurların vaziyetlerinin 

nazar-ı dikkate alınmağa münasip bulunduğunu, 

Kilikya’nın durumu incelemeye uygun olup 

Fransa’nın o çevrenin idaresini üzerine almaktan 

çekindiğini, birleşik toplulukların artık Türkiye 

mandasını kabul etmeyeceği hemen hemen 

gerçekleşmiş bir durum ise de iktisaden 

yardımda bulunacağının ümit edildiğini beyan 

etmiştir. 

Jöntürklerin Bolşeviklerle işbirliği yapıp 

propagandalarını ta Afganistan’a kadar 

yaydıklarını aylarca söyleyip ispat ederken: Bu 

propagandanın yayılmasının engellenmesi  için 

lazım olan tedbirlerin alınmasının icap ettiğini, 

İngiltere’nin üzerine düşen vazife şarkta sakin 

olan Hıristiyan kavimleri kurtarmak olup bu fırsat 

bugün mevcut iken onu kaçırmak doğru bir şey 

olmayacağını iddia eylemiş ve: “Çünkü adalet 

ile beşeriyet bunu büyük devletlerden talep 

ediyor” demiştir. 

İzmir ve çevresi cephesinde Yunanlılara karşı 

vatanın namus ocağını müdafaaya uğraşan 

Kuva-yi Milliye’yi arkasından vurmaya çalışmak 

gibi en fena bir hıyanet ve cinayeti gerçekleştiren 

ve İngiliz hizmetkârı Ferit Paşa hükûmetine 

İngilizlerce Mir-i Miran Paşası (sivillere verilen paşalık 

unvanı) yaptırılan ve son günlerde İngilizlerden 

aldığı para kuvvetiyle fenalık ve alçaklık dairesini 

genişletmeye teşebbüs eyleyen (Anzavur) 

haydutunun hakkından gelinmesi bir vatanî 

gereklilik hükmünü almış idi. Biga ve Karesi (…?) 

millî teşkilatın tertip ettiği kuva-yi tedibiye (terbiye 

etme, haddini bildirme kuvvetleri) bu vazifeyi üç beş 

gün zarfında yerine getirip tamamlayarak din ve 

devlet haininin cemiyetini perişan eylemiştir. Bu 

meseleye dair Anadolu Ajansı’nın yirmi Nisan’da 

sabah ve akşam verdiği tebligatı sırasıyla 

aşağıdaki gibi ekliyoruz: 

2- (1) Anzavur haydutunun takip ve tenkiline 

(şiddetle cezalandırma) görevli tertip edilmiş 

kuvvetlerden Salihli ve çevresi Kuva-yi Milliye 

Kumandanı Ethem Bey’in kumandası altındaki 

kuvvetler Nisan’ın 15’inci günü öğleden sonra 

Susığırlık civarında bizzat Anzavur’un idaresindeki 

asilerle çatışmaya başlamışlardır. Akşama kadar 

devam eden çatışma gecenin gelip çatmasıyla 

durmuş, fakat şafakla beraber Kuva-yi Milliye’nin 

taarruz hareketiyle yeniden başlayarak aralıksız 

yedi saat devam etmiştir. Neticede asiler perişan 

bir surette dağıtılmıştır. Anzavur asilerinden altmış 

esir alınmış ve vaktiyle bu haydudun ihanet 

eline geçmiş olan iki adet top dahi mücahitlerin 

fedakârane gayretleri ile ganimet alınmıştır. 

Süvarilerimiz hezimete uğrayan asileri şiddetle 

takip etmektedir. 

Asilerin yaralı ve ölüleri pek çoktur. 

2- Anzavur eşkıya çetesini, takip ve tenkile 

görevli Kuva-yi Milliye Kumandanlarından Ethem 

Bey’in Bandırma’dan telgrafla gönderdiği 

rapordur: 

Allah’ın yardımıyla bugün öğleden sonra saat 

yedide ufak bir çatışmadan sonra Bandırma, askerî 

birliklerimiz tarafından işgal edildi. Anzavur’un 

Dersaadet’ten (İstanbul) getirdiği merkez kumandanı 

vesaire gibi subaylar ve kötü yürekliler kaçmaya 

muvaffak olamayanlar yakalandı ve tevkif edildi. Aynı 

surette ve ilk olarak kasabaya giren keşif kollarımız 

vapura iltica etmek üzere gördüğü lanetli kişilere ateş 

etmişler ve vapur hareket edinceye kadar ateşlerine 

devam ederek vapurun hareketini hızlandırmışlardır. 

Hain ve alçak Anzavur yanındaki fertlerden birkaç 

kişiyi alarak bir rivayette Aydıncık istikametine diğer bir 

rivayete göre vapura binerek firar eylediği bilgi için arz 

olunur. 

3- Anzavur çetesinin takibatı hakkında 

müteakiben ulaşan telgrafnameler de aşağıdaki 

gibidir:

Bugün [19-4-1920] kuvvetlerimiz Bandırma’nın 

beş kilometre güneyinde eşkıyayla çatışarak asileri 

dağıttıktan sonra Bandırma’ya girmişlerdir.

Balya mıntıkasında önem arz edecek bir şey 

yoktur harekatımız tertip edilen plan dairesinde 

muvaffakiyetle cereyan etmektedir.

Anzavur’un çatışmadan sonra Gönen’e veyahut 

Ferit Paşa tarafından Bandırma’ya gönderilmiş 

olan iki gambotumuzdan birine firaren iltica etmiş 

olduğunu zannediyorum. Henüz ayrıntılı rapor 

almadım. Bursa’dan hareket eden kuvvetlerimizin 

bugün Mihalıccık’a varmış olmaları muhtemeldir. İşbu 

kuvvetlerin cepheye gitmeleri ve hareket şekilleri 

kararlaştırılmıştır.

İzmir Şimal Mıntıkası Umum Kumandanı 

Miîralay Kâââazım

4- Bandırma: Anzavur lanetlisinin bu çevrede 

yalan yere ve iftira (ile) Padişah’a dayandırarak icra 

etmediği zulüm ve haksızlık, gasp etmediği mal-mülk 

ve girişmediği cinayetler kalmamıştır. Kuva-yı tedibiye 

Bandırma’yı abluka ettiği esnada bu canilerin firarını 

kolaylaştırmak üzere İstanbul’dan iki Osmanlı gambotu 

(küçük yapılı harp gemisi) gönderilmiş olması ve bu 

suretle kaçırılan canilerin Hilafet merkezi namına 

himaye edildikleri fikri, kamuoyu üzerine büyük bir 

kötü tesir oluşturmuş ve Padişah’a lanetlinin dayandığı 

iftiraya kanaat etme derecelerine gelmekle, bütün 

çevrenin galeyanda olduğu ve gayr-ı meşru kabinenin 

icra vasıtası olan bu gibi cani ve namussuzların himaye 

edilmesi telgrafla Mâbeyn-i Hümâyun’a bildirilmesi 

tam manasıyla karar verilmiş ise de haberleşme 

vasıtalarının mevcut olmaması sebebiyle bu cihetin 

teminine işaret ve yardımlarını bu çevre ahalisi namına 

rica ederim.
Umum Kuva-yi Tedibiye Kumandanı

Ethem

Mağluben ve perişan bir surette kaçan Anzavur 

eşkıyasını takiben ve çatışmayla Bandırma’yı geri 

alan Kuva-yi Milliyece; İstanbul’dan Bandırma merkez 

kumandanı Anzavur’a gönderilen ve vapura iltica ile 

firar eden diğer yoldaşları gibi kaçıp kurtulmasına 

vakit bırakılmayan bir Nigehbancı (İstanbul’da Milli 

Mücadele’ye karşı olan emekli subay ve paşalar tarafından 

kurulan bir örgüt) binbaşı ile mahiyetindeki subay 

Bandırma’da yakalanarak idam olunmuşlardır. 

Bandırma’dan sonra Gönen dahi dün (21 Nisan) 

takip ve tenkil kuvvetlerimiz tarafından işgal edilmiştir. 

Aznavur’un İstanbul’a savuşamayarak burada 

bulunduğu anlaşılmıştır. Anılan kişi oradan beraberinde 

yalnız altı arkadaşı kaldığı halde perişan bir surette 

kaçmıştır. Kuvvetli takip kollarımız kendisini şiddetle 

takip ediyor. 

Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919’da, Ankara’ya 
gelmesinin ardından Milli Mücadele’nin amaçlarının 
ve icraatlarının duyurulması amacıyla  adını da 
kendisinin belirlediği “Hakimiyet-i Milliye” gazetesini 
yayın hayatına kazandırarak Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 
Yedek Subay Recep Zühtü (Soyak) Bey’i getirdi. 10 
Ocak 1920 günü itibariyle haftada iki gün yayınlanan 
gazetenin başyazılarının çoğunda imza yoktur ve bu 
yazıların büyük kısmının Mustafa Kemal Paşa’nın 
kaleminden çıktığı belirtilir.

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 23 Nisan 1920 
Cuma günkü Meclis’in açılış gününe denk gelen 24 
nolu sayısı Ankara Milli Kütüphane Arşivi’nden temin 
edilmiştir. Osmanlıca okumasını bilenler adına hem 
orijinal nüshası basılmış hem de günümüz Tükçesine 
çevrilerek orijinal tasarımıyla siz değerli okurların 
istifadesine sunulmuştur. Gazete; 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sn. Mustafa Demir başkanlığında, 

Kültür ve Turizm Daire Başkanı 
Sn. İdris AKDİN koordinatörlüğünde, 

Müzeler Turizm ve Tanıtım Şb. Md. çalışanları 
Sanat Tarihçi Ayhan ÇIRAK, Sinem CEYLAN ve 

Tarihçi Bilgehan ŞAHİN’in katkıları ile
Tarih Uzmanı Ercan YALÇIN 
tarafından hazırlanmıştır. 

TBMM’nin açılışının 100. Yılına armağan olarak 
hazırlanan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 
basılan gazete; başta Milli Mücadele’nin önderi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 
tüm şehit ve gazilerimize ithaf olunur. Saygılarımızla...

Ankara Vilayet Matbaası’nda basılmıştır.

Lord Curzon, Lord Brays’ın açıklama istediğine 

cevap verirken demiştir ki:

“İstanbul hakkında verilen karar müttefikler 

tarafından şimdiye kadar hal edilmiş ve 

düzenlenmiş olan meselelerin en mühimi ve 

en naziğidir. Bununla beraber bu hususta 

verilen kararlar müttefiklerimizin ilave oyu ve 

hükûmetimizin oy çokluğuyla kabul olunmuştur. 

Vikont Brays bu kararın aleni bir surette tebliğ 

olunmasını tenkit buyuruyorlar. Bunun neden ileri 

geldiğini arz edeyim:

Yüce Sulh Meclisi hakkında verilen geçici 

kararları saklı tutmak arzusunda bulunuyor 

ise de bu emeline ulaşamıyor. Kabul edilen 

geçici kararlar her nasılsa gizli kalmayıp kısa bir 

müddetten sonra herkesin ağzında dolaşmakta 

ve dedikoduya sebep olmaktadır. Onun için 

basınımızın da daha uyanık davranmasını arzu 

ederim. İstanbul meselesine gelince:

Fevkalade Komiserimize verilen bu mevzudaki 

kararın kendisine derhal tebliğ kılınmasını bizden 

tekrar be tekrar talep etmiştir. İstanbul hakkında 

verilen karar gazetelerde yayınlanmış bulunması 

vesilesiyle Dersaadet  (İstanbul) Fevkalade 

Komiserimiz bu gazeteleri inceleyerek verilen 

karara vakıf olacaktır. Bu itibar ile kendisine bu 

hususa dair resmi tebliğde bulunmakta hiçbir 

mahzur yok idi.

Kilikya’nın durumundan bahsederken Lord 

Curzon şu suretle beyanatta bulunmuştur:

“Mütarekeden sonra bahsi geçen çevrenin bir 

kısmı İngilizler tarafından işgal ve idare edilmekte 

idi. Fakat oradaki idaremizi idame ettirmek 

niyetinde olmadığımızdan oradan kuvvetlerimizi 

çekip Kilikya’nın idaresini Fransızlara teslim ettik 

kuvvetlerimizin Kilikya’da bulunduğu müddetçe 

oradaki Türk Ordusu’nun (…) nezaret etmek 

vazifesi ile mükellef bulunmalarının icap ettiği 

iddia olunuyor ise de bu doğru değildir. Çünkü 

biz o zaman Türk Ordusu’nun terhisi ile meşgul 

olabilecek bir vaziyette değildik! Kilikya olayları 

Ocak ayında başladı. Bu vakaların ortaya 

çıkmasının Jöntürklerin programının gerekliliği 

olduğu şüpheden uzaktır. Takip olunan gaye 

dahi adı geçen çevrede sakin olan Ermenilerin 

katledilmesinden ibarettir. Fransızların kuvvetleri, 

sömürge askerleri tarafından yani Senegalli, 

Cezayirli gibi askerlerden oluşmaktaydı. 

Ocak ayında Maraş’ta, Zeytun’da ve Ayıntap’da 

ihtilal başladı. Fransız hükûmetiyle birlikte 

hareket edip Osmanlı Hükûmeti huzurunda 

gerekli teşebbüslerde bulunduk. Zikredilen 

olaylar esnasında iki Amerikalı dahi katlolundu. 

Fransızlara karşı hücuma başlanmadan evvel 

Ermenilerin katlolunduğu anlaşılıyor. Fransızlar 

Maraş’ta üç hafta kuşatılmışlardı ve nihayet 

geri çekilme esnasında karlı fırtınalar birçok 

kişinin telef olmasına sebep olmuştur. Ölenlerin 

ehemmiyetli bir miktarı bu karlar içinde vefat 

etmiştir. Vefatların miktarı meçhuldür ve 

zannederim ki meçhul kalacaktır. Bundan dolayı 

on bin, on beş bin veya yirmi bin kişinin telef 

olduğundan bahsetmek abestir. 

Zikredilen olayların ortaya çıkışını duyar duymaz 

Londra’da toplanmış Meclis-i Ali bu gibi zulümlerin 

ortaya çıkmasını engellemek için Dersaadet 

(İstanbul) Hükûmeti nezdinde şiddetle protesto etti. 

Gerekli tedbirlerin alınması için Dersaadet’teki 

Fevkalade Komiserimizle müzakereye girişildi. 

Oradan ayrıntılı durum açıklaması istendi. 

Dersaadet’te bulunan donanmamızı Mersin’e 

göndermek istedik. Fakat İstanbul Fevkalede 

Komiserimiz filomuzun Dersaadet’te kalmasının 

daha faydalı bulunduğunu bize bildirdiğinden 

donanmamızı Mersin’e göndermekten vazgeçtik. 

Fransızlar zikredilen yere deniz kuvvetlerini 

göndermeyi taahhüt eylediler. Aynı zamanda 

General Guru’nun ordusu, yeni kuvvetler 

göndermesiyle takviye olundu, Adana’da ve 

Mersin’de bulunan muhacirlerin hali teessüfe 

sebep ise de katliam tehlikesi mevcut değildir 

ve alınan askerî tedbirler dolayısıyla zikredilen 

çevrede asayişin muhafaza olunabileceğini ümit 

ederim.

Vikont Brays çoğunluğu Türklerle meskûn 

olmayan arazinin Türk idaresinden kurtarılmasının 

lüzumundan bahsetmiştir. Siyasetimizi bu düstura 

dayanarak yürütmek arzusundayız. 

Müttefik Hükûmetler arzu etmedikleri ve 

edemeyecekleri askerî tedbirler almayı gereksiz 

kılabilmek için gelecekte ne yapmak imkanı 

mevcuttur? Lord Curzon’un nutku bu hususta 

önemli bilgiler içerir. 

Lord Curzon altı ay sonra Anadolu’daki vaziyetin 

şimdikinden daha iyi veyahut daha fena 

olacağını kestirebilmek mümkün değildir, diyor. 

Esasen anlaşma metnini kaleme alanlar bile 

Kilikya ve Ermenistan’ın geleceği hakkında kesin 

bir fikre sahip değildirler. 

Lord Curzon Fransa’nın Kilikya’nın korunmasıyla 

meşgul olacağını ve hudutları tayin ettikten 

sonra Ermenilerin kendi kendilerini müdafaa 

edebileceklerini - bunları müdafaa için şimdiye 

kadar hiçbir hükûmet manda kabul etmeye 

yanaşmamıştır- ümit ediyor. 

Görüldüğü biçimde İstanbul’a verilecek olan 

şekil bu kadar karışık meseleler arasında pek 

o kadar önem taşımaz. Sultan ister İstanbul’da 

kalsın isterse Bursa’ya çekilsin dikkate 

almayacağız anlaşma hükümlerinin tatbik 

yerini tespit etmek aynı derecede güçlüğe 

düşmek olacaktır. 

Biz en iyi ne ise onu yapacağız, bizim için 

yapılacak olan en iyi şey böyle bir tuzakta 

adamlarımızı ve sancağımızı mümkün 

mertebe az tehlikeye maruz bırakmaktan 

ibarettir. 










