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Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen büyük zaferin diplomatik zeminde teyit ve tescil 
edildiği Mudanya Mütarekesi’nin 100. yıldönümü münasebetiyle elinizdeki 
eserde yer alan tutanaklar ile tamamlayıcı belgeler ilk defa yayımlanmaktadır. 
Bu belge seçkisi, Mudanya Mütarekesi sürecinde askeri ve diplomatik çabaların 
uyumunu, başka bir deyişle saha ve masa arasındaki ahengi de gözler önüne 
sermektedir. 
Eserde, Mudanya Mütarekesi öncesindeki görüşmelere ait raporların ve 
Mütareke’nin müzakere tutanaklarının yanı sıra Hariciye teşkilatımızın Paris, 
Londra, Roma ve Moskova temsilciliklerinin temaslarına ilişkin bilgi ve 
değerlendirmeler de yer almaktadır. Bu bilgi ve değerlendirmelerin, tarafların 
pozisyonlarının daha net anlaşılmasında ve müzakerelerin ana hatlarının 
belirlenmesinde önemli rol oynadığı görülmektedir. 
Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve dönemin çok zor 
koşullarına rağmen görevlerini başarıyla yerine getiren merhum diplomatlarımızı 
rahmet ve minnetle anıyorum. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. ve Hariciyemizin temellerinin atılmasının 
500. yıldönümünü idrak edeceğimiz 2023 öncesinde, araştırmacılara ve tüm 
okuyuculara yararlı olmasını dilediğim bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı

SUNUŞ

Millî Mücadele dönemi, gelecek 
kuşaklarımıza titizlikle ve gururla 
aktarmamız gereken örneklerle doludur. 
Bu anlayışla son dönemde peş peşe 
yayımladığımız tematik belge seçkileri, 
bu dönemde izlenen dış politikamızın 
muhtelif yönlerine ışık tutmaktadır. 
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ÖNSÖZ

Türk Diplomatik Arşivi belgelerinin gizliliklerinin kaldırılarak sayısal ortamda 
Devlet Arşivleri Başkanlığına devri 2019 yılında başlamış ve devredilen belgeler 
bir milyon sayfaya yaklaşmıştır. Böylece Arşivimizin 1919-1958 yıllarını 
kapsayan bölümü büyük ölçüde araştırmacılara açılmış bulunmaktadır. Tarih 
yazımı açısından önemli bir ilk kaynak oluşturmayı amaçlayan bu çalışmamız 
sürerken bir yandan da yine aynı amaçla arşivimizdeki belgelerin tasnif 
edilmiş oldukları farklı ülke fonlarında (dosyalarında) araştırmalar yapmak ve 
gerekli görüldüğünde yabancı arşiv belgelerinden yararlanmak suretiyle belge 
seçkileri yayımı sürdürülmektedir. İçinde bulunduğumuz yılda, diğer yayın 
çalışmalarımızın yanı sıra Millî Mücadele dönemimize ait önemli diplomatik 
gelişmeler arasından belirlenen 100. yıldönümlerine odaklanılmıştır.
1922 yılı denince kuşkusuz ilk akla gelen Millî Mücadelemizin askerî zafere 
ulaşmasıdır. 9 Eylül 1922 tarihinde muzaffer ordumuzun İzmir’e girmesiyle, 
yıllardır süren Millî Mücadelemizin yeni bir safhası başlamıştır. Mücadelemizin 
askerî harekât kısmı bir süre daha devam edecek ve nihayet işgal güçlerinin 
üç Generali Harington, Charpy ve Mombelli başkanlıklarında Müttefik ülkeler 
heyetleri ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa başkanlığında TBMM Hükûmeti 
heyetinin Mudanya kasabasında 3 Ekim 1922’de bir araya gelmelerinden önce 
silahlar fiilen susacak, 11 Ekim’de imzalanan askerî sözleşmeye 14 Ekim’de 
Yunanistan’ın da katılmak zorunda kalmasıyla bu kere fiili barış dönemi 
başlayacaktır. Bu dönem tarih araştırmalarımızda nispeten daha az yer tutarken, 
yapılan akademik çalışmaların, 26 Ağustos-9 Eylül arasındaki dönem ile Kasım 
ayında toplanan Lozan Barış Konferansına odaklandığı görülmektedir. 
Bununla beraber, 9 Eylül ile 14 Ekim arasında kalan dönem gerek TBMM 
Hükûmeti gerek İngiltere açısından kritik önemi haizdir. Nitekim 9 Eylül’de 
İzmir’e giren ve harekâtını kuzey yönünde kesintisiz sürdüren Türk ordusuyla 
İngiltere kuvvetleri arasında Çanakkale’de temas meydana gelmiş, her an sıcak 
çatışmaya dönüşebilecek gergin bir durum ortaya çıkmıştır. Bu özgün durum Batılı 
siyasi tarih araştırmalarında “Çanak Krizi” olarak geniş şekilde ele alınmıştır. 
Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlayan taarruzunun birkaç gün içinde kesin 
sonuç alması üzerine İngiltere’nin TBMM Hükûmetine karşı yaptığı yeni bir 
seferberlik çağrısı başta Kanada olmak üzere savaş yorgunu dominyonlarında 
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tepkiyle karşılanmıştır. Londra’nın Fransa ve İtalya nezdinde yaptığı girişimleri 
de sonuçsuz kalmıştır. Esasen Fransa Almanya’yla yıllar süren yıpratıcı siper 
savaşlarının ardından yeniden savaşmak istememiş, Kilikya’daki direnişi de 
kıramayınca, Birinci Dünya Savaşı’nı Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından 
üç yıl sonra 21 Ekim 1921’de imzaladığı Ankara Anlaşması’yla (Türk-Fransız 
Diplomatik Arşiv Belgeleriyle 100. Yılında Ankara Anlaşması, DİAD, 2022) 
kendi açısından sonlandırmıştı. İtalya ise 100. Yılında 1919 Arşivimizden Belgeler 
(DİAD, 2019) yayınımızda yer almış bazı belgelerden de görüleceği üzere Yunan 
işgaline karşı direnen yerel güçlere kendi stratejik gerekçeleriyle daha önceden 
destek vermeye başlamıştı. Bu gerçekler İngiltere’nin anılan ülkeler nezdinde 
yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kalmaya mahkûm birer denemeden öteye 
geçemediğini ortaya koymaktadır. 
Bu gelişmeler karşısında İngiltere, Dışişleri Bakanı Lord Curzon’ın Paris’te 
yaptığı görüşmelerde durumu kabullenecek, Curzon’ın Fransa Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı Poincaré ve o tarihte İtalya’nın Paris Büyükelçisi olan Kont 
Sforza’yla birlikte 23 Eylül 1922 tarihinde Paris’te imzaladıkları ortak Notayla 
TBMM Hükûmetini görüşmelere davet edecektir. Böylece Millî Mücadelemizin 
Lozan Konferansı öncesinde çatışmaların sona erdirilmesine ve Doğu Trakya’nın 
teslim alınmasına yönelik nihai diplomasi evresi başlamıştır. Ancak belki de en 
önemlisi bu Notayla, TBMM Paris Temsilcisi Ferid Bey’in 25 Eylül tarihli şifre 
telgrafında belirtildiği üzere, Ankara Hükûmetinin konferansa davet edilmesine 
esas olan anlayışın Türkiye’nin her hususta Avrupa devletleriyle eşit hukuka 
sahip olduğunun kabul edilmesi olmuştur.
Sözkonusu sürecin hemen ardından Lozan Barış Konferansı’nın başlamış 
olmasının ve Mudanya’da üzerinde anlaşma sağlanan konuların Lozan’da kesin 
hükümlere bağlanmış olmasının Mudanya Askerî Sözleşmesi ile müzakerelerini 
bir ölçüde geri planda bırakmış olduğu düşünülebilir. Ancak döneme ait belge 
sayısının kısıtlı olmasının da bunda etken olduğu söylenebilecektir.
Bakanlığımız arşivinde yapılan inceleme sonucu Mudanya Mütarekesi olarak 
bilinen Mudanya Askerî Sözleşmesi’nin İsmet Paşa ve Müttefik Generallerce 
imzalanmış Fransızca aslı ilk kez gün ışığına çıkarılmıştır. Keza Mudanya 
Konferansı tutanakları ve Müttefiklerce verilerek sekiz gün süren müzakerelere 
temel teşkil eden Fransızca Sözleşme Taslağı yine ilk kez bu yayında yer 
almaktadır. 
Müttefiklerce TBMM Hükûmetine verilen 23 Eylül 1922 tarihli Notanın, TBMM 
Hükûmeti adına Müttefiklere yollanan 29 Eylül 1922 tarihli mektup ile 4 Ekim 
1922 tarihli Notanın, Zabıtlar ve Sözleşme Taslağının, Yunan Askerî Heyetinin 
imzalı ve müzakerelere katılan dört general tarafından parafe edilmiş üç bildirisinin 
ve nihayet Yunanistan’ın İstanbul Yüksek Temsilcisinin hükûmetinin Sözleşmeyi 
kabul ettiğine dair 14 Ekim 1922 tarihli Notasının Fransızca orijinallerine, 
tarafımızdan yapılan Türkçe çevirileriyle birlikte yayınımızda yer verilmiştir. 
Sözleşmenin çevirisinin daha önce yapılmış ve birçok yayında kullanılmış 
olduğu bilinmektedir. Hâl böyle iken Sözleşmenin çevirisinin yeniden yapılarak 
yayımlanmasına gerek görülmüştür. Yukarıda sözü edilen Notaların arşivimizdeki 
kopyalarının sayfalar arasına karbon kâğıdı koyulmak suretiyle görece silik 
suretler olması nedeniyle yayınımızda, daha önceki çalışmalarımızda işbirliği 
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yapılan Fransa Diplomatik Arşivlerinden temin edilen daha okunaklı durumdaki 
kopyalar kullanılmıştır. İstanbul’daki Yunanistan Yüksek Komiserliğinin Müttefik 
ülkeler Yüksek Komiserliklerine gönderdiği, Yunanistan Hükûmetinin Mudanya 
Askerî Sözleşmesi’ne katılmak zorunda kaldığını duyuran, bu suretle Kurtuluş 
Savaşımızın, geniş anlamda Birinci Dünya Savaşının silahlı çatışmalar evresinin 
sonuna gelindiğini gösteren 14 Ekim 1922 tarihli Notanın Fransa Yüksek 
Komiserliğine gönderilmiş nüshası da keza Fransa Diplomatik Arşivlerinden 
temin edilmekle kitabımızdaki yerini almıştır.
Döneme ait arşivimizdeki tüm belgeler titizlikle incelenmiştir. Bu kapsamda 
Mudanya müzakereleri öncesinde 18 Eylül tarihinde Mustafa Kemal Paşa ile 
Fransa’nın İstanbul’daki Yüksek Komiseri General Pellé arasında İzmir’de 
yapılan tarihî görüşmenin tutanağı gibi daha önce yayımlanmamış çok değerli 
belgelere rastlanmıştır. Sözkonusu belgenin sonundaki notlarda yazıldığı üzere 
General Pellé’nin kendi deyimiyle yarı resmî olarak nitelendirdiği görüşme 
sırasında Mustafa Kemal Paşa’ya Osmanlı Sadrazamlarına hitabın aynısını 
kullanarak Son Altesse (fahâmetlü, fahamet-meab) şeklinde hitap etmiş olması, 
henüz İstanbul Hükûmeti görev başındayken Türkiye’nin meşru temsilcisi olarak 
TBMM Hükûmetinin artık tanınmaya başlamış olduğunu göstermesi bakımından 
anlamlıdır. 
TBMM Hükûmetinin Paris Temsilcisi Ferid (Tek) Bey’in Başbakan ve Dışişleri 
Bakanı Raymond Poincaré’yle, Londra Temsilcisi Dr. Nihad Reşad (Belger) 
Bey’in Dışişleri Bakanı Lord Curzon’la, Roma Temsilcisi Celaleddin Arif Bey’in 
konuşması sırasında iktidarı ele geçireceğini bir ay kadar öncesinden açıkça 
ifade eden Benito Mussolini’yle ve Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
Aziz (Meker) Bey’in Dışişleri Komiseri Lev Mihayloviç Karahan’la yaptıkları 
görüşmeler ile düşünce ve görüşlerini bildirdikleri şifre telgraflar Mudanya 
müzakerelerinin ana hatlarının belirlenmesinde Hariciye teşkilatının katkılarını 
göstermektedir.
Ankara’dan Moskova Büyükelçiliği ile Tiflis, Bakü ve Erivan Temsilciliklerine 
yollanan müzakerelerin safahatine ilişkin telgraflar TBMM Hükûmetinin 
SSCB’yle sürdürdüğü hassas ilişkiyi ortaya koyması açısından dikkate değerdir. 
Bilindiği üzere 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması’nın imzalanması sırasında 
TBMM Moskova Büyükelçisi Ali Fuad Paşa’yla SSCB Dışişleri Komiseri 
Georgi Tchitcherin (Çiçerin) arasında karşılıklı gönderilen mektuplarla taraflar 
üçüncü ülkelerin açılım ve tekliflerinden, bu ülkelerle yapılacak müzakerelerden 
birbirlerini haberdar etme ve birbirlerine haber vermeden bu güçlerle Anlaşma’nın 
diğer tarafını ilgilendiren bir anlaşma imzalamama hususlarında karşılıklı 
teminat vermişlerdir. TBMM Hükûmeti’nin Fransa’yla Ankara Anlaşması’nı 
imzalamasından sonra yaptığı gibi SSCB yönetiminin olası kaygılarını önleme 
gayreti içinde olduğu bahsekonu belgelerden anlaşılmaktadır. 
Kitabımıza aldığımız belgelerde (iç yazışmalarda olduğu gibi TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’in 29 Eylül tarihli Notasında) Fransa adına 
Ankara Anlaşması’nın müzakerelerini yapmış ve imzalamış olan Henry Franklin-
Bouillon’un Mudanya Konferansı’nın toplanmasında oynadığı önemli rol 
görülmektedir. Franklin-Bouillon’un Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği Lozan 
Barış Konferansına katılamamasının nedenlerini anlatan telgrafına bu çerçevede 
yer verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın bu telgrafa verdiği cevapta adıgeçenin 
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Mudanya Konferansı’nın toplanmasındaki rolünü vurgulamasının yine akademik 
çevrelerin ilgisini çekeceği düşünülmektedir.
Yayınımız yoğun, dikkatli, titiz ve uzun soluklu bir çalışmayla hazırlanmıştır. 
Osmanlıca belgelerin bulunması ve yayına hazır hâle getirilmesi Dışişleri Uzmanı 
Mehmet Erdoğan tarafından yapılmıştır. Fransızcadan çeviriler Büyükelçi Raif 
Karaca tarafından titizlikle kontrol edilmiştir. Diğer yayınlarımızda olduğu 
gibi kitabın nihai redaksiyonu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Dr. Yusuf Turan 
Çetiner’le birlikte yapılmıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivinde bulunması 
muhtemel belgeler Nantes Başkonsolosumuz Aslı Oral ve Paris Başkonsolosumuz 
Serdar Belentepe’nin destekleriyle araştırılmış, bulunan ve yayınımızda yeralan 
belgeler Nantes ve Paris’teki arşivlerden temin edilmiştir. Bu çalışma yukarıda 
adıgeçen Bakanlığımız mensuplarının, Fransa Dışişleri Arşivleri Direktörü 
Nicolas Chibaeff’in ve başta Isabelle Nathan olmak üzere Fransa Diplomatik 
Arşiv uzmanlarının değerli katkılarıyla tamamlanmıştır.

 Büyükelçi Engin Yürür
Andlaşmalar Genel Müdürü
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TBMM Hükûmeti Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aziz Bey’in 
SSCB Dışişleri Komiseri Karahan’la yaptığı görüşme hakkında TBMM 
Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 14 Eylül 1922 tarihli şifre 
telgraf. Telgrafta, Dışişleri Komiseri Karahan’ın düzenlenecek barış 
konferansında bir yandan Türkiye’nin yalnız kalmaması, diğer yandan 
da sözkonusu konferansta görüşülecek en önemli konunun İstanbul ve 
Boğazlar Meselesi olması ve meselenin çözüm şeklinin de Moskova 
Antlaşması’yla belirlenmiş olması nedeniyle Rusya, Ukrayna ve Gürcistan 
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Rus heyetinin bu tür taleplere yer olmadığını Sovyet Ermenistanı namına 
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olacağı uluslararası bir güç bulundurulmasını ve Türkiye’nin Boğazları 
kapatma yetkisinin olmamasını istediğinin anlaşıldığı kaydedilmektedir.  20
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barış konferansının Mustafa Kemal Paşa’nın katılımını teminen İzmir’de 
düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talimatı verilmekte, Mudanya 
Konferansı’nın toplanmasından önce Henry Franklin-Bouillon’la 
Trakya’nın teslimi konusunda varılan mutabakat ve adıgeçenin bu hususu 
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Trakya’nın Yunanlılar tarafından tahliyesinden sonra İtilaf kuvvetlerince 
işgal edileceğini söylemeleri üzerine 6 Ekim’de askerî harekâtın 
yeniden başlatıldığı, 7 Temmuz’da İtalya temsilcisinin Türk tarafının 
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bir hadise çıkması durumunda sorumluluğun tamamen İngiltere’ye ait 
olacağının duyurulması istenmektedir. Telgrafın üçüncü maddesinde 
İtilaf Devletleri’nin Notasındaki azınlık ve Milletler Cemiyeti’ne üyelik 
hususlarına dair görüşler yer almaktadır. 90
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilciliğinin, Yunan Hükûmetinin İngiltere 
Hükûmetine başvurarak Anadolu’yu tamamen tahliye etme zorunluluğunda 
olduğunu ve Anadolu’daki Hristiyanların sorumluluğunu bundan böyle 
üstlenemeyeceğini beyanla, Yunan güçleri içinde komünizmin etkilerinin 
görülmesini de gerekçe göstererek bir mütareke imzalanması için aracılık 
isteyeceği yönünde Temsilciliğe ulaşan bilgileri TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına ilettiği 4 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf.

682 
Gâyet mevsûk menbaʿdan istihbârıma göre

Paris’den şifre

Yunan Hükûmeti İngiltere’ye mürâcaʿâtla Anadolu’yu kâmilen tahliyeye mecbûr 
olduğunu ve Anadolu Hristiyanlarının himâyesi mes'ûliyetini artık derʿuhde 
edemiyeceğini bildirmişdir.
Bir mütâreke akdi için tavassut ricâ edeceği havâdisi Londra’da musırran deverân 
etmekdedir.
Yunan Hükûmeti, ordusunda Bolşeviklik mevcûd olduğu cihetle bu kararı ittihâza 
mecbûr olduğunu beyân etmekde imiş.
Mösyö Heryet [Harriot] tavassut teklîfine nasıl mukâbele edeceğimizi sordu. 
Fikrimce İzmir’e girmeden evvel hiçbir teklîf dinleyemiyeceğimizi çünki bütün 
vaʿadlerin sonra tutulmıyacağına emîn olduğumuzu ve ne kazanırsak ancak 
düşman denize döküldükden [sonra] kazanacağımızı söyledim. Tamamen hak 
verdi.

Fî 4 Eylül sene [1]922 
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TBMM Hükûmeti İstanbul Temsilcisi Hamid Bey’in, Yunanistan’ın Anadolu’da 
kendilerine verilen görevi sürdüremeyeceğini ilan ettiğini TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına bildirdiği 4 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. 

587                                                                            İstanbul
4-9-[13]38
5-9-[13]38

                                                     816  
Hâriciye Vekâletine

Gâyet aceledir.
Yunanlılar, Avrupalıların Anadolu’da kendilerini tavzîf eyledikleri mandayı artık 
tahammül ve kabûl edemiyeceklerini iʿlân etmişlerdir. Fermân.

Hamid 
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in, TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına Türk ordusunun yakında Çanakkale ve İstanbul Boğazları’na 
ulaşacağını ve bu durumun Boğazlar Meselesi’nin müzakeresini gündeme 
getireceğini, Fransa makamları nezdinde yaptığı girişimlerde Boğazlar’ın 
Türkiye’nin elinde olmasının Fransa’nın da çıkarlarına uygun olacağını 
muhataplarına ifade ettiğini, Fransa’nın Boğazlar’daki Türk hâkimiyetine 
taraftar olup olmayacağının henüz kesinlik kazanmadığını, önde gelen Fransız 
mareşallerinin Türkiye’yle dostluk politikası yanlısı olduklarını bildirdiği 
6 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Ferid Bey Başbakan ve Dışişleri 
Bakanı Raymond Poincaré’yle görüşmek için talimat istemektedir. 

Paris: 6-9-[1]338
Hâriciye Vekâletine

1- Muvaffakiyât-ı harbiyemiz, bizi inşâ-Allahu teʿâlâ bir kaç güne kadar Çanakkale 
ve belki de Anadolu Hisârı’na îsâl edecekdir. Bu defa Boğazlar Mes'elesi’ni 
hâd bir sûretde mevkiʿ-i müzâkereye koyacakdır. Her yeni mes'ele karşısında 
devletlerin bir tereddüd devresi geçirmeleri tabîʿîdir. Bu zamanda “initiative”i ele 
almak elzemdir. Binâen-aleyh Boğazlar hakkındaki müddeʿayâtımızla Düvel-i 
İ'tilâfiye’nin nikât-ı nazarı arasındaki farkların izâlesine ve onlara menâfiʿ-i 
milliyemizin îcâb etdirdiği şekli kabûl etdirmeye çalışmanın zamanı fikrimce 
gelmişdir.
2- Vazîfem îcâbı yalnız Fransa’dan bahsediyorum. Bugüne kadar fırsat düşdükce 
Fransa ile tevâfuk-ı menâfiʿ itibâriyle Boğazlar’ın her sûretle elimizde olması 
Fransa’nın menâfiʿini en iyi te'mîn edeceğini iddia etdim. Fakat ciddi sûretde 
mükâleme geçmedi. Fransa, bugüne kadar teşebbüsâtımıza [deşifre edilememiş] 
ise de Boğazlar hakkında tamamen fikrimizi tervîc edib etmiyeceği, hem 
Boğazlar’da aʿzamî hâkimiyetimize tarafdâr olub olmıyacağı henüz muʿayyen 
değildir. Fransa’da birtakım ricâl-i askeriye, başda Mareşal Leyutey [Lyautey] 
olduğu hâlde Foş [Foch], Franşe Despere [Franchet d’Espérey], Jofr [Joffre] gibi 
mareşaller Türkiye kuvvetine muʿâvenet ve Türklerle muhâdenet politikasını 
tervîc etmekdedirler. Fakat Şark’da alâkadâr olan diğer bazı ticâret politikacıları 
da hukûk-ı siyâsiye ve iktisâdiyemizi takyîd ederek kemâ-fî's-sâbık Türkiye’de 
aʿzamî istihsâl-i menâfiʿ politikasının tarafdârı olmakda berdevamdırlar. Hükûmet 
bugüne kadar kısmen muhâdenet politikasını ve kısmen vazʿiyet-i (?)*mızdan 
bilistifâde inâdını kırmak gâyesini gözeterek lehimize hareket etmişdir. Paris 
daima mütereddid bulunmuşdur. Mareşal Leyutey, okuduğum bir mektûbunda 
hükûmetin tereddüdünden şiddetle şikâyet etmekdedir. Fakat Anadolu’nun 
istihlâsıyla kudret-i askeriyemizin tezâhürü ve Boğazlar Mes'elesi’nin en âcil 
mes'ele olmak üzere meydân-ı müzâkereye vazʿı, Fransız siyâsetini de evvelki 
gayr-i muʿayyen vazʿiyetini terk ederek Şark siyâsetinde daha esâslı bir karar 
ittihâzına mecbûr edecekdir. Fransa’nın ittihâz edeceği katʿi hat-ı hareketin 
inkişâfını sonraya bırakmak şartıyla şimdilik Boğazlar hakkında taʿkîb edeceği 
siyâsetin takarrüründe icrâ-yı nüfûza çalışarak Boğazlar’ın tamamen bizim 

* Soru işareti metindedir. Deşifre edilememiş kelimenin “hâzıra” olması mümkündür.
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elimizde kalmasının Fransa menâfiʿini me'men bir yol olacağını isbât arzûsuyla 
Boğazlar Mes'elesi hakkında Puankare [Poincaré] ile temâsa girmeyi muvâfık 
buluyorum. Bittabiʿ hiçbir kayd kabûl etmemek ve Fransa’nın gâyemiz aleyhinde 
takyîdkâr nüfûzuna meydân bırakmamak üzere böyle bir mükâlemeye müsâʿade 
edilib edilmiyeceğinin işʿârına muntazırım.

Paris Mümessili
Ferid
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TBMM Hükûmeti Roma Temsilciliğinin, TBMM Hükûmeti İçişleri Bakanı 
Fethi Bey’in İtalyan diplomat Lago’yla* yaptığı görüşmeyi TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına bildirdiği 13 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Görüşmede 
Lago’nun, Türkiye’nin taleplerini haklı gören İtalya’nın, Boğazlar’ın 
serbestîsini ileri sürerek Fransa ve İtalya’yı savaşa sürüklemek isteyen ve 
barış görüşmelerinden kaçınan İngiltere’nin politikalarına karşı olduğunu 
ve mevcut durumun çıkarlarına uygun olmaması nedeniyle, bir an önce barış 
anlaşması imzalanması için ısrar edeceğini belirttiği kaydedilmektedir. 

Roma: 13/9/[1]338
Vürûdu: 18/9/[1]338

Hâriciye Vekâletine
Müstaʿceldir:
Bugün Mösyö Lago ile görüşdüm. Venedik Konferansı teklîfine İngiltere’nin 
cevâbı, vukûʿât-ı askeriyenin inkişâfına değin konferans akdi[nin] muvâfık 
olmadığı merkezindedir. Şu zamanda Boğazlar’ın serbestîsini te'mîn için muktezî 
tedâbîre İtalya’nın lüzûm-ı iştirâkı dermeyân edilmekdedir. İngilizlerin cevâbı 
burada pek fenâ te'sîr yapmışdır. İngiltere[’nin] sulhu müzâkereden ictinâb 
etmesi İstanbul’da daimi sûretde yerleşmek maksadına mübtenî olduğunu ve 
Boğazlar’da bazı mevâkiʿi işgâl sûretiyle bizi mukâbil tedâbîre icbâr ederek 
fiʿilen harb ihdâsına çalışdıkları[nı] ve bir tarafdan dahi Boğazlar’ın serbestîsini 
ileri sürerek Fransa ve İtalya’yı da bu harbe karışdırmak istediklerini ve 
Rumların safdan hâric olmaları üzerine şimdi küçük İ'tilâf Hükûmetlerini teşvîk 
eylediklerini ve Fransa ve İtalya’nın bu manevralara âlet olmaması için [deşifre 
edilememiş] bir an evvel Mîsâk-ı Millî dâiresinde sulh akdi için çalışmaları 
ve her türlü ihtilâfâta müsâʿid olan vazʿiyet-i hâzıraya nihâyet vermeleri îcâb 
edeceğini söyledi. Boğazlar’ın hürriyetine hiçbir zaman iʿtirâz etmediğimizi, 
buna mukâbil İstanbul’un bir pâyitahta muktezî şerâ'it-i emniyeti tamamen 
hâiz olması îcâb edeceğini söyledim. İngilizlerin İstanbul’da kalmak arzûlarına 
İtalya’nın şiddetle muhâlif olduğunu ve Boğazlar’ın etrâfında İngilizlerin yeni 
mevâkiʿ işgâl eyledikleri maʿlûm bulunduğunu, bir an evvel sulh akdi husûsunda 
ısrâr eyleyeceğini ve çünki vazʿiyet-i hâzıranın devamı[nın] İtalya menâfiʿine 
muvâfık olmadığını, Boğazlar’ın serbestîsini te'mîn etmek ve bir çâre-i hal 
bulmak lâzım geldiğini ve fakat İstanbul’un emniyetini talebde tamamen haklı 
olduğumuzu, Edirne ve Gelibolu’nun bizde kalmasına katʿiyen iʿtirâz etmediğini, 
İngilizlerin harb istediklerine ihtimâl vermediğini ve son hareketlerinin Yunan 
mağlûbiyetinden mütevellid bir şaşkınlık eseri olması[nın] muhtemel olduğunu, 
her hâlde siyâsetlerinin gayr-i maʿkûl ve ahmakca olduğunu ve vazʿiyeti bir an 
evvel tedkîke İtalya’nın çalışacağını ve İngiliz cevâbının şâyân-ı red husûsâtına 
derhâl cevâb vereceğini söyledi ve İngilizlerin eline silah vermemek için vazʿiyet 
tavazzuh edinceye kadar İngiliz kıtaʿâtına ve Boğazlar’a karşı acele bir hareketden 
ictinâb olunmasını tavsiye eyledi.
7 Eylül sene [13]38 telgrafınızı aldım. Yeni taʿlîmâta intizâr edeceğim. Devam-ı 
ikâmetim için muktezî tahsîsâtın gönderilmesini ricâ eylerim.

Dâhiliye Vekîli
Fethi

* 16 Kasım 1922’de İtalyan Ege Adaları Valiliğine atanan İtalyan diplomat Mario Rodi Lago.
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in, Türk ordusunun Çanakkale’ye 
girmesi gerektiği görüşünü ve Fransız mareşallerle yaptığı görüşmeleri TBMM 
Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına ilettiği 13 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Ferid 
Bey telgrafta muhataplarına Boğazlar’da Türkiye’nin en büyük yetkiye sahip 
olmasının Fransa’nın da yararına olacağını belirttiğini, bu hususları Fransa 
Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincaré nezdinde yineleyeceğini bildirmektedir.

Paris: 13/9/[1]338
Vürûdu: 18/9/[1]338

Hâriciye Vekâletine

İngilizler, Çanakkale[’nin] işgâlinden korkarak bir tarafdan müfreze ve gemi 
irsâline ve bir tarafdan da Fransa ve İtalya’yı bize muhâlefete sevke çalışıyorlar. 
Teşebbüslerini bizim ile ciddi bir muhârebe küşâdına kadar kuvvetle te'yîd 
edemiyeceklerini tahmîn eylediğim için maksadlarının gürültü ile bizi tahvîfe 
maʿtûf olduğunu zannediyorum. Fikr-i âcizânemce Çanakkale’nin işgâli lâzımdır. 
Üsküdar’ın işgâli -İstanbul mes'elesini çıkarabileceğinden- te'hîr olunabilir. 
Fakat, Çanakkale bendenizce işgâl olunmalıdır. Burada tesâdüf edilecek İngiliz 
kuvvetlerinin bize ateş etmek cesâretini göstereceklerini zannetmiyorum. Silah 
atmadan kuvvetle giderek yanlarına oturdukdan sonra işgâlden bir maʿnâ 
kalmıyacağından çekilmeleri ağleb-i ihtimâldir. Çanakkale hakkında henüz 
emrinizi almadım. Fakat Hâriciye’ye te'sîr için Mareşal Leyutey ve Franşe Despere 
nezdlerinde teşebbüsâtda bulundum. Harb esnâsında ileri sürülen Boğazlar’ı 
küşâd prensibinin, bugün yalnız Almanya ve Rusya’yı himâye eden İngiltere 
için lâzım olduğunu, Fransa’nın fâidesi bilakis Boğazlar’da dostu Türkiye’nin 
en büyük salâhiyete mâlik olmasında bulunduğunu, Boğazlar’ın açılması deniz 
hükûmetine dost elinde kapalı ve köprü hâlinde kalması[nın] Avrupa-yı berriye 
hâkim olarak muhârebe hâlinde Şark ile temâsa mecbûr olan kara hükûmetine 
lâzım olduğunu îzâh etdim. Her ikisi fikrimi tervîc etdiler ve Hâriciye Nezâretini 
tenvîr etmeyi vaʿad etdiler. Yalnız diyorlar ki; “Boğazlar’ın hâkimiyetini kemâ-
fi's-sâbık Türkiye’ye vermek ve İngilizleri Gelibolu’dan çıkarmak mümkün 
değildir. (....tlerinin) hissesini vermek lâzım gelir. Binâen aleyh yalnız Gelibolu 
şibh-i cezîresinde üç devletin birer taburu bulunmak ve birer sene münâvebe 
ile kumanda etmek üzere şibh-i cezîreyi işgâli kabûl etmek lâzımdır. Bunun 
hâricinde diğer üç sâhil Türkiye’nin elinde olursa da bu vazʿiyet, müstakîl 
planların tatbîkine mâniʿ olmaz.” Franşe Despere diyor ki: “Esliha-i hâzıra ile 
Boğazlar’ı her dakika kapamak elinizdedir.” Maksadım, mareşaller vâsıtasıyla 
Puankare üzerine te'sîr ederek Boğazlar hakkında aʿzamî muʿâveneti te'mîn 
etmekdir. Fransa’nın menfaʿati böyle olduğunu Puankare’ye îzâh edeceğim.

Paris Mümessili
Ferid
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TBMM Hükûmeti Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aziz Bey’in SSCB 
Dışişleri Komiseri Karahan’la yaptığı görüşme hakkında TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 14 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta, 
Dışişleri Komiseri Karahan’ın düzenlenecek barış konferansında bir yandan 
Türkiye’nin yalnız kalmaması, diğer yandan da sözkonusu konferansta 
görüşülecek en önemli konunun İstanbul ve Boğazlar Meselesi olması ve 
meselenin çözüm şeklinin de Moskova Antlaşması’yla belirlenmiş olması 
nedeniyle Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin de konferansa 
katılmaları gerektiğini, Romanya, Bulgaristan ve hatta Yugoslavya’nın da 
iştiraklerinin yararlı olacağını, sözü Türkiye’de kalan azınlıklara getirerek, 
Polonya ve Romanya’da kalan azınlıklar için Versay anlaşmalarında belirlenen 
statülerin Türkiye için de kabul olunabileceğini, Orta Doğu için toplanacak 
konferansta azınlıklar ve özellikle Ermeniler için bundan daha fazla bir şey 
talep olunduğu takdirde Rus heyetinin bu tür taleplere yer olmadığını Sovyet 
Ermenistanı namına beyan edebileceğini belirttiği kaydedilmektedir. 

Moskova 14 Eylül sene [13]38
664

Hâriciye Vekâlet-i Celîlesine

Dün geç vakit Hâriciye Komiseri Karahan ile tebeʿa-i Osmâniye’nin pasaportları 
mes'elesi için görüşürken mûmâ-ileyh mecrâ-yı mükâlemeyi muzafferiyet-i 
hâzıramıza ve bunu tenvîc edecek müzâkerât-ı sulhiye-i müstakbeleye 
naklederek Türkiye’nin meydân-ı harbde ihrâz etmiş olduğu muzafferiyet[in] 
çok büyük ve fevkalâde parlak olduğunu ve Yunanlıların bir daha taʿarruzda 
bulunabileceklerine imkân veremediğini lâkin bu muzafferiyet-i azîmenin 
intâc edebileceği semerât-ı müfîdeyi iktitâf etmek için önümüzde inʿikâd 
edecek konferansda kuvvetli ve müdebbir olmak îcâb etdiğini ilâve etdi. Bi[zr] 
konferansda menâfiʿi müşterek birçok devletler karşısında yalnız kalmak ne 
kadar gayr-i muvâfık bir vazʿiyet olduğunu[n] Sovyet Hükûmetinin Cenevre 
Konferansı’nda acı bir sûretde anladığını, binâen aleyh Şark-ı Karîb sulhunu 
te'mîn edecek konferansda bir tarafdan emperyalistlere karşı Türkiye’nin yalnız 
kalmaması ve diğer tarafdan da mezkûr konferansda en ziyâde mevzûʿbahis 
olacak mes'elenin İstanbul ve Boğazlar Mes'elesi olduğundan ve Rusya ile 
Ukrayna ve Gürcistan Cumhûriyetleri dahi Boğazlar Mes'elesi’yle alâkadâr 
olmakla beraber mes'ele-i mezkûrenin sûret-i halli Moskova Muʿâhedesiyle tesbît 
edilmiş olduğundan Rusya ile mezkûr cumhûriyetlerin Şark-ı Karîb mes'elesini 
halledecek konferansa iştirâk etmeleri[nin] Türkiye menâfiʿine hizmet edeceği 
kanâʿatinde olduğunu söyledikden sonra Boğazlar Mes'elesi’nde Romanya ile 
Bulgaristan’ın ve hatta Yugoslavya’nın dahi alâkadâr olduklarını ve binâen aleyh 
Moskova Muʿâhedesi’nin irâ'e etdiği tarz-ı hal onlarca da pek şâyân-ı kabûl 
olacağı ve şu sebebden düvel-i mezkûrenin dahi konferansa iştirâkı fâideden hâli 
olmıyacağını büyük bir harâretle beyân etdi.
Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya’nın Garb devletlerinin arzûları hilâfına 
bir şey yapmaları[nın] müşkil olduğunu söylediğim vakit Hâriciye Komiseri 
konferansda Rusya gibi büyük bir devlet ile Türkiye’nin Boğazlar Mes'elesi’nde 
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Moskova Muʿâhedesi’nin gösterdiği tarz-ı halli müdâfaʿa etdikleri zaman bundan 
cesâret alarak had-i zâtında menâfiʿ-i asliyelerine muvâfık olan mezkûr tarz[ın] 
onlar tarafından dahi müdâfaʿa edileceği kanâʿatinde olduğunu ilâve etdi.
Mecrâ-yı kelâmı Türkiye’de kalan ekalliyetlere naklederek mezkûr mes'elede 
dahi Rusya’nın konferansda Türkiye’ye zahîr olabileceğini söylerken Versay’da 
tanzîm edilen muhtelif muʿâhedelerde Lehistan’da ve Romanya’da kalan 
ekalliyetler için tensîb olunan vazʿiyetler Türkiye için dahi şâyân-ı kabûl olacağı 
zannında bulunduğunu ve Şark-ı Karîb için toplanacak bir konferansda ekalliyetler 
ve husûsiyle Ermeniler için bundan fazla bir şey taleb olunduğu takdîrde Rus 
hey'etinin Rusya’nın menfaʿati bulunan Sovyet Ermenistan nâmına hareket 
ederek fazla mutâlebâta mahal olmadığını konferansda beyân edebileceğini dahi 
ilâve etdi.
Gerek nakletdiğim mükâleme ile gerekse Rusya’nın İngiltere Hükûmetine 
verdiği 12 Eylül sene [1]922 tarihli notasıyla Rusya Hükûmeti Şark-ı Karîb 
sulhunu te'mîn edecek müzâkerâta iştirâk etmek istediğini kuvvetle gösteriyor. 
Bu iştirâkın dahi Rusya’nın Cenevre’de yaptığı gibi Türkiye tarafından taleb 
edilmesi arzû olunuyor.
Mükâlemenin nihâyetinde Hâriciye Komiseri Türkiye’nin parlak 
muzafferiyetleri[nin] İngiltere mahâfil-i siyâsiyesinde büyük bir heyecân tevlîd 
etdiğini, maʿa-mâ-fîh İngiliz Hükûmetinin Boğazlar’la İstanbul’u terk edib 
gideceğine ihtimâl vermek mümkün olmadığı gibi harben İngilizleri oradan 
ihrâc etmek de adîmü'l-imkân olduğu zannında olduğunu söyledi. Mâʿa-mâ-
fîh İngilizleri bî-taraf mıntıkada çetelerle izʿâc ve Irak’da doğrudan doğruya 
tehdîd ederek Boğazlar’dan uzaklaşmağa icbâr etmek mümkün olduğu zannında 
bulunduğunu ilâve ederek mükâlemeye nihâyet verdi. Fî 14 Eylül sene 1338

Maslahatgüzâr
Aziz 
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in Ankara’nın talimatı üzerine 
Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarına vekâlet eden Müsteşar Yardımcısı 
Jules Laroche’la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 15 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta 
Müsteşar Yardımcısı Laroche’un Fransa’nın Boğazlar’ın serbestîsi ilkesini 
benimsemekle beraber Türkiye’nin endişelerini gözönünde bulundurduğunu 
ve İstanbul ve Trakya hakkındaki Türk taleplerinin karşılanacağı bir çözüm 
tarzına taraftar olduğunu, taraflı görünmemek için şimdiden bu tutumlarını 
açıklayamayacaklarını, Ferid Bey’in sorusu üzerine İstanbul Yüksek Komiseri 
General Pellé’ye çok gerekli olan yerler dışındaki tüm askerî birliklerin 
mümkün olan en kısa zamanda çekilmesi emrini verdiklerini, tarafsız bölge 
konusunun geleceğe dair herhangi bir yükümlülüğü kapsamadığını İngiltere’ye 
Notayla bildirdiklerini, Balkan devletlerinin Edirne’nin alınmasına itirazları 
olmadığını söylediği belirtilmektedir. Telgrafta bu görüşmeden Fransa’nın  
açıkça fiilen Doğu Trakya’nın Türkiye’ye verilmesi fikrinde olduğunu ve 
görüşmenin seyrinden, Fransa’nın Gelibolu’da Türkiye’nin de dâhil olacağı 
uluslararası bir güç bulundurulmasını ve Türkiye’nin Boğazları kapatma 
yetkisinin olmamasını istediğinin anlaşıldığı kaydedilmektedir. 

743                                                                                           Paris’den şifre
Fî 15 Eylül sene [1]338
 15/16 Eylül saat 21 

Ankara 
Hâriciye’ye

C[evap]. 11 Eylül sene [1]338 numero …..
Boğazlar ve Trakya hakkında Fransızlarla görüşmek husûsundaki 

emirnâmeleri 15 Eylül’de vâsıl oldu. Derʿakab Puankare’den mülâkât istedim. 
Hemen o akşam seyâhate çıkıb Salı akşamı avdet edeceğini bilbeyân Çarşamba 
gününe daʿvet etdi. Bunun üzerine me'zûniyetde bulunan müsteşâra vekâlet eden 
muʿâvini Mösyö Laroş [Laroche] ile görüşdüm. 

Mösyö Laroş Boğazlar, İstanbul, Trakya hakkında Fransa’nın Türkiye 
metâlibini nazar-ı dikkatde bulunduran sûret-i hale tarafdâr olduğunu, Boğazlar’ın 
serbestîsi prensibine sâdık kalmakla beraber Türkiye’nin meşrûʿ endişelerini 
(susceptibilités) te'mîne tarafdâr olduğunu ve bu fikrini Londra’ya bildirdiğini 
söyledi. Kendisinden her bir mes'ele hakkında ayrıca tafsîlât istedim. Harekât-ı 
müstakbelemizde dostluğunu taʿkîb etdiğimiz Fransa ile teʿâruz etmemek için 
nokta-i nazarını bilmemiz lâzım olduğunu söyledim. Laroş bu husûsda kararlarını 
iʿlâm etmenin konferans masasında muhâfazasını istedikleri vazʿiyet-i bî-tarafîyi 
ve binâen aleyh nüfûzlarını ihlâl edeceği için bundan ictinâb mecbûriyetinde 
olduklarını kabûl ve fakat bugüne kadar olduğu gibi Türkiye menâfiʿinin 
muhâfaza edileceğine iʿtimâd etmemizi ricâ etdi. 

Maʿa-mâ-fîh mükâlememizin tarz-ı cereyânından, Boğazlar’ın serbestîsini 
te'mîn için Türk hâkimiyetinde kalacak Gelibolu’da bizim de dâhil olacağımız 
beynelmilel bir garnizon bulundurmak fikrinde olarak Boğazlar’ın tarafımızdan 
derʿakab kapatılamaması arzûsunda İngiltere’ye katʿiyen iştirâk eyledikleri 
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ve bunun hâricinde aleyhimize kuyûdât vesaire hakkında ısrâr etmiyecekleri 
anlaşıldı. Kuvveti karalarda olan Fransa’nın menfaʿati, Boğazlar’ı bahren açıkdan 
ziyâde bir köprü makâmında kullanarak rakîbi İngiltere karşısında Fransa’yı 
Asya’ya rabteden yolu muhâfaza olduğunu, binâen aleyh Boğazlar üzerinde 
bizim hâkimiyetimizi aʿzamî derecede takviye[nin] kendilerinin menâfiʿ-i 
katʿiyelerinden bulunduğunu iddia etdim. İngiltere ile hâl-i hâzırda mevcûd 
münâsebetlerinin unutulması ve tamamen ayrı bir meslek ihtiyârı bugün kâbil 
olamıyacağını söyledi. 

Trakya için Meriç hudûdundan bahsolundu. Laroş, Dedeağaç Bulgarlar’a 
verildiği takdirde Dimetoka üzerinden serbest transit hakkını kabûl edib 
etmiyeceğimizi sordu. Meselâ on sene müddetle ileride ayrı bir hat yapmaları 
şartıyla kabûl edebileceğimizi zannetdiğimi söyledim. Bu mükâlemeden 
Fransa’nın bütün Şarkî Trakya’yı Türkiye’ye iade fikrinde olduğu vâzıhan 
anlaşıldı. Laroş, İtalyanların dahi Fransa’yı her husûsda te'yîd etdiklerini ilâve 
etdi. 

İtalya Maslahatgüzârı Galli dahi Hâriciye’de idi. İtalya’nın, konferansın 
taʿcîli husûsunda üçüncü defa olmak üzere ısrârını getirdiğini söyledi. Gerek 
Galli, gerek Laroş’u, konferans hakkında istintâk etdim. Vakâyiʿin sürʿat-i inkişâfı 
konferansın taʿcîlini iktizâ etdiğini ve İngiltere’yi tazyîk eylediklerini söylediler. 
Bugün (Cuma), İngiliz kabinesi mukarrerât ittihâzı için ictimâʿdadır. Konferansın 
günü henüz tesbît edilmemişdir. Konferansa diğer küçük devletlerin iştirâkı 
mes'elesini Laroş ile görüşdüm. Bizim böyle bir konferansı kabûl etmiyeceğimizi 
ve hatta mümkünse her devletle ayrı ayrı muʿâhede akdini istediğimizi, müşterek 
muʿâhede akdindeki zararları çok tecrübe etdiğimizi, her hâlde küçük devletlerin 
mes'elede hiç taʿallukları olmadığını söyledim. 

Bendeniz İngilizlerin hakîkati kabûle icbâr edilebilmeleri ve hukûkumuzun 
te'mîni zımnında Çanakale’nin İngiliz kuvâ-yı azîmesi yerleşmeden tarafımızdan 
işgâlini lüzûmlu gördüğüm için Çanakkale’nin Düvel-i Mü'telife tarafından işgâli 
mes'elesini ehemmiyetle görüşdüm. Matbûʿât, Fransa’nın Asya sâhillerindeki 
kıtaʿâtının geri alınması emri verildiğini yazmışdı. Dün gece Puankare Fransız 
gazetelerine bu tarzda emir verdiğini beyân etmişdi. Maʿa-mâ-fîh işin hakîkatini 
Laroş’dan sordum. Ceneral Pelle’ye verilen emir şu tarzdadır: “Katʿiyen lâzım 
olmayan mevâkîʿdeki kıtaʿâtı mümkin sürʿatle geri alınız.”

Bu emrin katʿiyen işimize gelmediğini ve bütün Asya sâhillerinin 
Fransızlar tarafından derʿakab tahliyesi[nin] daha muvâfık olacağını söyledim. 
Laroş, Ceneral Pelle’ye biraz salâhiyet bırakmak lâzım olduğu cevâbını verdi. 
Bu mes'elenin kendisiyle son derecede hüsn-i münâsebet idâmesini istediğimiz 
Fransa ile aramızda bir hâdise vücûda getirmemesi için bilakis Pelle’ye emr-i 
katʿî vermeleri lâzım geldiğinde ısrâr etdim. Mes'elenin sulhen halline son derece 
tarafdâr olmakla beraber İngilizlerin sû-i niyetlerini üç senedir tecrübe etdiğimiz 
için söz ve hareketlerine hiç iʿtimâdımız olmadığını, hukûkumuzu muhâfaza 
mecbûriyetinde bulunduğumuzu, binâen aleyh arâzîmizi işgâl hak-ı sarîhini 
tatbîk edeceğimizi söyledim.

 … Bugün Daily Mail muhâbirinden naklen Re'îs Paşa Hazretlerinin 
neşredilen beyânâtının bu husûsa müteʿallik fıkrasına müsteniden İngilizlerin 
anlayacakları meselâ iki üç haftalık bir müddet bekleyeceğimizi, fakat bu zamanın 
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hitâmında bizim de harekete mecbûr olacağımızı ve binâen aleyh bu müddeti 
beklemeden Fransız askerlerinin Anadolu sâhilini tahliye etmelerini ekîden ricâ 
etdiğimi bildirdim. 

Mükâlememiz esnâsında Laroş mıntıka-i bî-tarafî kelimesini kullandı. 
Bunun nereden çıkdığını, bizim böyle bir şey tanımadığımızı, eğer devletlerin 
aralarındaki kararlar, mutâʿ olmak lâzımsa Paris Konferansı’nın Meriç’e 
kadar mıntıka-i bî-tarafî hükmetdiğini, niçin Yunanlıları Meriç’den öteye 
çıkarmadıklarını söyledim. Laroş dedi ki: “Hakkınız var; esâsen bugün 
kullandığımız mıntıka-i bî-taraf taʿbîrinin hiçbir taʿahhüd-i müstakbeli tazammun 
etmediğini İngilizlere de notamızda bildirdik” dedi. Bunun resmen bize de 
bildirilmesi[nin] lâzım olduğunu söyledim. Ceneral Pelle’ye bu husûsda taʿlîmât 
verdiklerini ve bize resmen teblîğ edileceğini beyân etdi. Fikr-i âcizânemce 
işbu menâtıkın hemen işgâli tasavvur buyurulmadığı takdîrde, mebhûs beyân-ı 
resmînin Ceneral Pelle’den taleb edilmesi ve işgâl kıtaʿâtının celbi mes'elesinde 
kendisine kısmen salâhiyet verilmiş olduğu cihetle Pelle üzerinde tazyîkât icrâ 
etdirilmesi müfîd olacakdır.

Balkanlıların, bizim Edirne’ye gitmemize resmen iʿtirâzları olub olmadığını 
sordum. Bugüne kadar hiçbirisinden bir iʿtirâz almadıklarını, mes'elenin 
Londra’dan çıkdığını ve hatta taʿaccüb etdikleri için Fransız süferâsı vâsıtasıyla 
küçük hükûmetlerden istiʿlâm eylediklerini söyledi.
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in (Ankara Anlaşması’nın 
müzakerecisi ve imzacısı, eski bakan) Henry Franklin-Bouillon’un Fransa’nın 
Anadolu kıyılarındaki bütün askerlerinin bir haftaya kadar çekileceğini 
söylediğini TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına bildirdiği 16 Eylül 1922 
tarihli şifre telgraf. 

741
Ankara 
Hâriciye 

Franklen Buyon Fransa’nın Anadolu sâhilindeki bütün askerlerinin bir haftaya 
kadar çekileceğini katʿiyen bildiğini söyledi. Maʿrûzdur. 

Ferid

[Derkenar] Cemal Bey’e: Diğerinden evvel bunu şifre edib ve daktilografa yazdırıb benim 
masamın üzerine koyunuz. Hemen gidecekdir. 

(İmza)

Kapadım, 16 Eylül [1]922
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TBMM Başkanı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Fransa’nın İstanbul 
Yüksek Komiseri General Pellé’yle 18 Eylül’de İzmir’de yaptığı görüşmeye 
dair tutanağı TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere TBMM 
Hükûmeti İstanbul Temsilcisi Hamid Bey’e gönderdiği 19 Eylül 1922 tarihli 
şifre telgraf. 

Tutanakta General Pellé’nin Hükûmetinden aldığı izinle Fransa’yı temsilen 
yarı resmî görüşme için geldiğini, Müttefiklerin henüz Türkiye’ye ilişkin 
ortak siyaset belirlemediklerini, Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM Hükûmeti 
İstanbul Temsilcisi Hamid Bey’e gönderdiği telgrafı okuduğunu, böylece 
İstanbul, Trakya ve Edirne’nin alınmasına dair buyruğundan ve ordunun 
hareketini ertelememek için toplanacak bir konferansta anlaşma sağlanması 
isteğinden haberdar olduğunu, Müttefiklerle savaş durumuna girilmesinin 
iyi olmayacağını, ayrıca Dünya Savaşı sırasında kendilerine sadakat ve 
fedakârlıkla hizmet vermiş ve şimdi Mustafa Kemal Paşa hakkında çok iyi 
hisler besleyen Müslüman tebaaları karşısında muhalif bir siyaset izlemek 
istemediklerini, Fransa’nın bir yandan Müttefikleriyle anlaşmak, diğer yandan 
Türkiye’nin amacına ulaşması için çalışmak istediğini, kişisel kanaatine 
göre Doğu Trakya’nın Meriç Nehrine kadar olan bölümünün Türkiye’ye 
verileceğini, ancak İngiltere’nin yakından ilgilendiği Boğazlar için özel bir 
yönetim tesis edilmesinin ve Boğazlar’ın serbestîsi için kuvvetli bir teminat 
verilmesinin isteneceğini söylediği kaydedilmektedir. 

Tutanakta Mustafa Kemal Paşa’nın cevaben Yunanistan’ı öz topraklarını bile 
korumaktan aciz bırakacak duruma düşüren zaferden fazlasıyla yararlanmanın 
düşünülmediğini, ancak ulaşılmak istenen amaç için orduların belirsiz bir 
zaman atıl durumda beklemede kalamayacağının da takdir edilmesi gerektiğini, 
askerî harekâtın kış döneminde zor olacağını, dolayısıyla bir daha askerî 
harekâta gerek kalmayacağı hususunda güvence verilmesi gerektiğini, İtilaf 
Devletleri’yle savaşa girmenin sakıncalarının takdir edildiğini, muhatabının 
konuşmasında sözünü ettiği tarafsız bölgenin TBMM Hükûmeti tarafından 
tanınmış olmadığını, Boğazlar Meselesi’nin, İstanbul’un ve Marmara’nın 
güvenliğinin sağlanması kaydıyla ilgili devletlerle görüşülmesine hazır 
olunduğunu, İstanbul ve Trakya’nın Mondros Mütarekesi imzalandığında 
İstanbul Hükûmetinin elinde bulunduğunu, dolayısıyla bu bölgenin TBMM 
Hükûmetine verilmesi gerektiğini belirttiği kaydedilmektedir. Tutanağın 
sonunda Mustafa Kemal Paşa’nın görüşmeye ve izlenecek siyasete ilişkin 
değerlendirmesi yer almaktadır. 

Ankara
19-9-1338

Hamid Beyefendi’ye

1- Ceneral Pelle ile yapılan ilk mülâkât aynen merbûtdur. Bundan bahisle ve 
muhteviyâtı me'âlini Ankara’da Hâriciye Vekâletine bildirmenizi ricâ ederim.
2- Doğrudan doğruya muhâbere için bir şifre miftâhı gönderilmişdir. Vusûlünün 
şifre ile işʿârı. 

Mustafa Kemal
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* * *
19 Eylül 1338, Pazartesi günü* saat on evvelde İzmir’de Göztepe’de 

Uşakizade merhûm Sadık Bey’in köşkünde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Re'îsi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle, Dersaâdet Fransız 
Fevkalâde Komiseri Ceneral Pelle cenâbları arasında vâkıʿ olan mükâleme ber-
vech-i âtîdir. İşbu mükâleme esnâsında tercümânlık vazîfesi Safvet Bey tarafından 
îfâ edilmiş ve Türkçe-Fransızca zabıtlar Erkân-ı Harb Binbaşısı Seyfeddin Bey 
ile Fransız Fevkalâde Komiserliği Tercümânı Mösyö Lui Lagard tarafından 
kaydedilmişdir.

Ceneral Pelle: Buraya dostâne geldiğime emînsiniz. Hükûmetim de size 
karşı muhtelif vesîlelerle dostluğunu siyâseten gösterdi. Türkiye’nin en büyük 
kuvveti[nin] Ankara’da olduğunu biliyoruz. Size yardım için her vakit çalışdım. 
Hamid Bey bunun şâhididir. Türkiye ve Fransa arasındaki münâsebet-i âtiye-i 
dostânenin idâmesi için buraya geldim. Harb-i Umûmî’de sizinle karşılaşdık. 
Fakat anʿanevî dostluğumuz vardır. Eski bir diplomat değilim. Açık konuşacağım. 
Müttefikler nâmına bir şey söyleyecek değilim. Müttefikler size karşı henüz sûret-i 
hareketlerinde mutâbakat yapmış değillerdir. Fransız Hükûmeti nâmına da size 
bir şey söyleyemiyeceğim. Çünki Fransa da Müttefiklerinden ayrılamaz. Nîm-
resmî bir mülâkât yapıyorum. Tabîʿî Fransız Hükûmetinin müsâʿadesiyle, Fransa 
mümessili olarak geliyorum. Amiral Dumetil [Dumesnil]’e de söylemişsiniz. 
Nîm-resmî mülâkâtlardan iyi fâideler çıkar. Birkaç gün evvel sizinle görüşmeye 
gelmek için Hükûmetimden müsâʿade istedim. Fîlhakîka Ankara’da Mîralay 
Mujen [Mougin] var. Tabîʿî o da henüz bir salâhiyet-i mahsûsaya mâlik ve 
vazʿiyete muttaliʿ değildir. Üç gün evvel Hamid Bey’e yazdığınız mektûba 
muttaliʿ oldum. Bununla bazı tebeddül-i efkâra uğradım. Bu vazʿiyeti tesbît 
için geliyorum. Fransa Hükûmeti derhâl size bir sulh programı veremiyecekdir. 
Londra ile de anlaşmağa ihtiyâc vardır. Bunun için bir zaman lâzımdır. 
Türkiye’nin meşrûʿ haklarını te'mîn eden bir hâlin taʿyînini arzû ederiz. Hamid 
Bey’e olan mektûbunuzu okuduğum zaman biraz endişe-nâk oldum. Diyordunuz 
ki: Ordunuza emir vermişsiniz, hedef-i harbinize yürüsün; İstanbul, Trakya ve 
Edirne’yi alsınlar. Müttefikler bizi silahla karşılamıyacaklardır. Bittabiʿ biz de 
onlara karşı silah istiʿmâl etmiyeceğiz. Ordunun hareketini te'hîr etmemek için 
daha evvel bir konferansda anlaşmak isteriz.

Hükûmetimle görüşerek değil, fakat kanâʿatim budur ki Müttefikler bî-taraf 
mıntıkaya riʿâyet edilmesini istiyorlar. Müttefikler[in] bu husûsdaki maksadlarını 
size resmî sûretde bildirmek istiyorlardı. Bî-taraf mıntıkaya tecâvüz edilmemesini 
bildireceklerdi. Hükûmetimden aldığım telgraflarda Fransa Hükûmeti İtalya ve 
İngiltere ile bu husûsda mutabıkdırlar. Bittabiʿ Fransız askerine ateş edilmesi arzû 
olunmaz. Bilakis bir harb temâsının netâyicini derpîş etmek lâzımdır. Fîlhakîka 
İstanbul’daki kıtaʿât kuvvetlerinize karşı bir şey değil; ancak Müttefiklerle bir 
hâl-i harbe girmek iyi olmaz.

İstanbul’a girib bir kıtâl karşısında bulunmak bir İslâm-Hristiyan muhârebesi 
hâline girilmek şâyân-ı arzû ve menfaʿat değildir. Bizim İslâm tebeʿamız bize 
Harb-i Umûmî’de çok hizmet, sadâkat ve fedâkârlık gösterdiler. Anadolu’da 
ihtimâl sizi bir cihâda (İslâm-Hristiyan harbine) sevk edecek anâsır vardır. Ben 

* Telgrafta sehven 19 Eylül yazıldığı anlaşılmaktadır. Görüşme 18 Eylül Pazartesi günü yapılmıştır.
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Harb-i Umûmî’nin bidâyetinde Fas’da teşkîlât yapdım. Ve onlarla harbe girdim. 
Hakkınızda çok iyi olan İslâm tebeʿamız karşısında biz muhâlif bir siyâset taʿkîb 
etmek istemeyiz. Fransa Müttefikleriyle anlaşmak ve diğer tarafdan Türkiye’nin 
maksadını istihsâl için çalışmak ister. Şahsen kâniʿim ki Şarkî Trakya’yı 
Meriç’e kadar size verecekler. Bir konferans ictimâʿ ederse bunun hâricinde 
bir karar vermiyecekleri kanâʿatindeyim. Boğazlar için husûsî bir idârenin 
muhâfazasını arzû edeceklerdir. Bunun ne olacağını taʿyîn edemem. İngiltere 
bunda daha çok alâkadârdır. Boğazlar’ın serbestîsi için te'mînât-ı kaviyeden 
sarf-ı nazar edemiyecekler. Ben de bilirim ki bu mes'ele kolay halledilemez. 
Meselâ Cemʿiyet-i Akvâm vardır ki Türkiye’nin de buna aʿzâ olacağını tahmîn 
ederim. Orada halledilebilir zannındayım. Bu harbinizin Müttefiklerle Türkiye 
arasındaki mesâ'ilin bir sulh-ı katʿiye iktirânı tabîʿî arzû edilir. İstanbul’un 
selâmetini Boğazlar’a verilecek idâre ile te'mîn etmek isteyeceğinizi biliyorum. 
Sizin de medenî bir hükûmet te'sîs etmek isteyeceğinize emînim. Bu husûsda 
Garb devletlerinden istiʿâne edilebileceği tabîʿîdir. Siz ordunun Başkumandanı 
ve Meclisin Re'îsisiniz. Bana katʿî cevâb veriniz diyemem ve hareketimden evvel 
sizden bazı te'mînâtı alarak gitmek arzû ederim. 

Başkumandan Paşa: Efendim, kendilerinin gâyet samîmî bir hisle 
mülâkâta başlamalarını söylemelerinden dolayı hâssaten teşekkür ederim. Gerek 
kendilerinin şahsen, gerek Fransız milletinin ve Hükûmetinin bugün değil, 
daha çok evvel Türkiye’nin daʿvâsındaki hakkı, isâbeti takdîr ederek hissiyât-ı 
insâniyelerini izhârdan geri kalmadıklarından bu hâl bütün Türkiye halkı 
tarafından meserretle karşılanmışdır.

Ceneral Pelle: Size bir küçük hikâye söyleyeyim. İstanbul’da nümâyiş-i 
meserretkârâne yapılırken bunlar arasında Fransız bayrağı da vardı. Ve “Yaşa 
Fransa” yazılıydı. Son Pazar günü Sefârete geldiğim zaman bir kayık nümâyişine 
de tesâdüf etdim. Kırmızı bayraklarla donanmışdı. Benim mûşun yanından 
geçerken “Yaşasın Fransa” diye bağırdılar. Ben de yanaşdım. Onlar benim mûşun 
etrâfını aldılar. İçlerinden birisi güzel bir Fransızca ile bana dedi ki Fransa ve 
şahsım hakkında Türk milletinin müteşekkir olduğunu ve Türkiye’nin zaferi 
Fransa’nın zaferidir. Bu keyfiyet musammem değildi. Tesâdüfen karşılaşdık. 
Tarabya’da ikâmetgâhım önünden geçerken Fransa lehinde nümâyiş yapdılar.

Başkumandan: Şimdi buyurdukları misâl de gösteriyor ki iki milletin 
yekdiğerine karşı gösterdiği hissiyâtı tabîʿîdir. Tabîʿî ve hakîkî hislere istinâd 
eden dostluğun derece-i şümûlünü takdîr buyururlar.

Kendileri nîm-resmî bir mülâkâtda bulunduklarını buyuruyorlar. Ve 
bunu yalnız Fransa Hükûmeti nâmına yapmıyorlar. İ'tilâf Devletleri’nin hey'et-i 
umûmiyesi nâmına mı yapıyorlar?

Ceneral Pelle: Demin de söyledim. Müttefikler nâmına bir şey söyleyecek 
değilim. Nîm-resmî ve şahsım nâmına söylüyorum. Tabîʿî Fransa Hükûmetinin 
müsâʿadesiyle buraya geldim. Beni Fransa Hükûmeti gönderdi.

Başkumandan Paşa: Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti 
Harb-i Umûmî’yi yapan hükûmet değiliz. Fakat mâzîde geçmiş olan Bâb-ı Âlî 
Hükûmetinin yapdıklarının zararları bize de dokunmuşdur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti zannediyor ki bu cezâyı aʿzamî derecede görmüşdür. Fakat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin hayâtî mesâ'il olmak üzere tesbît 
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etdiği hayâtî nikât vardır. Ve bu nikâtı iki üç seneden beri iʿlân etmiş bulunuyor. 
Bütün Türkiye halkının, Türkiye milletinin, meclis ve ordusunun senelerden beri 
mesâʿîsi, gayreti ümîd etdirmek lâzımdır ki İ'tilâf Devletleri’ne daʿvâmızdaki hakkı 
teslîm etdirmişdir, İ'tilâf Devletleri’ne hakîkat-i hâli anlatmışdır. Bu defa bütün 
Yunanistan’ın öz topraklarını bile muhâfazadan âciz bırakacak derecede ordusunu 
mağlûb eden bu zaferimizden hiç fazla bir istifâde te'mîn etmek hâtırımızdan 
geçmez. Fakat bu muhassâla-i gayretimiz kendi hayâtî mes'elemizi de henüz 
gayr-i kâbil-i hal ve muʿallak bir hâlde kalmasını kabûl etdiremez. Pek güzel 
takdîr buyururlar ki maksad-ı aslîyi istihsâl etmek için mevcûd olan ordularımız 
gayr-ı muʿayyen bir zaman için intizârda, hâl-i tevakkufda ve atâletde kalamazlar. 
Demin bî-taraf mıntıkadan bahsetdiler, hakîkaten Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmeti şimdiye kadar böyle bir mıntıka tanımış değildir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükûmeti İ'tilâf Devletleri’nin bizi mağlub Yunanistan ordusunun 
taht-ı işgâlinde bulunan arâzîmize, Trakya’ya geçmekden menʿ edeceklerini dahi 
düşünmemişdir zannediyorum. Biz Mîsâk-ı Millî hudûdlarımızı işgâl edersek 
İ'tilâf Devletleri’yle aramızda halli lâzım gelen husûsâta da bir sed çekmiş 
olmayız. Boğazlar Mes'elesi’ni, kendilerinin de buyurdukları gibi İstanbul’un 
ve Marmara’nın emniyeti istihsâl edilmek şartıyla alâkadâr devletlerle her 
zaman görüşmeye hazırız. Ve düşman ordusunu Trakya’dan bertaraf etmek bu 
mes'ele ile alâkadâr telakkî edilmemelidir. İstanbul’a girmek karışıklıkları mûcib 
olacağından bahsedilmişdi. Daha evvel İ'tilâf Devletleri bizi oraya girmekden 
ve geçmekden menʿ etmezlerse orada hiçbir hâdiseye meydân bırakmamak için 
lâzım gelen bütün tedâbîr[i] ittihâz edebiliriz. Ve İ'tilâf Devletleri Trakya’dan 
düşman kuvvetlerinin çekilmesini te'mîn ederlerse yalnız me'mûrlarımızı 
göndermek ve büyük kuvvetler geçirmemek şartıyla bu işi de yapabiliriz. 
Trakya’yı, Yunanistan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine teslîm ederse 
büyük kuvvet geçirmeye lüzûm kalmaz. Ve biz Boğazlar’ın serbestî-i mürûr ve 
ubûrunu kabûl ederiz. Binâen aleyh harekât-ı askeriyemizi bugünkü vazʿiyetde 
tevkîf etmek ve bir konferansa intizâr etmek bizim menafiʿimizle gayr-i kâbil-i 
te'lîfdir. Binâen aleyh harekât-ı askeriyeye devamımız, alınması mümkün olan 
tedâbîr ile her türlü sû-i tefehhümü menʿ edebilir. Ve biz gerek kendilerinden 
ve gerek dostluğunu her vesîle ile, her fırsatla gösteren Fransa Hükûmetinden 
ricâ ederiz ki büyük bir intizârdan bizim ne kadar mutazarrır olacağımızı lâzım 
gelenlere anlatsınlar. Sulh şerâ'it-i umûmiyesini tesbît etmek büyük münâkaşa 
ve müzâkereleri mûcib olabilir. Fakat hâl-i muhâsamanın terki o kadar muğlak 
şerâ'ite muʿallak değildir. 

Ceneral Pelle: Üç Müttefik devlet arasındaki adem-i tetâbuk-ı efkâr 
sebebiyle şimdi nikât-ı esâsiye tesbît edilemez. Üç Müttefik devlet Harb-i 
Umûmî netîcesinde Mondros Mütârekenâmesi’ndeki sevkü'l-ceyş nikâtının işgâli 
husûsunda mutâbık kalmışlardır. Bu sebeble bu mıntıka-i bî-tarafîye tecâvüz 
istemezler. 

Başkumandan Paşa: Şimdi buyurmuş oldukları esâs noktaları şimdi sürʿat 
ve suhûletle tesbît etmekde müşkilâta dûçâr olmayız. Fîlhakîka Harb-i Umûmî’yi 
müteʿâkıb bir Mondros Mütârekesi yapıldı. Fakat bu mütâreke şerâ'itinde İ'tilâf 
Devletleri’nin İzmir’i ve Trakya’yı Yunan ordusuna işgâl etdirecekeleri var mıydı? 
Ve bu mütâreke muhteviyâtında var mıydı ki Yunan ordusu üç sene Anadolu’da 
işkenceler, zulümler, zararlar yapsın ve muhtâriyet iʿlân etsin. Bugün İ'tilâf 
Devletleri o mütâreke ahkâmına istinâd edemezler zannederim. Bu bahsetdikleri 
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mütârekenâmede İstanbul’un işgâli var mıydı? Buyurdular ki Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükûmeti diğer hükûmetin terk etdiğini taʿkîb etmelidir. O 
zamanki Türkiye Hükûmetinin elinde İstanbul ve Trakya bulunuyordu. O hâlde 
o mıntıkayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine teslîm etmeleri lâzımdır.

Ceneral Pelle: Trakya mes'elesi Yunanistan’la Türkiye arasında kâbil-i hal 
bir mes'ele değil, bu mütefiklerle halledilecektir. Trakya evvelâ bizim askerimiz 
tarafından işgâl edildi. Baʿdehu sulh te'essüs edinceye kadar muvakkaten Yunan 
idâresi orada bırakıldı. Şimdi bile Gelibolu’da Müttefik askeri vardır. Ben emînim 
ki Trakya mes'elesini Müttefikler Türkiye ile Yunanistan arasında halledilecek 
telakkî etmezler. Buyurdunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti harbi 
yapan hükûmet değildir. Tabîʿî bunlar evvelkilerin halkıdır. Onların bırakdığını 
taʿkîb edeceklerdir. Müttefikler Boğazlar’ın ve İstanbul’un mıntıka-i bî-tarafîsine 
Türkler tarafından riʿâyet edilmesini isterler. Yakın zamanda Müttefikler 
Yunanlılara karşı tedâbîr-i askeriye ittihâz etdiler. Mes'elenin vahâmeti üzerine 
zât-ı devletlerinin nazar-ı dikkatlerini celb etmek isterim. Ben katʿiyen kâniʿim; 
Müttefikler İstanbul’u size vereceklerdir. Zannederim ve ümîd ederim Trakya 
için arzûnuza mutâbık bir şerâ'ite vâsıl olacağız. Fakat siz derhâl istiyorsunuz. 
Ve kuvvetle... Bu, tehlikeli olacak ve menâfiʿinize mugâyir bulunacakdır. 
Şiddetle halledileceğine siyâset-i hakîmâne ile hareket edilir; ve kâfî bir sabır ile 
kazandığınız bu büyük zaferin netîcesi olarak maksadınıza vâsıl olursunuz.

Başkumandan Paşa: Müttefiklerin Yunan ordusunu İstanbul’a yürümekden 
menʿ etmeye hakları vardır. Çünki İstanbul Yunanlılara aid bir toprak, bir pâyitaht 
değildir. Fakat İstanbul Türkiye’nin şehri, pâyitahtı, öz toprağıdır. Binâen aleyh 
Yunanlılara karşı yapılan muʿâmele bir hırsıza karşı yapılan muʿâmele idi. Fakat 
bu muʿâmele ev sâhibine yapılamaz. Bu iki vazʿiyet kâbil-i mukâyese değildir. 
Bundan başka İ'tilâf Devletleri Yunanistan’a karşı İstanbul’u muhâfazaya mecbûr 
idiler. Kendileri on altı Mart’da İstanbul’u işgâl etdiklerini söylemişlerdi. Fakat 
Bâb-ı Âlî Hükûmetine aid esbâbdan dolayı işgâl etdikleri İstanbul’u sâhib-i 
aslîsi olan Türk milletine teslîm etmeleri âdilâne bir hareket olacakdır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti İ'tilâf Devletleri’nin alâkadâr oldukları noktaları 
takdîr etmez değildir. Ve bu noktaları tarafeynin kâbil-i kabûl şerâ'it dâhilinde 
mevzûʿbahis etmesine mâniʿ bir teklîfde bulunmuyor. Biz İstanbul’a ve Trakya’ya 
mâlik olmak isteriz. Fakat mutlaka kuvvetle buna vâsıl olmak için arzûmuz yokdur. 
Bundan ictinâb için her türlü tedâbîri maʿa'l-memnûniye almağa muvâfakat 
etmekde olduğumuzu söylüyorum. Yalnız demin söylediğim gibi ordularımızı 
uzun müddet hâl-i atâletde bırakacak intizârlar gayr-i kâbil-i kabûldür. Kendileri 
pek iyi takdîr ederler ki büyük bir ordu bekletdirilemez. Binâen aleyh İstanbul 
ve Trakya elimize geçmediği hâlde bunların bize verileceği vaʿadine intizâren 
tevakkuf mûcib-i emniyet değildir. Açık arz edeyim ki bu husûsda biz İngilizlere 
iʿtimâdı gayr-i câiz görürüz. Maʿa-mâ-fîh kuvvet istiʿmâline lüzûm kalmadan 
tedâbîr-i idâriye ve siyâsiyeye tevessülle buraların idâresini bize teslîm etmeye 
zaman vardır. Bir de şunu arz edeyim ki biz Eylül ayında bulunuyoruz. Harekât-ı 
askeriye kış devresine taʿlîk olunursa müşkil olur. Binâen aleyh bir daha harekât-ı 
askeriyeye lüzûm hâsıl olmıyacağı te'mînâtına fiʿilen mâlik olmalıyız. Eğer 
yanılmıyorsam harekâtımızı tevkîf edelim. İngiltere’nin muvâfakati alınıb bir 
konferansa muvâfakat edinceye kadar Boğazlar, İstanbul, Trakya Müttefiklerin ve 
Yunanlıların elinde kalsın mı demek istediler? Biz zannediyoruz ki İngiltere’nin 
fikr-i aslîsi hiçbir zaman tebeddül etmiyecekdir. Bu ihtimâl karşısında, Ceneralin 
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bu teklifi karşısında Fransa Hükûmetini bir dakîka bu vazʿiyet karşısında kabûl 
etsinler ve düşünsünler! Şunu ilâve edeyim ki İ'tilâf Devletleri’yle harbe girmek 
bizce şâyân-ı arzû değildir. Bunlardaki mahzûrları da takdîr ederiz. Bilhâssa 
dostlukları bizim için kıymetdâr olan Fransızlarla karşı karşıya gelmeyi hiç 
istemeyiz. Fakat büyük bir ordu ile, büyük bir inkılâb geçirmiş bir milletle ve 
İzmir’den Erzurum’a kadar harâb olmuş bir memleketle İngilizlerin arzû etdiği 
bir şekle intizâr etmek hepsinden zararlıdır. Pek aʿlâ takdîr ederler ki İngilizlerin 
yegâne planları ve projeleri intizâr içinde bizi mahvetmekdir. Bu, bizim için 
çok mahzûrludur. Ve Fransız dostlarımız böyle intizâr içinde dost Türkiye’nin 
erimesine, mahvolmasına tahammül etmemelidirler.

Ceneral Pelle: Tabîʿî sizin mahvınızı istemeyiz. Fransız milleti ve İtalyan 
milleti size bu kadar lehdâr olmakla beraber kendi askerlerine Türklerin ateş 
etdiğini görünce ânî olarak hissiyâtı tebeddül edebilir. Demin söylediğim gibi 
mütârekeyle sizi bulduğumuz için o şeklin bir konferansda halline intizâr lâzımdır. 
Fîlhakîka şerâ'it-i mütârekede bugün yapılanlar mevcûd değildir. Trakya’nın 
işgâli, komiserlerin beyânâtı, bî-taraf mıntıka bunda yokdur. 

Başkumandan Paşa: Demin de söylediğimiz gibi Fransa, İtalyan, hatta 
İngiliz askeri üzerine ateş etmeye niyetimiz yokdur. Ancak Fransız askerleri 
evine girmek isteyen sâhib-i aslîye karşı silah istiʿmâl ederse, milletleri neden 
Türkiye’yi mes’ûl telakkî etsin? Bu vazʿiyetin Harb-i Umûmî’den sonra yapılan 
mütâreke îcâbı olduğunu buyuruyorlar. Demin mikdâr-ı kâfî konuşmuşduk ki 
mütâreke böyle bir vazʿiyet kabul etmiş değildi. Buyurdukları bî-taraf mıntıka 
iʿlânını Bâb-ı Âlî Hükûmetine karşı yapmış olabilirler. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmetine karşı yapılmış değildir. Ve bugün dahi demin bahsetdikleri 
vechle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine yapmamış olmaları 
anlaşmamız husûsunda pek büyük teshîlâtı mûcib olacakdır. Böyle bir teklîf 
karşısında Hükûmetimiz kalsaydı belki vazʿiyet daha muğlak olurdu.

Hâtime
Vazʿiyetin tekrar mütâlaʿasından sonra bir daha görüşülmesini ve 

Hükûmetine bildirmek üzere müsâʿid son cevâbı alabileceği ümîdinde 
bulunduğunu bildirdi. Ve Çarşamba günü akşamına kadar kalabileceğini söyledi. 
İkinci mülâkât tarafımızdan kendisine bildirilecekdir.

İstitrâd: Mükâleme esnâsında Ceneral Pelle Başkumandan Paşa Hazretlerine 
daima S. A. (fahâmetlü, fahamet-me'âb)* hitâbında bulunmuşdur.

* * *
Hamid Beyefendi’ye. 
Bir sûreti müstaʿcelen Hâriciye Vekâletine keşîde edilecek.

19/9/[13]38

Ceneral Pelle ile mülâkât netîcesinde mevâd-ı âtiye tavazzuh etmişdir:
Ceneral İngilizlerin Boğazlar’a takarrübümüzü vesîle-i harb addedeceğini 

* Son Altesse hitabının kısaltması. Osmanlı Sadrazamlarına bu şekilde hitap edildiği tarihî belgelerde yer almaktadır.
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ve Müttefikleri de beraber sürükleyeceğini ve Türkiye’nin uzun bir tehlikeye 
maʿrûz kalacağını ifâde etmişdir.

Başdan başa zulme uğramış olan milletimizin kardaşlarını elân Edirne’de 
düşman hâkimiyetinde görmeye tahammül edemiyeceklerini, binâen aleyh 
Yunanlıları Edirne’ye kadar taʿkîb etmek mecbûriyetinde bulunduğumuzu 
söyledik. Boğazlar’a gelince: Bunların serbestîsi Fransa ve İtalya tarafından 
olduğu kadar Türkiye tarafından matlûb olduğunu tekrar etdik. “Boğazlar’ın 
serbestîsini değil, bütün cihâna karşı kuvvetleriyle zabtını ve seddini isteyen 
yalnız İngiltere Hükûmeti vardır.” dedik. Fransa ve İtalyanların iddia etdikleri 
prensib onların bizim aleyhimize değil bizimle beraber hareket etmelerini istilzâm 
edeceğini gösterdik. 

Hâl-i harb tehdîdine gelince: Biz esâsen Kilikya İ'tilâfnâmesi’nde 
muhâsamâtın hitâma erdiğini ifâde etmiş olduğumuz Fransa’dan başka 
hükûmetlerle hukûken hâl-i harbde bulunmakdayız. İngiltere’nin yeniden hâl-i 
harb îkâʿından bahsetmesi Fransa’yı bizimle muhâsamaya sevk etmek niyetinden 
başka bir sebebe maʿtûf olamaz. Zaten Boğazlar’ı sed etmek, İstanbul’u elde 
bulundurmak ve Trakya’yı bize vermemek kararında musır bulunan İngiltere 
Türkiye’yi imhâ etmek fikrinden zerrece vazgeçmemiş demek olduğundan 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yed-i iktidârımızda bulunan vesâ'itle 
kendimizi müdâfaʿa etmek mecbûriyetindeyiz. Binâen aleyh yeni tehlikeler 
karşısında bulunduğumuzu zannetmiyoruz; fakat bilmukâbele serbest kalan 
vesâ'it-i harbiyemizle her yerde faâliyet aramaya, düşmanlarımızı sulhe icbâr 
etmeye çalışacağız. Ceneral Pelle beyânâtımızın muhık ve maʿkûl olduğunu 
teslîme mecbûr oldu. Vazʿiyet-i umûmiye bundan ibâretdir. Bundan sonra 
şikâyâtımız; İngiltere Boğazlar’ı cihâna karşı sed etmek, İstanbul’u ilelebed 
işgâl etmek ve Yunanlıları Trakya’da ibkâ eylemek ve Türklerle ilânihâye sulh 
yapmıyarak onları her vâsıta ile imhâya çalışmak kararında musırdır zemîninde 
olacakdır. Biz ise bir an evvel sulh yapmak istiyoruz. Bunun için Trakya’dan 
Yunanlıları derʿakab çıkarmak ve [TürkiyeTrakya] ile İstanbul’u Büyük Millet 
Meclisi Hükûmetine teslîm etmek şartıyla Trakya’ya büyük ordu geçirmeye 
lüzûm kalmaz. Boğazlar’ın serbestîsini şimdiden ve katʿiyetle iʿlân ediyoruz. 
Hey'et aynı fikirde iseler bu serbestînin şekil ve tarzını derhâl müzâkereye 
başlayabilirler.

Türkiye’nin hârekât-ı askeriyesi Trakya’nın ve İstanbul’un tahlîsini ve 
ancak Boğazlar’ın te'mîn-i serbestîsini istihdâf edecekdir. Hülâsa-i efkârımız 
bundan ibâretdir.

Mustafa Kemal 
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TBMM Hükûmeti İstanbul Temsilcisi Hamid Bey’in kendisine gönderilen bir 
telgrafa cevaben, Çanakkale Boğazı’nda 13 Mayıs 1921 tarihli beyannameyle 
belirlenen tarafsız bölgenin sınırlarını TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına 
ilettiği 19 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Hamid Bey telgrafında, General 
Harington’la daha önceki görüşmesinde, adıgeçenin, kalan yerlerin Türk 
ordusu ulaştığında geri verileceğini söylemiş olduğunu hatırlatmaktadır. 

Sûret
İstanbul 19/9/[13]38

13/764

Hâriciye Vekâletine

C. 16/9/[13]38 ve 2409 tele:
13 Mayıs [1]921 tarihli beyânnâmeye merbût cetvel mûcibince Çanakkale 
Boğazı’nda bî-taraf mıntıka ber-vech-i âtîdir:
1- Rumeli cihetinde Baklaburnu’ndan bed'an ile Bolayır ve Sulul Nehri’nin 
munsabına çizilmiş hattın cenûbunda vâkıʿ Gelibolu Şibh-i Cezîresi’nin aksâmı 
yani bâlâda muharrer mevâkiʿin cümlesi bu mıntıkaya dâhil olacakdır. 
2- Anadolu cihetinde Karabiga ve Biga ve Bayramiç ve Ezine ve Geyikli 
mevkiʿlerini yekdiğerine rabteden yolun şimâlinde veyahud garbında kâ'in 
Anadolu’nun aksâmı yani Karabiga müstesnâ olmak üzere bâlâda muharrer 
mevâkiʿin cümlesi işbu mıntıkaya dâhil olmayıb yalnız Karabiga kasabası dâhil 
olacakdır. 
3- Şifâhen bî-taraf mıntıkaya riʿâyet teblîğinde bulunan tercümânlar mıntıkanın 
işbu cetvel dâhilinde mezkûr mahâle münhasır olduğunu bildirdiler. Diğer 
tarafdan Ceneral Harington ile mülâkâtımda bundan mâʿadâ mahallerin 
ordumuzun vürûdunda ordumuza iade olunacağı zikredilmiş ve keyfiyet ol vakit 
arz olunmuşdu. Fermân.
Başk[umandan] ve Hâriciye Vekîli Beyefendi’ye

Hamid 
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TBMM Hükûmeti Roma Temsilcisi Celaleddin Arif Bey’in TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına İngiltere’nin kuvvet kullanma hazırlıklarının yalnızca 
bir gösteri olduğunu düşündüğünü belirterek, Boğazlar Meselesi’ne dair 
görüşlerini aktardığı 20 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf.

Roma: 20/9/[1]338
Vürûdu: 30/9[1]338

Aded: 362
Hâriciye Vekâletine

Diplomasinin tam iş göreceği bir sırada taʿlîmâtdan mahrûmum. Vâkıʿâ 
kendiliğimden bazı teşebbüslerde bulunuyorsam da taʿlîmâtsızlıkdan nâşî 
kâfi derecede iş göremiyorum. İtalya kuvve-i askeriye ile mümânaʿata iştirâk 
etmiyor. Fransa ne yapıyor ve nerelere kadar gidebilecek? İngilizlerin kuvvet 
göndermeleri ve donanmalarına katʿî ve şedîd emir vermeleri bir nümâyişden 
ibâretdir zannındayım. Bu nümâyişe kapılmamak ve hakkımızı gâyet ciddî taleb 
eylemek lâzımdır. Boğazlar sulh zamanında herkese küşâde olabilir ise de harb 
anında veya âsâyişimizin îcâb etdirdiği zamanda harb gemilerine kapatılmalıdır. 
Boğazlar’ın muhâfazası mes'elesindeki sûret-i haller miyânında İngiliz 
tahakküm-i bahrîsinin muʿârızı olan Amerika’nın lehimize olarak bir vazîfe 
derʿuhde edib edemiyeceği hakkında hükûmetce bir tasavvur mevcûd mudur, 
yoksa kuyûd ve şurûtunu[n] nikât-ı asliyesi ve veche-i istikâmeti tebellür ve 
tekâsüf etdirilmiş bir esâs takarrür ve kabûl olunmuş mudur? İngilizlerin bî-taraf 
mıntıkanın muhâfazasına Romanya ile Yugoslavya’yı daʿvet eylemesi yine kendi 
hesâbına kan dökecek gönüllü araması demekdir. Yunan’ın geçdiği tecrübeden 
sonra bu dolaba kimsenin düşmiyeceği pek melhûzdur. … Vârid-i hâtır olan bu 
mesâ'ile nazar-ı dikkat-i âlîlerini celbi bir vazîfe telakkî eyliyorum efendim.

Roma Mümessili
Celaleddin Arif 
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in İngiliz Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon’ın Paris ziyareti ve ziyaret sırasında İtalya’nın katılımıyla düzenlenen 
Üçler Konferansı hakkında TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına 
gönderdiği 20 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Fransa ve İtalya’nın 
Boğazlar’ın serbestîsinin barış görüşmeleriyle sağlanabileceğini savundukları, 
Lord Curzon’ın acilen bir konferansın toplanmasını kabul ettiği bildirilmekte 
ve Ferid Bey’in hazırlanacak barış antlaşmasına ilişkin görüşlerine yer 
verilmektedir. 

263                       Paris: 20/9/[1]338
26/9/[1]338: vürûdu

Aded: 780

Hâriciye Vekâletine

İngiliz Hâriciye Nâzırının Paris’e muvâsalatı, bilhâssa Çanakkale sâhiline yeniden 
Fransızları sürüklemek arzûsundan tevellüd etdiği anlaşıldı. Hatta bunun için 
Kurzon [Curzon] İtalyanlar[ınla] ayrı olarak görüşmek arzûsunda bulundu. Fakat 
Fransa’nın İtalya’ya müzâhereti ve İtalya Hâriciye Nâzırının şedîd müdâhelesiyle 
mükâleme Üçler Konferansı şeklini aldı. İngiltere, Çanakkale sâhiline Müttefikler 
yerleşmedikce Türklerin hâkim olacağını iddia eyleyecekdir. Fransa ve İtalya, 
Türk muzafferiyâtı netîcesinde eski mıntıka-i bî-tarafînin idâme edilmiyeceğini 
ve Asya’da mukâbeleye kıyâm [deşifre edilememiş] müsellahayı edeceğini beyân 
ederek muhâlefetde bulunmakdadırlar. Fransa ve İtalya Boğazlar’ın serbestîsinin 
silahla mukâbeleden ziyâde mükâlemât-ı sulhiye ile mümkün olacağı nokta-i 
nazarını müdâfaʿa etmişlerdir. Bu noktada Kurzon, ihtimâl bir konsesyon olmak 
(farz-ı mahal) zamanı henüz muʿayyen olmayan bir konferansın müstaʿcel [deşifre 
edilememiş] ictimâʿını kabûl etmişdir. Bu konferansa İngiltere, İtalya, Türkiye, 
Japonya, Yunan, Sırbistan ve Romanya’nın daʿveti kararlaşmışdır. Hükûmet-i 
Milliyenin bu yeni iştirâk teklîfi hakkındaki emir ve taʿlimât[ın]a muntazırım. 
Fikr-i âcizânemce bu yeni muʿâhede-i sulhiye Sevr gibi mufassal olmamalı ve 
mümkün olan [deşifre edilememiş] hükûmetlerinin iştirâkıyla imzâlanması daha 
fâidelidir. Bu muʿâhede-i sulhiye içinde [deşifre edilememiş] ve beynelmileliyeti 
hâiz olan yegâne mes'ele Boğazlar Mes'elesi’dir. Binâen aleyh fikrimce Boğazlar 
Mes'elesi’ni muʿâhede-i sulhiyeden tefrîk ederek mukaddemâda olduğu gibi 
ayrı bir muʿâhede hâlinde müzâkereyi tefrîk etmek daha muvâfık olur. Bu hâlde 
dostumuz Sovyet Hükûmetiyle mevcûd taʿahhüdâtımızı da te'mîn etmek süheyl 
olduğu gibi Boğazlar Mes'elesi’ne Rusya ve diğer hükûmetlerin iştirâkı etrâfında 
tevellüd eyleyecek müşkilât dolayısıyla muʿâhede-i sulhiye müzâkerâtını te'hîr 
etmemek fâidesi de [deşifre edilememiş] olunur. Boğazlar Mes'elesi’ni [deşifre 
edilememiş] terk edebilmek fâidesi ise müstağnî-i îzâhdır.

Paris Mümessili
Ferid
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in Fransa Başbakanı ve Dışişleri 
Bakanı Raymond Poincaré’yle yaptığı görüşmeyi TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına bildirdiği 21 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta, İngiltere’nin 
anlaşmaya eğilimli olduğunu ve Lord Curzon’ın İstanbul ve Meriç sınırı 
hakkında Fransız görüşüne katılabileceğini ama İstanbul’un zorla işgalini 
engellemek zorunda olduklarını söylediğini belirten Poincaré’nin görüşmelerin 
uygun bir zeminde yürüdüğü bir sırada Türk ordusunun İstanbul ve Trakya 
üzerine bir harekât düzenlememesini rica ettiği kaydedilmektedir. 

779                                                                                                  21 Eylül [1]922
[Hâriciye Vekâletine]

Puankare, İngilizlerin cebredilmiş gözükmemek şartıyla i'tilâfa mütemâyil 
olduklarına kâniʿ olmuşdur. Mükâlemâtda İstanbul ve Meriç hudûdu hakkında 
Kurzon, Fransız nokta-i nazarına Hükûmetinin fikrini sormak kaydıyla iltihâk 
edebileceğini anlatmışdır. Fakat tarafımızdan İstanbul’un cebren işgâline 
mümânaʿat mecbûriyetinde olduklarını söylemişdir. Hatta Fransa’nın da 
İstanbul’dan cebren tard edilmiş vazʿiyetinde kalmak arzu etmiyeceğini Puankare 
ilâve etmişdir. Re'îs Paşa Hazretlerinin Ceneral Pelle’ye vukûʿ bulan beyânâtı 
üzerine Ceneral yazdığı telgrafnâmede Re'îs Paşa’nın Hükûmet-i Milliyenin 
fikrini istizân arzusunda bulunduğunu beyân etmekle beraber kendisinin orduyu 
hareketsiz durduramıyacağını ve İstanbul ve Trakya’yı işgâl mecbûriyetinde 
olduğunu bildirmişdir. Puankare mükâlemâtın pek müsâʿid bir zeminde yürüdüğü 
şu sırada İstanbul ve Trakya üzerine bir hareketde bulunmamaklığımızı bilhassa 
ricâ etmekdedir. Bendeniz bu arzularının tabîʿî Çanakkale’ye şâmil olmıyacağını 
söyledim. Bu sâhada İngilizlerin ısrâr etmiyeceklerini zannetmekde ve fakat 
yine işgâlin silâh patlatmadan vukûʿuna ehemmiyet-i azîme atfetmekdedirler. 
Konferansın en yakın zamanda ictimâʿı takarrür etmekle beraber yevm-i inʿikâdı 
henüz müzâkere edilmemişdir. 

[Paris Mümessili Ferid]
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in İngiltere Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon ile Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Raymond Poincaré arasında 
Paris’te yapılan görüşmeye dair Fransa Dışişleri Bakanlığından bir kısmı özel 
surette aldığı bilgileri TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına ilettiği 22 Eylül 
1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta İstanbul’un durumunun müzakere dışı 
bırakıldığı, İngiltere ve Fransa’nın çekilme hatları ile Boğazlar bölgesine dair 
tasarılarını ele aldıkları bildirilmektedir. 

270                                                    Paris 22/9/[13]38 
                                                                                                    28/9/[13]38

         Aded: 788
Hâriciye Vekâletine

Cuma ictimâʿı hakkında Hâriciye’den alınan maʿlûmâtdır:
Bugün bütün mesâ'il mevzûʿbahis oldu. Fakat karar verilmedi. İngilizlerle 
ihtilâf yakındır. Fakat ihtilâf ittihâz-ı esâsdan ziyâde sûretdedir. Yarın Cumartesi 
müzâkerâta devam olunacak ve netîce-i müzâkere taʿayyün edecekdir. Çünki 
Kurzon Pazar günü dönmek arzûsundadır. Yarın akşamki karara göre konferansa 
daʿvet vukûʿ bulacakdır. [deşifre edilememiş] kuyûd-ı ihtirâziye ile [deşifre 
edilememiş] sulh akdedilinceye kadar mıntıka-i bî-tarafîye riʿâyet şart koşulacakdır. 
Fakat daha evvel Türk ve Yunan kumandanları arasında Mudanya’da Trakya’nın 
tahliyesi hakkında bir mütâreke müzâkeresi tasavvur olunmakdadır. Devletlerin 
kararına Yunanistan’ın mütâbaʿat edeceği zannolunuyor.
Husûsî alınan maʿlûmâtdır:
İstanbul mes'elesi müzâkereden müstağnî addolunmuşdur. Kurzon Midye-İnöz 
hattını ileri sürmüşdür. Fransa, Meriç hattını istiyor. İngilizler Boğazlar’ın 
tarafeyninde yerleşmek fikrindedirler. Puankare Gelibolu’da garnizon ile Boğazlar 
idâresini Cemʿiyet-i Akvâm’a havâleyi teklîf etmişdir. Eğer ittifâk hâsıl olursa 
esâs müzâkerenin tasaddîi ile müştereken Venedik’e daʿvet vukûʿ bulacakdır. 
Uyuşulamadığı takdîrde Fransa üç devletin Türkiye’yi ayrı ayrı aynı konferansa 
daʿvet eylemelerini teklîf etmişdir. Puankare fenâ karar ile bağlanıb gitmekden 
ise konferansa serbest gitmeyi arzû eylediğini bir gazeteciye söylemişdir. 
   

Paris Mümessili
 Ferid
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TBMM Hükûmeti İstanbul Temsilcisi Hamid Bey’in TBMM Başkanı 
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’dan aldığı telgrafı, TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına ilettiği 21 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf.* Mustafa Kemal 
Paşa telgrafında İngiltere’nin Boğazlar’a ve İstanbul’a ilişkin emellerini 
açıklamakta ve esasen Boğazlar’ın serbestîsi taraftarı olan TBMM Hükûmetinin 
barış yanlısı tutumunun her vasıtayla duyurulmasını istemektedir. 

 İstanbul: 21/9/[1]338
Hâriciye Vekâletine

Âtîdeki telgraf Türkiye Büyük Millet Meclisi Re'îsi Başkumandan Gazi Müşîr 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri taraflarından bendenize yazılmışdır ve bir 
sûretinin de müstaʿcelen taraf-ı devletlerine işʿârı müşârün-ileyh taraflarından 
emir buyurulmuşdur. Fermân.

Hamid
* * *
Sûret

1- Fî 17 Eylül sene [13]38 tarihli mektûbunuzu aldım. Nihad Reşad Bey’in 
Londra’ya tahrîki muvâfık görülmüşdür. Bu lüzûm ve muvâfakati tarafımdan 
Ankara’ya bildirmenizi ricâ eylerim. İngilizlerin sûret-i zâhirede Boğazlar’ın 
serbestîsini ileri sürerek hakîkatde İstanbul’da daimi bir sûretde kalmak 
için Gelibolu’da ikinci bir Cebelü't-Tarık vücûda getirmek maksadını taʿkîb 
eylediklerini îcâb edenlere tekraren söylemeniz lâzımdır. Esâsen Boğazlar’ın 
serbestîsine bizden ziyâde tarafdâr olan yokdur. Fransa ve İtalya nokta-i nazarında 
zerre kadar ihtilâfımız olmadığı gibi herkes için siyyânen serbestî te'mîn etmek 
isteyenler bizimle beraber olmalıdırlar.
Serbestîden bahsederek hakîkatde Boğazlar’da hegemonyalarını te'sîs etmek 
ve İstanbul’u elde bulundurarak Türk ve İslâm âlemini dest-i tazyîkleri altında 
bulundurmak isteyen İngilizlerin siyâsetini demaske etmek vazîfemizdir. İngiliz 
milleti, Hükûmetinin bu siyâsetini tasvîb etmiyecek ümidindeyiz. Binâen 
aleyh bütün vesâ'itimizle bu hakîkatleri neşretmeliyiz ve bu hakîkatlere bizim 
sulhperver olduğumuzu, metâlibimizin gâyet meşrûʿ ve maʿkûl bulunduğunu ve 
Boğazlar’ın serbestîsine mâniʿ olan biz olmadığımızı ilâve etmek muvâfıkdır. 
İngiliz Hükûmeti Boğazlar’da ve İstanbul’da hâkimiyet-i askeriyelerini idâme 
etmek ve bizi metâlib-i âmâl-i milliyemize kavuşturmakdan menʿ eylemek 
siyâsetini taʿkîb eylediği hâlde bu siyâsetin bütün mes'ûliyetine katlanması ve 
fakat Boğazlar’ın hürriyetine tecâvüz etmek töhmetini kabûl edemiyeceğimizi 
bilmesi lâzımdır.
2- Bir sûreti şifre ile müstaʿcelen Ankara’da Hâriciye Vekâletine verilecekdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Re'îsi
Başkumandan 

Mustafa Kemal

* İzmir’de bulunan Mustafa Kemal Paşa’yla TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığı arasındaki iletişimin İstanbul 
üzerinden kurulduğu 9 ve 15 numaralı belgelerden anlaşılmaktadır.
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TBMM Hükûmeti Roma Temsilcisi Celaleddin Arif Bey’in Mario Lago’yla 
yaptığı görüşmeye dair TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 
22 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Lago’ya atfen, İtalyan tutumu 
hakkında Paris Büyükelçileri Kont Sforza’ya talimat verildiği, Kont Sforza’nın 
Lord Curzon’ın iddialarını çürüterek Türk ordusunun zaferinin gözönüne 
alınması gerektiğini söylediği bildirilmektedir. 

173                                                 Roma: 22/9/[13]38
Vusûlü: 2/10/[13]38

                                                                                                 Aded 371/161 

Hâriciye Vekâletine

21 Eylül sene [13]38 tele zeyldir: 
Mösyö Lago buradan Kont İsforça [Sforza]’ya hutût-ı esâsiye hakkında umûmî 
taʿlîmât verdiklerini ve müzâkerâtın idâresinde me'zûniyet-i vâsiʿaya mâlik 
olduğunu ve Kont Sforça’nın dahi Paris müzâkerâtı sırasında Şark umûruna 
vukûf-ı tâmmı hasebiyle Lord Kurzon’un müddeʿayâtını vâkıfâne cerh eylediğini 
ve bu miyânda “Mademki Yunan ordusu mahvoluncaya kadar harb idâme etdirildi 
ve Türkler muzaffer oldu. Bu muzafferiyeti nazar-ı dikkate almak elzemdir” 
demiş olduğunu söylediği maʿrûzdur.

Roma Mümessili
Celaleddin Arif
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in Milletler Cemiyeti Genel 
Kurulunun Doğu Sorunu’nu görüştüğünü TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına bildirdiği 23 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta, Genel 
Kurulda ilgili hükûmetlerin temsil edilecekleri bir konferansa dair haberin 
memnuniyetle karşılandığına ve Doğu’da barışın hızlıca tesisi için durumun 
gerektirdiği önlemlere başvurulacağına ilişkin bir kararın kabul edildiği 
kaydedilmektedir. 

276                                                             Paris: 23/9/[1]338
Vürûdu: 2/10/[1]338

Hâriciye Vekâletine

Cemʿiyet-i Akvâm’ın dünkü hey'et-i umûmiyesinde Şark Mes'elesi’ni müzâkere 
ederek İngiliz Murahhası Fişer’in teklîfiyle hey'et-i umûmiyenin alâkadâr 
hükûmetlerin temsîl edilecekleri konferansdan memnûniyetle haberdâr olduğu 
ve Şark sulhünün sürʿat-i te'sîsi için meclis-i idârece (itibâr) hâlinde vazʿiyetin 
îcâb edeceği tedâbîre tevessül edileceğinden (uzlaştırmak bî-kes?)dığı şeklinde 
karar kabûl etmişdir.

Paris Mümessili
Ferid
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in Milletler Cemiyeti’nin 25 
Eylül 1922 tarihli oturumunda Cemiyetin Doğu işleriyle meşgul olmasına 
dair kararın daha kuvvetli şekliyle kabul edildiğini bildirerek, gerek bu karar, 
gerek Paris Konferansı’nda Boğazlar Meselesi’nin Cemiyete bırakılmasına 
dair alınan karar nedeniyle gelişmeleri yerinde izleyecek, hukuk bilgisi 
olan, nitelikli bir memurun görevlendirilmesini TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına önerdiği 26 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. 

799                              Fî 26 Eylül sene [1]338

Ankara
Hâriciye

23 Eylül sene [1]338 tarihli [ve] 790 numeroya zeyldir:
1- Cemʿiyet-i Akvâm’ın dünkü ictimâʿında Cemʿiyet’in Şark işi ile alâkadâr 
olması hakkında evvelce maʿrûz ve bilkabûl komisyona muhavvel şekil daha 
kuvvetli olarak kabûl olundu.
2- Gerek bundan ve gerek Paris Konferansı’nda ahîren Boğazlar’ın Cemʿiyet-i 
Akvâm’a tevdîʿî hakkında müttehaz karardan ve delâ'il-i saireden anlaşıldığı 
üzere başda İngilizler olmak üzere bir kısım devletler Şark Mes'elesi’ni âtiyen 
tamamıyla Cemʿiyet-i Akvâm’a devretmek ve bu vesîle ile Cemʿiyeti, Türk 
aleyhdârlığına mütemâdî bir vâsıta olarak istiʿmâle devam eylemek arzûsunu 
gösteriyorlar. Şimdiye kadar henüz beklenen ehemmiyet-i ameliyeyi kazanmamış 
olan Cemʿiyet-i Akvâm da Şark Mes'elesi’yle daha ziyâde canlanacağı için bu 
arzûyu kabûle pek müsâʿid bulunuyor. Tasavvur-ı mezkûrun tahakkuku hâlinde 
Boğazlar için Cemʿiyet-i Akvâm emrine beynelmilel bir askerî teşkîlât ihzâr 
edilecek ve böylece öteden beri düşünülen bu proje ilk olarak bizim sırtımızda 
tecrübe edilecekdir. 
Esbâb-ı maʿrûzadan dolayı Cenevre şu sırada fevkalâde ehemmiyet kesbetmiş 
olduğundan orada dönen entrikaları taʿkîb, nefʿimize muvâfık faâliyeti idâme ve 
îcâb edenlerle temâs-ı daimiyi muhâfaza için Cenevre’de hükûmet-i milliyenin 
hukûka âşinâ ve cerbezesi kuvvetli bir me'mûrîne ihtiyâc-ı katʿî vardır. Me'mûrîn-i 
âcizî sulhün akdi ve baʿdehu uzun müddet devam edecek te'sîsi zamanında ayrı 
bir vazîfe ile iştigâle mâniʿ bulunduğundan vekâlet-i celîleye re'sen merbût olacak 
böyle bir mümessilin iʿzâmı zarûrî olduğu fikrindeyim. Maʿa-mâ-fîh böyle bir 
me'mûrun iʿzâmı kâbil olmadığı ve Cenevre’ye aid umûrun bilvâsıta taraf-ı 
âcizîden idâresi muvâfık görüldüğü takdîrde mahallinde Cemʿiyet-i Akvâm 
mesâ'ili taʿkîb etdirilmek üzere hukûkşinâs ve cerbezeli bir zâtın intihâbıyla 
âcizlerine işʿârı müsterhamdır.

[Paris Mümessili Ferid]
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in Boğazlar Meselesi’nin Milletler 
Cemiyeti’ne bırakılmasına yönelik gelişmeler karşısında, Milletler Cemiyeti’nin 
böyle bir sorumluluk üstlenmesinin uygun olmayacağı hususunda girişimlerde 
bulunulmasına ilişkin görüşlerini TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına 
ilettiği 27 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. 

275                          Paris: 27/9/[13]38 
Vürûdu:1/10/[13]38

                                                                                             Aded: 802 
Hâriciye Vekâletine

Notada Boğazlar Mes'elesi’ni Cemʿiyet-i Akvâm’a terk etmek fikri ileri 
sürülmüşdür. Bu, bir İngiliz entrikasıdır. Yunan yerine koyacak kimse bulamadığı 
için İngilizlerin daima kullandıkları insâniyet, hürriyet kelimelerine [deşifre 
edilememiş] küçük devletler, Amerikalılar ve dominyon aʿzâlarının ekseriyet 
teşkîl etdikleri Cemʿiyet-i Akvâm’ı ileri sürmüşdür. Eğer bir garnizon konacak 
ise bendeniz üç devletin garnizonunu Cemʿiyet-i Akvâm kuvvetine tercîh ederim. 
Çünki Müttefikleri mütezâd bulunan bu devletleri baʿdehu daima tarafımıza celb 
etmek kâbil olduğu gibi aksi tarafın sû-i niyetini iʿlân ederek Boğazlar’daki 
mevkiʿmizi tahkîm ve lede'l-hâce Boğazlar’ı kapamak daha süheyl olurdu. 
Hâlbuki Cemʿiyet-i Akvâm’ın elli aʿzâsı içinde gâib olacak bir re'yimizle ekseriyet 
aleyhine kalkmak daima tehlikeli bir vazʿiyet olacakdır. Maʿa-mâ-fîh Cemʿiyet-i 
Akvâm teklîfini birden bire red pek tehlikeli olacağından bir tarafdan Fransa ve 
İtalya kabîneleri nezdinde bu vazʿiyetin müşkilâtını ve (menfaʿatlerini) anlatmağa 
çalışmak ve diğer cihetlerden de Cemʿiyet-i Akvâm’ın böyle mes'ûliyetli bir işi 
derʿuhde etmesi muvâfık olamıyacağı tarzında Cemʿiyet-i Akvâm muhîtinde 
propagandalarda bulunmak çarelerine tevessülü fâideli addetdiğim maʿrûzdur.

Paris Mümessili
Ferid
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TBMM Hükûmeti İstanbul Temsilcisi Hamid Bey’in TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 24 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta 
Hamid Bey, Dışişleri Bakanlığınca Fransa’nın İstanbul Yüksek Komiseri 
General Pellé’ye tevdi edilmek üzere bir Nota hazırlanmasını ve Notada İtilaf 
Devletleri generallerinin 1 Ekim tarihinde toplantı yeri Mudanya veya İzmit 
olarak belirlenmiş konferansta hazır bulunmalarının istenmesini önermekte, 
TBMM Hükûmetinin Trakya’nın iadesini memnuniyetle karşılamakla ve 
Boğazlar’ın serbestîsini kabul etmekle beraber gerek Trakya’nın gerek 
Marmara sahillerinin askerden arındırılmasını kabul edemeyeceğinin 
belirtilmesini, İtilaf Devletleri’nin Türkiye’ye karşı deniz ve kara harekâtının 
durdurulduğuna işaretle, Yunanistan’a da bunun kabul ettirildiğinin 
bildirilmesinin talep edilmesini teklif etmektedir.

657                                                           İstanbul 24/9/[1]338
Vürûdu: 25/9/[1]338

Aded: 935 

Hâriciye Vekâletine

Bugün takdîm etdiğim notaya dair dostlarımızla görüşdüm. İngiltere’nin bu 
şerâ'iti kabûlde nâçâr kaldığından dolayı reddi münâsib olamıyacağından ve 
esâs itibâriyle şâyân-ı kabûl görüldüğünden iʿtirâzâtımızı nâzik ve serîʿ sûretde 
yapabileceğimizi düşündük. Trakya’nın bize iadesine teşekkürle beraber oranın 
diğer aksâm-ı memleketiyle farkı olamıyacağından askerlikden tecrîdini kabûl 
edemiyeceğimizi ve Boğazlar’ın serbestîsini kabûl etdiğimizi, ekalliyetlere 
hukûk vereceğimizi ve fakat birincisi sırf bize aid bir mes'ele olmadığından 
verilecek şekil hakkında şimdiden bir kayıd altına girilemiyeceğini ve ikincisi için 
diğer devletler de mütekâbil muʿâmeleye râzı oldukları hâlde sulh-i umûmînin 
netîcesi olan Sevr’den mâʿadâ muʿâhedâtda mezkûr ekalliyet hukûklarından 
herhangi birini kabûle âmâde olduğumuzu ve Marmara sevâhilinin askerlikden 
tecrîdine gelince mezkûr denizin her iki tarafı Türkiye olmak ve pâyitahtımız 
Marmara sâhilinde mebnî bulunmak hasebiyle bunu kabûlde maʿzûr olduğumuzu 
zikrederek işbu kuyûd-ı ihtirâziye kabûl edildiği hâlde gerek Trakya dâhilinde 
gerek hâricinde Türkiye’ye doğru Düvel-i İ'tilâfiye askerî harekâtı hemen berrî ve 
bahrî tevkîf olunduğuna ve aynı muʿâmele Yunanistan’a dahi kabûl etdirildiğine 
dair hemen işʿâratda bulunulması ve Mudanya yahud İzmit mahal-i ictimâʿ intihâb 
edildiğinden Düvel-i İ'tilâfiye cenerallerinin Teşrîn-i Evvel’in birinci günü orada 
bulunmaları ricâ olunur yolunda bir nota yazılıb Ceneral Pelle’ye verilmek üzere 
bendenize gönderilmesi münâsib olur fikrindeyim. Fermân.

Hamid
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TBMM Hükûmeti Paris Temsilcisi Ferid Bey’in, Müttefiklerin TBMM 
Hükûmetine muhatap 23 Eylül 1922 tarihli ortak Notasındaki konular hakkında 
Fransa Dışişleri Bakanlığıyla yaptığı görüşmeyi TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına bildirdiği 25 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Ferid Bey, 
Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincaré ile İtalya’nın Paris Büyükelçisi 
Kont Sforza’nın İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a mütarekenin ancak 
Doğu Trakya’nın tahliyesiyle mümkün olabileceği hususunda ısrar etmiş 
olduklarını bildirmekte, aldığı bilgilere binaen, mütareke görüşmelerinde ısrar 
edildiği takdirde İstanbul dâhil olmak üzere Edirne’ye kadar bütün Trakya’nın 
mülki idaresinin jandarma kuvvetleriyle birlikte TBMM Hükûmetine 
bırakılması sonucunun elde edilebileceği kanaatinde olduğunu, Notada yer 
alan, önlemlerin ortaklaşa kararlaştırılacağına dair cümlenin, konferansa 
esas olan zihniyetin Türkiye’nin her hususta Avrupa devletleriyle eşit hukuka 
sahip olduğunu gösterdiğini belirtmektedir. 

794                                                                                     Fî 25 Eylül sene [1]338

Ankara                    
Hâriciye

Üç devlet tarafından teblîğ edilen müşterek notada [bkz. II. Bölüm, II.1., Birinci 
Nota] gördüğüm mühim noktalar hakkında Hâriciyeden istizâhda bulundum. 
Ber-vech-i âtî maʿrûzdur: Notadaki Büyük Millet Meclisinin bir murahhası 
taʿbîri murahhaslarımızın adedini tahdîd için li-maksadin vazʿ edilmediği, esâs 
müzâkerenin Hükûmet-i Milliye ile vukûʿ bulduğuna şübhe olmadığı beyân 
edilmişdir.
Démilitariser taʿbîri altında Boğazlar etrâfında te'sîsini tasavvur etdikleri 
mıntıkalardan mâʿadâ Şarkî Trakya’nın dahi tamâmen veya kısmen askerden 
hâlî kalması Kurzon tarafından taleb edilmişdir. Diğer devletler bu hâlde Garbî 
Trakya’nın da Yunan askerinden tahliyesini ve hatta Rumeli-i Şarkî’nin de 
tahliyesinin bizim tarafımızdan teklîf edileceğini, bu ise Nöyyi Muʿâhedesini 
ihlâl edeceğinden, olamıyacağını ileri sürerek bu mıntıkaların taʿyînini müstakbel 
konferans müzâkerâtına terk ederek yalnız prensib noktasından ittifâka karar 
vermişlerdir.
İngilizler ekalliyetlerin muhâfazası hakkında Cemʿiyet-i Akvâm’ın Türkiye için 
husûsî bir proje hazırlamasını taleb etmişler, fakat konferans bunu kabûl etmiyerek 
Mîsâk-ı Millî’de olduğu gibi Avrupa devletlerine kabûl etdirilen mevâdın aynen 
bize de tatbîkini ısrâr ve kabûl etmişdir.
İstanbul’un muʿâhede-i sulhiye imzâsını beklemiyerek, derʿakab idâre-i mülkiye 
sûretiyle olsun işgâlini taleb edeceğimizi söylemekliğim üzerine bu husûsun 
mütâreke müzâkerâtında mevzûʿbahis olabileceği cevâbını aldım. Tasavvur 
etdikleri mütâreke için bir hat-ı mahsûs taʿyîni hakkındaki taʿbîr İngilizlerin 
arzusu üzerine vazʿ edilmişdir. Puankare ve Sforça hakîkî mütârekenin bütün 
Şarkî Trakya’nın tahliyesiyle kâbil olabileceğinde ısrâr etmişler. Lord Kurzon 
bunun mümkün olabileceğini fakat Yunanlıları biraz muhâfaza ediyor görünmek 
için notada bu taʿbîrin kullanılmasını ricâ etmiş ve mütâreke esnâsında Düvel-i 
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Müttefika cenerallerinin bizi takviye etmesi mevzûʿbahis olmuşdur.
Notada mevcûd ve mübhem gibi görünen diğer bazı cümlelerin notanın acele 
yazılmasından ileri geldiği ve maksad-ı mahsûs taʿkîb etmediği beyân olunmuşdur.
Anladığıma göre mütâreke müzâkeresinde ısrâr etdiğimiz hâlde İstanbul da dâhil 
olarak Edirne’ye kadar bütün Trakya’nın idâre-i mülkiye, jandarma kuvvetleriyle 
Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin idâresine tevdîʿi istihsâl olunacakdır.
Notada mevcûd bulunan “İttihâz edilecek tedâbîrin muvâfakat-ı müştereke ile 
ittihâz edileceği” taʿbîri müstakbel konferansda bütün serbestîmizi te'mîn eden 
bir taʿbîr olmak itibâriyle fevkalâde mühimdir.
Konferansa esâs olan zihniyet Türkiye’nin her husûsda Avrupa devletleriyle 
müsâvî hukûka mâlikiyeti düstûru olduğu beyân edilmişdir. Bunun tahakkuku 
milletin gösterdiği fedâkârlığın en büyük zaferi olacakdır.

[Paris Mümessili Ferid]
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TBMM Hükûmeti Roma Temsilcisi Celaleddin Arif Bey’in TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 28 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta 
Celaleddin Arif Bey, Doğu Sorunu’nu iyi bilen Paris Büyükelçileri Kont 
Sforza’nın kendisine verilen talimatları yerine getirdiğini söyleyen İtalya 
Dışişleri Bakanı Carlo Schanzer’in, SSCB’nin konferansa katılmasında 
sakınca görmemekle birlikte bazı çekincelerini ifade ettiğini bildirmektedir. 
Celaleddin Arif Bey devamla, Mario Lago’yla yaptığı görüşme hakkında bilgi 
vermekte ve Atina’da yapılan darbe sonrasında Yunanistan’ın Trakya’ya 
daha büyük kuvvet göndermeyi kararlaştırmış olması nedeniyle İtalya’ya 
sert bir Nota vererek Yunanlıların Trakya’dan çıkarılmamasından doğacak 
sorumluluğun İtilaf Devletleri’ne ait olacağını belirteceğini ifade etmektedir. 

184            Roma: 28/9/[1]338
 Vürûdu: 7/10/[1]338 

 Aded: 385/179
Hâriciye Vekâletine

Aramızda daima vâsıta-i mükâleme olan bir dostu ile Mösyö Şanzer [Schanzer] 
birinci ve ikinci maddedeki haberleri irsâl eylemişdir:
1- Sözümü tutdum. Sforça’ya vermiş olduğum taʿlîmâtla mes'ele-i Şarkiyeyi 
bi-hakkın bilen müşârün-ileyh Paris Konferansı’nda vazîfesini kemâ-hiye-
hakkıhâ îfâ eylemişdir. Müdâfaʿâtda Puankare’yi geçerek Kurzon’u ilzâm 
eylemişdir.
2- Rusların konferansa gelmesinde bence be'is yokdur. Hatta arzû bile ederdim. 
Fakat bu mes'elede ısrâr edilecek olursa Fransızların İngilizlerle birleşmesi 
ihtimâli vardır. Kuvvet ve nüfûzumu bu husûsa sarf edecek olursam mesâ'il-i 
sairede müdâfaʿâtımın kuvveti tenezzül edebilir.
3- Mösyö Lago ile mülâkâtımda Mîsâk-ı Millî prensiblerinde mutâbık olduğumuzu 
ve sıkca sıkca görüşerek mezkûr prensibler hakkındaki nikât-ı nazarımızı birlikde 
tesbît eylemekliğimizi teklîf eyledi. Taʿlîmât alıncaya kadar hudûd ve ekalliyet 
mesâ'ilini görüşeceğim.
4- Atina’da vukûʿa gelen ihtilâl netîcesinde Yunanîlerin Trakya’ya daha büyük 
kuvvetler gönderecekleri karargîr olmuşdur. Ahâlî-i İslâmiye’ye yeniden 
taʿarruzâtda bulunacakları derkâr olduğundan bu husûsda bugün şiddetli bir nota 
veriyorum ve Yunanîleri Trakya’dan çıkarmadıkları veya bizim çıkarmaklığımıza 
müsâʿade etmedikleri için bundan mütevellid mes'ûliyetin Düvel-i İ'tilâfiye’ye 
aid olacağını söyleyeceğim maʿrûzdur.

 Roma Mümessili
 Celaleddin Arif



76 TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİYLE 100. YILINDA MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ TUTANAKLAR-BELGELER

BELGE 23



77I. BÖLÜM

TBMM Hükûmeti Roma Temsilcisi Celaleddin Arif Bey’in Milano Milletvekili 
Mussolini’yle yaptığı görüşmeyi TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına 
gönderdiği 30 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Mussolini’nin 
Milano’da yayımladığı gazetede Türkiye lehine yazılar yazdığı ve kendisiyle 
görüşmek için Milano’dan Temsilciliğe geldiği, görüşmede yakında yasal 
yollarla olmadığı takdirde zor kullanarak iktidara geleceklerini, Türklerle 
anlaşmak taraftarı olduklarını, Misak-ı Millî’yi tamamen kabul ettiklerini 
ifade ettiği bildirilmektedir. 

187                        Roma
30-9-[13]38
12-10-[13]38

186
Hâriciye Vekâletine

184 numerolu tele zeyldir.
Faşistlerin re'îsi ve memleketce Garibaldi’nin halefi olarak tanınan Milano 
Mebʿûsu “Mussolini” Milano’da neşreylediği “Popolo d’Italia” gazetesiyle 
mütemâdiyen lehimizde yazdığı gibi mahzâ bendenizle görüşmek için Milano’dan 
Mümessilliğe geldi. Kendisine Bahr-i Sefîd muvâzenesinden ve İngilizler[in] 
geri kalan Çanakkale’yi de ele geçirirler ve maʿâz-Allah Türkleri istedikleri 
gibi ezerler ise bizden sonra sıra kendilerine geleceğini ve İtalya’nın bu âkıbete 
uğramaması için menfaʿati bizimle müttehiden hareket etmekde olduğunu İtalya 
Hükûmetine anlatmağa geldiğimden beri çalışmakda olduğumdan bahsetdim. 
Cevâben kendilerinin yakında kânûnî vâsıta ile olmadığı takdîrde kuvve-i 
cebriye ile hükûmete geleceklerini, fakat her hâlde geleceklerini ve kendileri 
söylediğim esâslar üzerinde Türklerle anlaşmak tarafdârı olduklarını ve Mîsâk-ı 
Millîmizi tamamen kabûl eylediklerini ve hatta Trablusgarb mes'elesi hakkında 
da uyuşacaklarını, maddî ve maʿnevî her türlü yardım edeceklerini ve bizim 
ile ittifâka kadar gitmek niyetinde olduklarını ve âlem-i İslâm ile müttehid bir 
politika taʿkîb etmek gayelerinden bulunduğunu söyledi. Bizim âlem-i İslâm 
üzerindeki nüfûzumuzun ne derecede olduğunu sordu. “Biz şimdiye kadar birçok 
mülâhazalarla bu nüfûzu maddî bir şekle ifrâğ etmek istemedik, ancak şunu 
söyleyebilirim ki bir telgrafla İngiliz müstemlekelerinde bulunan bütün âlem-i 
İslâma aynı gün ve saatde duʿâlar etdirdim. Hindistan’dan İtalya Hükûmeti ve 
milleti[nin] Türklere karşı taʿkîb etdiği tarz-ı siyâsetden tebrîki hâvî gelen telgraf 
da nazarınızdan kaçmamışdır. Esâsen oradaki heyecân ve galeyânın derecesi 
hakkında gazetelerden bir fikir edinmiş olmamanız mümkün değildir” dedim. 
Bu mülâkâtımızdan fevkalâde memnûn olduğunu Hükûmetime bildirmekliğimi 
de ayrıca ricâ eyledi. Hükûmetimin beyân-ı memnûniyet edeceğini ve alacağım 
cevâbı da bizzat Milano’ya getireceğimi söylediğim maʿrûzdur.

Büyük Millet Meclisi Roma Mümessili
Celaleddin Arif
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TBMM Hükûmeti Londra Temsilcisi Dr. Nihad Reşad Bey’in İngiltere Dışişleri 
Bakanı Lord Curzon’la yaptığı görüşmeye ilişkin TBMM İstanbul Temsilcisi 
Hamid Bey’e gönderdiği 29 Eylül 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Dr. Nihad 
Reşid Bey’in görüşmenin özel nitelikli olduğunu belirttiği, Lord Curzon’ın 
Trakya’nın tahliyesine karşı çıkılmayacağını, tahliyenin ardından Türk 
memurların ve emniyet görevlilerinin İtilaf Devletleri subaylarıyla birlikte 
Trakya’ya girmelerine itiraz edilmeyeceğini, ancak barış imzalanıncaya kadar 
Türk askerî güçlerinin bölgeye girmesinin kabul edilemeyeceğini söylediği 
ve Çanakkale’deki duruma ve olası bir çatışmanın savaş ilanına neden 
olmamasına yönelik çözüm önerilerini ilettiği kaydedilmektedir. 

Hamid Beyefendi’ye

Lord Kurzon ile mülâkât etdim. Mülâkâtımın husûsî ve ifâdâtımın şahsî olduğunu 
kendisine söyledim. Müşârûn ileyh Mudanya’da ictimâʿı teklîf edilen mütâreke 
komisyonunda teklîfim vechle Trakya’nın tahliyesi ve tarafımızdan işgâli 
mevzûʿbahis edilir ise muhâlefet edilmiyeceğini ve tahliyeyi müteʿâkib müttefikîn 
zâbitlerinin iştirâkıyla me'mûrîn-i mülkiye ve inzibâtiyemizin Trakya’ya girmesine 
iʿtirâz olunmıyacağını ve fakat sulh akdolununcaya kadar kuvâ-yı askeriyemizin 
girmesine muvâfakat edilemiyeceğini ve Yunanistan’daki inkılâbın İngilizlerin 
son notadaki nokta-i nazarını tebdîl etmiyeceğini ve fakat kuvâ-yı askeriyemizin 
Çanakkale’de bî-taraf mıntıka dedikleri arâzîden behemehâl uzaklaşdırılarak 
hiçbir hâdise-i mü'essifeye meydan verilmemesi, mezkûr nokta-i nazarın adem-i 
tebeddülüne şart-ı mutlak olduğunu ve şâyed bir müsâdeme vukûʿ bulsa bile 
iʿlân-ı harbe meydan verilmemesi için Başkumandan Paşa Hazretleri tarafından 
müsâdemenin verilen emir üzerine vukûʿa gelmediği beyân edilirse hâdiseyi 
ke'en-lem-yekün addederek müzâkerâta devam edilebileceğini ve ifâdâtının âcilen 
Başkumandan Paşa Hazretlerine bildirilmesini kemâl-i ehemmiyetle beyân etdi. 

Londra, 29 Eylül 1922
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TBMM Londra Temsilcisi Dr. Nihad Reşad Bey’in TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına ilettiği 2 Ekim 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Dr. Nihad 
Reşad Bey, Dışişleri Bakanı Lord Curzon’ın Mudanya görüşmelerine bizzat 
Mustafa Kemal Paşa’nın katılmasının İngiltere Hükûmetince güçlü biçimde 
arzu edildiğini belirttiğini, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Başbakan Lloyd 
George’a Trakya’nın Edirne ile birlikte Türkiye’ye iadesinin kesin olarak 
kararlaştırılmış olduğunun açıklanmasını teklif ettiğini ve Lloyd George’un 
itiraz etmediğini bildirmektedir. 

842
Telgrafnâme 

Hâriciye Vekâlet-i Celîlesine

Lord Kurzon Mudanya müzâkerâtında bizzat Başkumandan Paşa Hazretlerinin 
bulunmaları ez her cihet şâyân-ı temennî olduğunu ve İngiliz Hükûmetince 
kuvvetle arzu edildiğini ifâde eyledi. Trakya hakkındaki meşrûʿ endîşelerimizin 
sürʿatle izâlesi ve hissiyât-ı milliyemizin tatmîni yolunda ilk hatve olmak üzere 
Loyd Corc’a pek yakında bir nutuk îrâd ederek Trakya’nın Edirne ile beraber 
Türkiye’ye iadesi İngiliz Hükûmetince katʿiyen takarrür etmiş olduğunun ve 
bu mes'eleye bir daha rücûʿ edilmiyeceğinin resmen ve bir taʿahhüd-i katʿîyi 
tazammun edecek bir tarzda beyânâtda bulunmasını “Foreign Office”in teklîf 
eylemiş olduğunu ve teklîf-i vâkıʿa Loyd Corc’un iʿtirâz eylemediğini Hâriciyeden 
söyledikleri arz olunur efendim. 

Londra, 2 Teşrîn-i Evvel [1]338

Nihad Reşad 
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TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey imzasıyla TBMM 
Hükûmeti Moskova Büyükelçiliği ile Tiflis, Bakü ve Erivan Temsilciliklerine, 
İtilaf Devletleri’nin 23 Eylül tarihli ortak Notası ile TBMM Hükûmetinin 29 
Eylül ve 4 Ekim tarihli cevabi Notalarının içeriği hakkında bilgi verilen ve 
Mudanya Konferansı’nın 3 Ekim’den beri toplantı hâlinde olduğu bildirilen 7 
Ekim 1922 tarihli genelge telgraf. 

              Ankara
7 Teşrîn-i Evvel sene 1922 
         Numero 2622

Moskova
Türkiye Sefâretine

Tiflis - Bakü - Erivan Mümessilliklerine

1- İ'tilâf Devletleri’nin 23 Eylül sene 1338 tarihli müşterek notalarına verilen 29 
Eylül ve 4 Teşrîn-i Evvel tarihli notaların [Notalar için bkz. II. Bölüm, II.1.] hülâsası 
taʿmîmen arz olunur. 29 Eylül tarihli notada bir kaç güne kadar cevâb verileceği 
ve derhâl müzâkerata başlanacağına iʿtimâd edilerek İstanbul ve Çanakkale 
üzerinden ve Yunan orduları arkasından devam eden harekât-ı askeriyenin 
tevkîfine emir verildiği, ancak Trakya’nın Meriç garbına kadar, Edirne de dâhil 
olmak üzere, tahliyesiyle Hükûmetimize âcilen teslîmi îcâb etdiği bildirilmiş 
ve işbu husûsât-ı müstaʿcelenin müzâkeresi için 3 Teşrîn-i Evvel sene 1922’de 
Mudanya’da Müttefikîn ceneralleriyle bir konferans akdi teklîf ve konferansa 
İsmet Paşa[’nın] me'mûr edildiği ilâve edilmişdir.
4 Teşrîn-i Evvel sene 1922 tarihli notada sulh-i katʿî muʿâhedesini müzâkere ve 
akdi için murahhasların gönderileceği beyân ve mahal-i inʿikâd olarak İzmir şehri 
ve tarih-i inʿikâd olmak üzere de 20 Teşrîn-i Evvel 1922 teklîf ve Boğazlar’ın 
âtiyen tâbiʿ olacakları usûlün tesbîti de hâiz-i alâka olan Rusya, Ukrayna ve 
Gürcistan Cumhûriyetlerinin de konferansa daʿvetleri telkîn edilmiş, İstanbul 
ve Marmara Denizi’nin [te'mîniyeti]* şartıyla Boğazlar[’ın] te'mîni [serbestîsi 
ve hâkimiyet ve istiklâlimizle kâbil-i te'lîf bir ekalliyetler hukûku mes'elelerinde 
esâs itibâriyle ihtilâf olmadığı zikredilerek] Cemʿiyet-i Akvâm’a aid nokta-i 
nazarımızın vakit-i münâsebede bildirileceği ilâve edilmişdir. 
İstanbul’un tahliyesinin tesrîʿi hakkında derc edilen münâsib bir cümleyi müteʿâkıb 
notaların sonundaki hitâbdan mütevellid tahassüsât-ı memnûniyetkârâne 
dermeyân edilerek cevâba hitâm verilmişdir.
2- Mudanya Konferansı 3 Teşrîn-i Evvel’den beri hâl-i ictimâʿdadır efendim.

Yusuf Kemal 

* Köşeli parantez içinde gösterilen kısımlar Tiflis Temsilciliğine gönderilen telgraftan tamamlanmıştır.
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TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’in imzasıyla TBMM 
Hükûmeti Moskova Büyükelçiliğine Mudanya Konferansı’nın evreleri 
hakkında bilgi verilen 10 Ekim 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafın Tiflis, Bakü 
ve Erivan Temsilciliklerine de gönderildiği anlaşılmaktadır.

Numero 2645                                            Ankara’dan
9 Teşrîn-i Sânî 1922

Moskova Sefâretine

7 Teşrîn-i Evvel 1338 ve 2622 numeroya zeyldir.
Mudanya Konferansı’nın inʿikâdından evvel İzmir’e Düvel-i Müttefika nâmına 
gelen Franklen Buyon’la [Franklin-Bouillon] takarrûr etdirilen esâsâtın en mühimi 
Trakya’nın Yunanlılar tarafından tahliyesi ile bizim bilumûm me'mûrîn-i mülkiye 
ve jandarmamıza teslîmi ve şimdilik orada kıtaʿât-ı askeriye bulundurmamayı 
taʿahhüd etdiğinden Yunanlıların muhtemel bir taʿarruzuna karşı koymak üzere 
Meriç’in garbında Müttefikîn kıtaʿâtının bulundurulması keyfiyeti idi. Franklen 
Buyon’un işbu ciheti te'mîn edeceğini vaʿad eylemesi üzerine ordunun Boğazlar 
üzerine hareketi tevkîf ve Mösyö Puankare’ye 29 Eylül tarihli nota gönderilmişdi. 
Mudanya’ya gelen Düvel-i İ'tilâfiye ve bilhâssa İngiliz murahhasları Müttefikîn 
kıtaʿâtının Meriç’in şarkında bulundurulmasını ileri sürmüşlerdir. Baʿdehu 
İngiliz ve İtalyan murahhasları Trakya’nın Yunanlılar tarafından tahliyesinden 
sonra bize teslîm edilmeyib kuvâ-yı İ'tilâfiyece işgâliyle iktifâ etmemizi taleb 
etmişlerdir. Bunun üzerine 6 Teşrîn-i Evvel sene [13]38’de orduya tekrar ileri 
hareketi emri verilmişdir. Maʿa-mâ-fîh Mudanya Konferansı ictimâʿına devam 
olunmakdadır.
7 Teşrîn-i Evvel 1338’de İtalya dahi bizim nokta-i nazarımızı kabûl etmişdir. 
İngiliz murahhası henüz taʿlîmât almadığını ifâde eylemişdir. Teşrîn-i Evvel’in 
dokuzuna kadar Mudanya Konferansı’ndan bir netîce çıkmamışdır. Lord 
Kurzon’un Paris’den avdetini müteʿâkıb o ana kadar taʿlîmâta intizâr eylediğini 
söyleyen Ceneral Harington işbu taʿlîmâtı aldığını ifâde eylemiş ise de bu sefer 
evvelce Trakya’nın tahliye ve me'mûrlarımıza teslîmini kabûl etmiş olan Fransız 
ve İtalyan ceneralleri yeni taʿlîmâta muntazır olduklarını beyân eylemişlerdir. 
Bundan Fransa ve İtalya’nın İngiliz nokta-i nazarına takarrüb etmekde olduklarını 
istidlâl etmekdeyiz. 
Konferansın muhtelif safahâtı peyderpey işʿâr olunacakdır.

10 Teşrîn-i Evvel 1338

Yusuf Kemal
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TBMM Paris Temsilcisi Ferid Bey’in TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığına 
ilettiği 7/8 Ekim 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta Ferid Bey Fransa Dışişleri 
Bakanlığından verilen bilgilere atfen Lord Curzon’ın Paris’e gelme amacının 
Trakya’nın TBMM Hükûmeti tarafından teslim alınmasının anlaşmanın 
imzalanmasından sonra gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu, ancak bunu 
başaramadığını, görüşmelerde Yunan tahliyesinin hemen başlamasının ve bir 
ay içinde tamamlanmasının, tahliye edilen yerlerin aşamalı olarak Türk mülki 
idaresine ve jandarma güçlerine bırakılmasının kararlaştırıldığını, Karaağaç 
ve yöresinin Edirne hududuna dâhil olmasının kabul edildiğini bildirmektedir. 

855                                                                                  7/8 Teşrîn-i Evvel [1]338
Şifre Paris’den

Hâriciye

Mudanya müzâkerâtından haberim olmadığı için Hâriciyeden verilen maʿlûmât 
ile iktifâ ediyorum. Lord Kurzon hiddet ve telâş ile Paris’e gelmişdir. Maksadı 
Trakya işgâlimizin muʿâhedenin imzâsından sonra olmasını te'mîn imiş. Arzusuna 
muvaffak olamıyarak itâʿat ederek dönmüşdür. Yunan tahliyesinin Müttefikîn 
nezâretinde derʿakab başlaması ve aʿzamî bir ay sonunda hitâm bulması takarrür 
etmişdir. Tahliye edilen mahallerin peyderpey idâre-i mülkiye ve jandarmamıza 
tevdîʿi mukarrerdir. Bir ay sonunda Trakya’da ne Yunan ne de Müttefikîn 
kalmıyacakdır. Askerimizin zaman-ı naklini sordum. Peretti,* “Tarafınızdan asker 
nakli teklîfi vukûʿ bulmamışdır” dedi.
İstanbul idâresini sordum. “Harf-i vâhid geçmedi” dedi.
Edirne hudûdunda Karaağaç ve havâlîsinin dâhil olması kabûl edilmişdir.
Konferans Üsküdar’da teklîf olunacakdır.
Tarihi Teşrîn-i Sânî’nin ibtidâsıdır.
Sulh muʿâhedesi ve Boğazlar muʿâhedesi ayrı ayrı olacakdır. Boğazlar 
muʿâhedesine mes'elede alâkadâr devletlerin daʿveti taʿbîri ile iktifâ olunmuşdur. 
Hâriciyede dedim ki “Romanya vesâire de tabîʿî sulh muʿâhedesine dâhil 
olmıyacakdır.” Puankare bizim kalemimiz ile kazandığı hâkimiyetden son derece 
memnûndur. Karar muhtelif kabînelere tevdîʿ olunmuşdur. İngiltere’nin daha 
resmî cevâbı gelmemişdir. Fakat saat 13’de gelen bir telefon kabûlü îmâ etmekde 
imiş.
Trakya’nın ordumuz tarafından işgâli zamanı için muʿâhede-i sulhiyenin mevkiʿ-i 
merʿiyete vazʿından sonra taʿbîri kullanılmakdadır. Bu taʿbîrin muʿâhedenin 
imzâsı taʿbîri ile tebdîlini Hâriciyeden taleb etdim. Mudanya’da da bu taʿbîrin 
vazʿ etdirilmesi berây-ı tahattur maʿrûzdur.

[Paris Mümessili Ferid]

* Dışişleri Bakanlığında Siyasi Direktör Emmanuel de Peretti de la Rocca.
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TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığından TBMM Hükûmeti Paris Temsilciliğine 
gönderilen 8 Ekim 1922 tarihli şifre telgraf. Telgrafta barış konferansının 
Mustafa Kemal Paşa’nın katılımını teminen İzmir’de düzenlenmesi için gayret 
gösterilmesi talimatı verilmekte, Mudanya Konferansı’nın toplanmasından 
önce Henry Franklin-Bouillon’la Trakya’nın teslimi konusunda varılan 
mutabakat ve adıgeçenin bu hususu sağlayacağı yönündeki vaadi karşısında 
askerî harekâtın durdurulduğu, ancak, Mudanya müzakerelerinde İngiltere 
ve İtalya temsilcilerinin Trakya’nın Yunanlılar tarafından tahliyesinden sonra 
İtilaf kuvvetlerince işgal edileceğini söylemeleri üzerine 6 Ekim’de askerî 
harekâtın yeniden başlatıldığı, 7 Temmuz’da İtalya temsilcisinin Türk tarafının 
görüşünü kabul ettiği bildirilmektedir. Telgrafta devamla, bundan sonra bir 
hadise çıkması durumunda sorumluluğun tamamen İngiltere’ye ait olacağının 
duyurulması istenmektedir. Telgrafın üçüncü maddesinde İtilaf Devletleri’nin 
Notasındaki azınlık ve Milletler Cemiyeti’ne üyelik hususlarına dair görüşler 
yer almaktadır. 

Tarihi 8 Teşrîn-i Evvel [1338]
Vâride numerosu 641     Vusûlü tarihi 11 Teşrîn-i Evvel 
1- Konferansın İzmir’de inʿikâdı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin dahi 
konferansda bulunmasını te'mîn edeceğinden bu husûs hakkında sarf-ı gayret 
edilmesi, 
2- Mudanya Konferansı’nın inʿikâdından evvel Franklen Buyon’la takarrür 
etdirilen esâsâtın en mühimmi Trakya’nın Yunanlılar tarafından tahliyesiyle 
bizim me'mûrîn-i mülkiye ve jandarmamıza teslîmi ve şimdilik orada kıtaʿât-ı 
askeriye bulundurmamayı taʿahhüd etdiğimizden Yunanlıların muhtemel 
bir taʿarruzuna karşı koymak üzere Meriç’in garbında müttefikîn kıtaʿâtının 
bulundurulması keyfiyeti idi. Franklen Buyon’un işbu husûsu te'mîn edeceğini 
vaʿad eylemesi üzerine ordunun Boğazlar üzerine hareketini tevkîf ve Mösyö 
Puankare’ye yirmi dokuz Eylül tarihli nota gönderilmiş idi. Mudanya’ya gelen 
Düvel-i İ'tilâfiye ve İngiliz murahhasları bidâyetde müttefikîn kıtaʿâtinin 
Meriç’in şarkında bulundurulmasını ileri sürmüşlerdir. Baʿdehu İngiltere 
ve İtalyan murahhası Trakya’nın Yunanlılar tarafından tahliyesinden sonra 
bize teslîm edilmeyib kuvâ-yı i'tilâfiyece işgâli ile iktifâ etmekliğimizi taleb 
etmişlerdir. Bunun üzerine altı Teşrîn-i Evvel’de orduya tekrar ileri hareketi emri 
verilmişdir. Mudanya Konferansı ictimâʿına devam olunmakdadır. Yedi Teşrîn-i 
Evvel’de İtalyan murahhası dahi bizim nokta-i nazarımızı kabul etmiş ve İngiliz 
murahhası henüz taʿlîmât almadığını ifade eylemişdir. Şayed Franklen Buyon’un 
Düvel-i Müttefika-i selâse nâmına verdiği sözde durulmaması yüzünden bir 
hâdise çıkarsa bunun mes'ûliyetinin tamamen İngiltere’ye aid olacağını mevcûd 
(?) vesâitle propaganda icrâsı mercûdur. 
3- Sulh hakkındaki nokta-i nazarımız Mîsâk-ı Millî’nin tamamî-i tahakkukudur. 
Bu da dört Teşrîn-i Evvel tarihli notamızdan anlaşılmakdadır. Ekalliyet 
mes'elesinde istiklâl ve hakimiyetimizin tamamî-i muhâfazası (?) (?) esâs iʿtinâ 
olunacakdır. Cemʿiyet-i Akvâm’a duhûlümüz hakkında nota (?) kayd-ı ihtirâzi 
Mîsâk-i Millî’nin birinci maddesine ve tarih ve anʿanât-ı milliyemize mugâyir 
olan yirmi ikinci maddeden ileri gelmekdedir.

[Derkenar] Cevâba lüzûm yokdur. Maʿlûmât hâsıl olmuşdur. Hıfzı fî 14 minhü
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TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığından TBMM Paris Temsilciliğine 
gönderilen 11 Ekim 1922 tarihli telgraf. Telgrafta barış konferansının İstanbul 
bölgesinde toplanmasının kabul edilmeyeceğinin daha önce bildirilmiş olması 
nedeniyle gerekli girişimlerde bulunulması ve Mudanya Konferansı kararları 
çerçevesinde Doğu Trakya’nın teslim alınacağının Fransa Hükûmetine 
bildirilmesi istenmekte, Mudanya Askerî Sözleşmesi’nin imzalanmasına dair 
bilgi verilmektedir. 

Anadolu Mes'elesi

Vâride numerosu 643                Tarihi 11 Teşrîn-i Evvel [1338]
Vusûlü Tarihi 14 Teşrîn-i Evvel 

[Paris Mümessilliğine] 

7/8 ve dokuz Teşrîn-i Evvel telgraflarına cevâbdır:
1- Konferansın İstanbul mıntıkasında ictimâʿını kabûl edemiyeceğimizi daha 
taʿarruzdan evvel Mîralay Mujen vâsıtasıyla ihsâs etmiş idik. Binâen aleyh böyle 
bir teklîf karşısında kalmamaklığımız için münâsib göreceğiniz teşebbüsâtın 
şimdiden icrâsı mercûdur.
2- Mudanya Konferansı mukarrerâtı vechle Şarkî Trakya’yı Büyük Millet Meclisi 
nâmına tesellüm etmek üzere Başkumandanlık tarafından ordu kumandanlarından 
Mîrlivâ Refet Paşa me'mûr edilmişdir. Keyfiyetin Fransa Hükûmetine teblîği 
mütemennâdır. On bir Teşrîn-i Evvel’de Mudanya’da konferans hitâma ermiş 
ve takarrür etdirilen i'tilâfnâme Türk, İngiliz, Fransa ve İtalyan murahhasları 
tarafından imzâ edilmişdir. Yunan murahhası imzâya salâhiyetdâr olmadığını 
bilbeyân daha bazı iʿtirazlar dermeyân ile imzâdan istinkâf eylemişdir. Yunanlılar 
mukâvelenin tatbîkinden dahi istinkâf etdikleri takdirde imzâmızın ke'en-lem-
yekün addolunacağı murahhasımız İsmet Paşa tarafından beyân olunmuşdur.

[Hâriciye Vekâleti]

[Derkenar] Îcâbı mukaddemâ icrâ olunmuşdur. Hıfzı fî 17 minhü
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Doğu Trakya’yı TBMM Hükûmeti adına teslim almak üzere Refet Paşa’nın 
görevlendirilmesinin Bakanlar Kurulu’nun 9 Ekim 1922 tarihli toplantısında 
kararlaştırıldığına dair Başbakanlıktan TBMM Başkanlığına gönderilen yazı 
ve bu hususta yayımlanan aynı tarihli Kararname.

  Tezkire                                  10-10-[1]338
1879 karar
6/1640 kayd

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyâset-i Celîlesine

Mudanya Konferansı mukarrerâtı vechle Şarkî Trakya’yı Büyük Millet Meclisi 
Hükûmeti nâmına tesellüm etmek üzere Başkumandanlık tarafından ordu 
kumandanlarından İzmir Mebʿûsu Mîrlivâ Refet Paşa Hazretlerinin me'mûr 
edildiği ve me'mûriyet-i mezkûreye aid taʿlîmâtın İcra Vekîlleri Hey'etinin 9/10/
[13]38 tarihli ictimâʿında takarrür eylediği berây-ı maʿlûmât arz olunur efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcrâ Vekîlleri Hey'eti Re'îsi 
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1879                                                                                                                   703
Karârnâme

Mudanya Konferansı mukarrerâtı vechle Şarkî Trakya’yı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti nâmına tesellüm etmek üzere Başkumandanlık tarafından ordu 
kumandanlarından Mîrlivâ Refet Paşa Hazretleri me'mûr edilmişdir.
Her mahalde hükûmet-i mülkiye tamamen te'essüs eder etmez me'mûrîn 
Hükûmet-i İdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Kânûnu mûcibince merciʿ-i resmiyelerine 
mürâcaʿat ederler. Devir teslîm muʿâmelâtına aid husûsâtda asâyîş ve inzibâtın 
sürʿat-i te'sîsi için ittihâz-ı tedâbîr de muʿâmelât-ı mezkûrenin hitâmına kadar 
Vâlî-i Vilâyet Refet Paşa Hazretlerinin taht-ı emrinde bulunacakdır. 

9/10/[1]338

Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcrâ Vekîlleri Hey'eti Re'îsi

Hüseyin Rauf
Şerʿiye Vekîli

Abdullah Azmi 
Müdâfaʿa-i Milliye Vekîli 

Kazım
Adliye Vekîli 

Rifat

Dâhiliye Vekîli
Ali Fethi

Hâriciye Vekîli
Yusuf Kemal

Mâliye Vekîli 
Hasan Fehmi

Maʿârif Vekîli 
Mehmed Vehbi

Nafiʿâ Vekîli
Fevzi

İktisâd Vekîli 
Mahmud Esad

Sıhhiye ve Muʿâvenet-i 
İctimâʿiye Vekîli
Doktor Rıza Nur

Erkân-ı Harbiye-i 
Umûmiye Vekâleti Vekîli

Fevzi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Re'îsi
Mustafa Kemal
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II. BÖLÜM

TBMM HÜKÛMETİ İLE İTİLAF DEVLETLERİ ARASINDA TEATİ 
EDİLEN NOTALAR

MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ TUTANAKLARI

MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ

YUNAN BEYANNAMELERİ
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II.1.

TBMM Hükûmeti ile İtilaf Devletleri Arasında Teati Edilen Notalar
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Birinci Nota: Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Raymond Poincaré, 
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon ve İtalya’nın Paris Büyükelçisi Kont 
Sforza’nın imzalarıyla TBMM Hükûmetine tevdi edilen 23 Eylül 1922 tarihli 
ortak Nota. 
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Belgenin Bakanlığımız arşivinde bulunan nüshasının üst kısmında elle yazılmış “Fransa 
Fevkalâde Komiseri Ceneral Pelle tarafından gönderilen me'mûr-ı mahsûs-ı muvakkatle 
Sadrazam fahâmetlü, devletlü Tevfik Paşa Hazretlerine takdîm olunmuşdur. Fî 24 Eylül 
sene [1]338” cümlesi yer almaktadır. 

Üç Müttefik ülke Hükûmeti, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinden; 
Türkiye’nin temsilcileriyle birlikte Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, 
Romanya, Sırp-Hırvat-Slovenya Devleti ve Yunanistan’ın tam yetkili 
temsilcilerinin davet edilecekleri Venedik’te veya başka bir yerde düzenlenecek 
olan toplantıya tam yetkili bir temsilciyi gecikmeksizin göndermeye hazır 
olduğunu bildirmesini rica ederler. Bu toplantı, ilgili hükûmetler tarafından gerekli 
hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz yapılacaktır. Toplantının amacı; Türkiye, 
Yunanistan ve Müttefik Güçler arasında nihai barış antlaşmasını müzakere etmek 
ve sonuçlandırmak olacaktır. 

Üç Müttefik ülke Hükûmeti, bu vesileyle, Türkiye’nin Edirne’yi ve 
Meriç’e kadar Trakya’yı geri alma isteğini uygun gördüklerini ilan ederler. Üç 
Hükûmet konferansta, Ankara Hükûmetinin barış görüşmeleri sırasında Müttefik 
Hükûmetlerin geçici tarafsızlık ilan ettiği bölgelere asker göndermemesi 
koşuluyla, Türkiye’nin ve komşularının çıkarlarını korumak, belirlenecek bazı 
bölgeleri barışın muhafazası amacıyla silahsızlandırmak, Türk yönetiminin barışçı 
ve nizami biçimde yeniden kurulmasını ve son olarak Milletler Cemiyeti’nin 
himayesinde Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Marmara Denizi’nde serbestîyi 
ve aynı zamanda dinsel ve ırksal azınlıkların korunmasını etkili biçimde 
sağlamak için antlaşmada ortak mutabakatla önlemler alınacağını da hatırda 
tutarak, Türkiye’ye bu sınırların verilmesini memnuniyetle destekleyeceklerdir.
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Fransa Diplomatik Arşivi, Nantes
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Üç Hükûmet ayrıca Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne kabul edilmesini 
memnuniyetle destekleyeceklerdir. Hükûmetler, antlaşma yürürlüğe girer girmez 
İstanbul’dan Müttefik birlikleri çekeceklerine dair geçen Mart ayında verilmiş 
olan güvenceyi yenilemek konusunda hemfikirdirler.

Üç Müttefik ülke Hükûmeti Yunan kuvvetlerinin, konferansın 
başlamasından önce, Müttefik generaller tarafından Türk ve Yunan askerî 
makamlarıyla fikir birliği içinde belirlenecek hatta çekilmelerini sağlamak 
için nüfuzlarını kullanacaklardır. Bu müdahale karşılığında Ankara Hükûmeti 
konferans öncesinde ve konferans sırasında geçici olarak tarafsız ilan edilmiş 
bölgelere asker göndermeme ve Boğazlar ile Marmara Denizi’ni aşmama 
taahhüdünde bulunacaktır.

Yukarıda sözü edilen hattı belirlemek için Mustafa Kemal ile Müttefik 
generaller arasında Mudanya veya İzmit’te acilen bir toplantı düzenlenebilecektir.

Müttefik Hükûmetler çağrılarının karşılık bulacağı ve tüm uygar insanlığın 
arzuladığı barışın yeniden tesisi için Türkiye’yle, Müttefikleriyle olduğu gibi, 
işbirliği yapabilecekleri kanaatindedirler.

İmza: Poincaré, Curzon, Sforza 

Paris 23 Eylül 1922
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İkinci Nota: TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’in İtilaf 
Devletleri’nin 23 Eylül 1922 tarihli ortak Notasına yanıt verdiği 29 Eylül 1922 
tarihli Nota. Fransız müzakereci ve devlet adamı Henry Franklin-Bouillon 
tarafından Paris’e iletilmiştir. 
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Zaman kazanmak için dün gece bana iletilen resmî Türk yanıtının metnini 
size gönderiyorum. Paris gerekli gördüğü yerlere iletecektir. Generallere verilen 
talimatlar Türklerce kabul edilmiştir ve size daha önce telgrafla bildirdiğim 
hususlarla uyumludur. 
Metnin başlangıcı.

Fransa Başbakanı, Paris Barış Konferansı Başkanı Bay Poincaré’ye

Sayın Başbakan, 

Ekselanslarına, üç Müttefik Güç tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmetine gönderilen 23 Eylül 1922 tarihli Notaya Hükûmetim tarafından 
birkaç gün içinde cevap verileceğini bildirmekten onur duyarım.

Bay Franklin-Bouillon’un Türk Orduları Başkumandanlığına gelerek 
verdiği, Paris’te Antant Güçleri temsilcileriyle mutabakatla belirlenmiş 
teminatlara güvenerek ve adil bir barışın tesisi amacıyla müzakerelere derhâl 
girişileceğine ikna olarak, Yunan ordularını takip amacıyla Çanakkale ve İstanbul 
yönünde aralıksız gelişen askerî harekâtımızın derhâl durdurulması emri verildi.

Bay Franklin-Bouillon’un verdiği güvenceler Türkiye’nin haklarını 
teminat altına alma yönünde İtilaf Güçlerinin ilham aldığı adalet duygusunu 
yerleştirmiştir.

Bununla birlikte Trakya’nın Yunan Hükûmetinin idaresi ve ordusunun 
işgali altında fazladan bir gün daha tutulmasının her türlü tehlikenin yanı sıra 
Türklerin tarifsiz acılarının sebebi olduğu cihetle, Trakya’nın Edirne dâhil 
Meriç’in batısına kadar derhâl tahliye edilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmetine acilen geri verilmesi elzemdir.
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Fransa Diplomatik Arşivi, Nantes
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Antant Güçlerinin istek ve önerilerine karşılık verecek sözkonusu acil 
meseleleri çözüme kavuşturmak amacıyla Mudanya’da düzenlenecek Müttefik 
Generaller Konferansı’nın 3 Ekim 1922 tarihinde toplanması önerilmektedir. 

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa Mudanya’daki konferansta bizi temsil 
etmek üzere atanmıştır.

Bahsedilen tarihin uygun görülmesi hâlinde konferansa katılacak 
Generallerin belirlenmesini ve isimlerinin bildirilmesini rica ederim.

İzmir, 29 Eylül 1922

Yusuf Kemal
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti 

Dışişleri Bakanı

Metnin sonu.

İmza: Franklin-Bouillon

Telgrafın sonu.
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Üçüncü Nota: İtilaf Devletleri’nin 23 Eylül 1922 tarihli ortak Notasına cevaben 
TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal tarafından gönderilen 4 Ekim 
1922 tarihli Nota.
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Fransa Diplomatik Arşivi, Nantes
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Ekselansları 
Bay Poincaré 

Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı
                                                      Paris

Ankara, 4 Ekim 1922

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, üç Müttefik Hükûmete 23 Eylül 
1922 tarihinde ilettikleri Nota için teşekkür eder.

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, Notaya ilham veren ve bağımsızlık için 
mücadeleye başlamasından bu yana kendisinin sürekli beyan ettiği iradeyle 
mükemmelen uyuşan adil ve kalıcı barış arzusu anlayışını bütünüyle takdir eder.

Nota iki ana konuyu hedeflemektedir: mevcut askerî durum ve barış 
antlaşması imzalanmasına yönelik müzakereler. 

Askerî duruma ilişkin görüşümüz 29 Eylül 1922 tarihli Notayla iletilmişti. 
Bu Notanın sonucu olan Mudanya Konferansı içinde bulunulan ayın üçünde 
toplanmıştır; konferansta alınan kararların imzacı güçler tarafından bütünüyle 
uygulanacağını söylemeye gerek dahi bulunmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ikinci hususla ilgili olarak; 
Türkiye, Yunanistan ve Müttefik Güçler arasında nihai barış antlaşması müzakere 
etmeyi ve sonuçlandırmayı amaçlayan toplantıya temsilcilerini göndermeyi 
memnuniyetle kabul eder.

Müttefik Güçler Notalarında konferansın Venedik dışında başka bir kentte 
toplanabileceğini kabul etmektedirler. Hükûmetim bu olasılıktan yararlanarak 
ve barış görüşmelerini daha da kolaylaştıracağını ve hızlandıracağını 
değerlendirerek, toplantı yeri olarak İzmir’in belirlenmesinin çok yararlı olacağını 
değerlendirmektedir. Dolayısıyla konferansın içinde bulunulan ayın 20’sinde 
İzmir’de toplanmasını önerir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti yukarıda bahsedilen konferansa 
davet edilen Güçlerle ilgili olarak aşağıdaki hususları açıklamaya zorunlu 
bulunduğu kanısındadır:

Bir sonraki toplantıya katılmak üzere dört Büyük Müttefik Güç ile 
Yunanistan’ın yanı sıra yalnızca iki ülke davet edilmiştir; bu davetin kendilerine 
savaşan taraf olmalarından ötürü değil, Türk barışıyla çözülecek bazı meselelerle 
daha yakından ilgili olduklarının düşünülmesi sebebiyle yapıldığı sonucuna 
varıyoruz; bu nitelikteki tek meselenin Boğazlar’ın müstakbel rejimi olması 
hasebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, sözkonusu iki devlet 
düzenlenecek olan konferansa davet edilirken, bu rejimin belirlenmesinde 
sahillerinin Karadeniz uzantıları açısından büyük menfaatleri olan Rusya, 
Ukrayna ve Gürcistan’ın unutulmuş gibi göründüklerini hayretle müşahede 
etmekten kendini alamamaktadır.
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Bu Cumhuriyetlerin yukarıda bahsedilen statünün belirlenmesine 
katılmalarının statünün daha kalıcı olmasını sağlayacağı ve gelecekteki tüm 
çatışma sebeplerini ortadan kaldıracağı şüphesizdir.

Sonuç olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, öngörülen 
konferansa, bu Güçlerin temsilcilerinin, davet edilmeleri üç Müttefik Hükûmet 
tarafından kararlaştırılmış olan iki Devletin temsilcileriyle aynı sıfatla davet 
edilmelerini hassaten önerir ve bu davetin yakın zamanda toplanacak olan 
konferanstan önce taraflara gönderileceğini ümit eder.

Hükûmetim, Trakya üzerindeki tartışılmaz haklarının tanınmasını 
memnuniyetle not eder ve bu vesileyle Müttefik Hükûmetlere teşekkürlerini ifade 
eder.

İstanbul’un ve Marmara Denizi’nin güvenliğinin sağlanması koşuluyla 
Boğazlar’ın serbestîsi ve bunun yanı sıra gerek Türkiye’nin bağımsızlık ve 
egemenliğiyle, gerek Doğu’da etkin barış sağlanmasının icaplarıyla bağdaşma 
sınırları içinde azınlıkların haklarının korunması tarafımızca da arzu edilen bir 
durum olduğundan, bu konuda ilke olarak anlaşmazlık yoktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, üç Müttefik Güce Türkiye’nin 
Milletler Cemiyeti’ne kabulü için vaat ettikleri destekten dolayı teşekkür eder ve 
bu konuyla ilgili görüşünü uygun zamanda bildireceğini ilave etmek ister.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, Hilafetin merkezi olan 
İstanbul’dan Müttefik birliklerinin tahliyesiyle ilgili güvencenin yenilenmiş 
olmasını büyük memnuniyetle not eder.

Bununla beraber Hükûmetim, bu sözün bir an önce yerine getirilmesinin 
ne kadar sabırsızlıkla beklendiğinin Müttefik Güçler tarafından gereğince takdir 
edileceğine kanidir.

Müttefik Hükûmetlerin Notasının sonunda yer alan çağrı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükûmetini hayli mütehassis etmiştir.

[Müttefik] Güçler, meşru taleplerinin yerine getirilmesi hâlinde Türkiye’nin 
tüm medeni insanlığın özlemini duyduğu barışın tesisi ve korunmasına yönelik 
samimi ve sadık yardımına şüphesiz güvenebilir ve aynı şekilde Türkiye’nin 
savaşın yaralarının sarılması için herkesin uygulamakla yükümlü olduğu barışçı 
çabaya adanmış işbirliğinden emin olabilirler.

Yusuf Kemal
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti

Dışişleri Bakanı
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II.2. 
Mudanya Askerî Sözleşmesi Tutanakları
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MUDANYA SÖZLEŞMESİ

3 Ekim 1922 - 11 Ekim 1922

 

------
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MUDANYA SÖZLEŞMESİ
-------

3 Ekim 1922, Salı

1. Toplantı
1. Oturum

Oturum saat 3.15’te açıldı.
Toplantıda hazır bulunanlar:

TÜRK HEYETİ

HEYET BAŞKANI: Ekselansları İsmet Paşa,* Batı Cephesi Kumandanı

Heyet Üyeleri:
Asım Paşa, Batı Cephesi Kurmay Başkanı;
Yarbay Tevfik Bey;
Binbaşı Seyfeddin Bey;
Ekselansları Hamid Bey de hazır bulunuyordu.

__________________

BRİTANYA HEYETİ

HEYET BAŞKANI: Ekselansları General Sir C.H.HARINGTON 
K.C.B.D.S.O. 
Heyet Üyeleri:

Kurmay Başkanı Albay W.H. GRIBBON C.H.G. 
Yarbay T.G.G. HEYWOOD O.B.E.

Kurmay Subay;
Binbaşı G. SMIS MARCHAL H.B.E.

* Tutanaklarda Türk generallerin général ve pacha rütbe ve unvanları birlikte kullanılırken (Général İsmet 
Pacha ve Général Asım Pacha gibi) çeviride isimler İsmet Paşa ve Asım Paşa olarak yazılmıştır.
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İTALYA HEYETİ

HEYET BAŞKANI: Ekselansları General MOMBELLI, 

Heyet Üyeleri:

Yarbay VITELLI;
Yüzbaşı PICCIOTTO;
Teğmen SROLDI;

__________________

FRANSA HEYETİ

HEYET BAŞKANI: Ekselansları General CHARPY; 

Heyet Üyeleri: 

Albay CHATEL;
Yarbay SARROU;
Yüzbaşı LUCAS, 
Yüzbaşı TOULARGE

__________________

General Harington’ın tercümanı Yarbay T.G.G. Haywood tarafından; 
General Harington ile General Mombelli ve General Charpy adına 
konferansın başarılı olması dileklerinin ve Türkiye’ye refah ve mutluluk 
dönemi temennilerinin ifade edildiği bir hitapta bulunuldu.
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İsmet Paşa:  Sayın Generallere ülkem hakkında belirtmiş oldukları 
duygular ve bilhassa duygularını bu denli samimiyet 
ve açık sözlülükle ifade etmiş oldukları için teşekkür 
ederim.

Hükûmetimden aldığım talimat uyarınca, bugün burada 
Trakya’nın Yunan* ordusu tarafından tahliyesini ve 
Müttefiklerce de esasen kabul edildiği üzere Türkiye 
Büyük Milleti Meclisi Hükûmetine geri verilmesini 
amaçlayan salt askerî nitelikli bir konferans hâlinde 
toplanmış bulunuyoruz. 

Sayın Generallere hâlen sürmekte olan terörün 
yayılmasını önlemek için Trakya’ya Kurullar 
göndermiş olmalarından dolayı teşekkür ederim. 
Bu Kurullar çok sayıda biçare insanın yaşamını 
kurtarabilir.

Trakya’nın tahliyesi meselesini incelemekle başlarsak 
Müttefikler tarafından kabul edilmiş anlayış içinde 
kalacağımıza inanıyorum; bu tahliye halkı rahatlatmaya 
yönelik bir güvence teşkil edecektir.

Sözlerime başlarken, bu konferansın genel sorun 
karşısında iyi bir başlangıç olacağını beyan ederim. 
En sağlam güvence, Trakya’nın tahliyesi ve burayı bir 
ay içinde Türkiye’ye geri verecek Müttefiklerce teslim 
alınması olacaktır.

Bu konu hakkında Ekselansları Sayın Generaller ne 
düşünürler?

General Harington:  İfade etmiş olduğu duygular için Ekselanslarına 
teşekkür ederim. 

*  Belgelerin tamamında geçen “Hellène”, “Hellénique” ve “Grec” ifadeleri “Yunan” olarak çevrilmiştir.
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Generaller Trakya’ya gönderilen Kurulların ve 
bu konferansın barışın başlangıcı olacağını ümit 
etmektedirler. Esas amaç, Trakya’nın tahliyesi 
meselesini çözüme kavuşturmaktır. Burada tahliyenin 
en iyi koşullarda yapılması için çaba sarf etmekteyiz.

Ekselansları, ilkelerin Müttefikler tarafından kabul 
edildiğini belirtmiş bulunuyor.

İsmet Paşa:  Evet, Trakya’nın tahliyesi ve Türklere geri verilmesi 
ilkesi kabul edilmiştir. Bu ilke, Müttefiklerin Notasında 
belirlenmişti.

General Harington:  Ankara Hükûmeti Notaya cevap gönderdi mi?

İsmet Paşa:  Bu siyasi bir soru. Toplanmış olmamız ilkenin kabul 
edildiğinin kanıtıdır ve [toplantıyı] sürdürüyoruz.

General Harington:  Size tamamıyla katılıyorum. Resmî niyetim 
devam etmektir. Ekselanslarının paragraf paragraf 
incelemesini talep ettiğimiz yazılı bir öneri hazırladık.

İsmet Paşa:  Şimdi tahliyenin ve geri vermenin güvencelerini 
incelemeye başlayacağız. Bunlar Yunan ordusunun 
geri çekilmesini sağlamak için en iyi vasıtalardır.

Konferansın başlangıcında bunun askerî bir konferans 
olduğunu söyledik. Burada, Hükûmetler anlaşmaya 
varır varmaz sözkonusu teslim alma işleminin 
uygulama yöntemini inceleyeceğiz.

(Bunun üzerine Generaller İsmet Paşa’ya ekli taslağı 
sundular.) (Ek 1)

İsmet Paşa’nın bu taslağı Kurmay Heyetiyle 
inceleyeceğini söylemesi üzerine oturum 3.45’te sona 
erdi.
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2. Oturum. Oturum saat 5.10’da yeniden açıldı.

General Harington: Sizden değerlendirmelerinizin sonucunu iletmenizi 
rica ederim.

İsmet Paşa:  Doğu Trakya’nın tahliyesi ve Türkiye Büyük 
Milleti Meclisi Hükûmetine geri verilmesi esası 
üzerinde başlamam gerekir. Okuduğum taslak, Doğu 
Trakya’nın geri verilmesi esasından ilkesel farklılık 
göstermektedir. General bu fikirde değil mi? Bu 
taslak uyarınca Doğu Trakya tahliye edilecek ama 
Türkiye Büyük Milleti Meclisi Hükûmetine geri 
verilmeyecektir.

General Harington: Bu konuda Ekselanslarına katılmıyorum. Sunulan 
öneriler, Doğu Trakya’nın tahliyesini ve geri 
verilmesini hazırlıyor. Sizin talebiniz doğrultusunda 
hazırladığımızı zannediyorum.

General Mombelli:  Generaller geri verme esası üzerinde olduğu gibi 
tahliye esasında da hemfikirdirler. Ancak geri verme 
meselesi, askerî bir konferansın yetkilerini aşan 
tamamıyla siyasi bir meseledir.

General Harington: Yapılan öneriler, Trakya’nın bir bütün olarak geri 
verilmesini amaçlamaktadır.

General Mombelli:  Normal bir durumda bekleyebilirdik; ama şimdi 
Trakya’da Türk idaresinin tesis edilmesinin ve 
Trakya’nın Türklere geri verilmesinin taslağını 
hazırlamaktayız.

General Harington:  Trakya’nın geri verilmesi Müttefik Hükûmetlerce 
sunulan bir tekliftir.
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General Mombelli:  Müttefik Hükûmetler Ankara Hükûmetine verdikleri 
Notada, Trakya’nın harap olmaktan korunması ve 
Türklere geri verilmesi amacıyla tahliye edilmesi 
konusunda anlaşmışlardır. O hâlde bu, bir barış 
konferansının konusu olacak siyasi bir meseledir. 
Generallerin yetkilerini aşmaktadır.

General Harington:  Bu toplantının amacı, tahliye ve geri vermenin 
yöntemlerini, Hükûmetler anlaşmaya vardıklarında 
derhâl uygulamaya koyulmalarını sağlayacak şekilde 
hazırlamaktır.

İsmet Paşa:  Askerî bakımdan her şeyi yapacağız. Bir gözlemde 
bulunmak istiyorum: Ülkede kargaşanın hüküm 
sürdüğü açıkça ortaya koyulmuştur ve ülkenin 
tahribata uğramaktan korunması konusunda herkes 
hemfikirdir. Geri vermenin barış konferansının konusu 
olduğunu söylüyorsunuz. Mesele yalnızca ülkenin 
hasara uğramaktan korunması olsaydı, Müttefikler 
mutlaka düzeni sağlamak için gereken önlemleri 
alırlardı. Ben, Doğu Trakya’nın Yunan birliklerince 
tahliye edilmesinin de bizleri ilgilendirdiği 
kanaatindeyim, zira askerî harekâtı durdurmamız 
istendi. Harekât durdurulunca Yunan birlikleri serbest 
kaldılar ve tahribata giriştiler. Ama harekât devam 
etseydi bu birlikler serbest kalamayacak ve tahribata 
girişemeyeceklerdi. Bu, Türkiye ile Müttefikler 
arasındaki bir meseleydi. Hükûmetim Müttefiklere 
gönderdiği Notada meseleyi açık biçimde ortaya koydu 
(Geri vermeye ilişkin bölümü okur). Geri vermeyi bir 
tarafa bırakırsak, bütün esas değişir.
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General Mombelli:  Burada askerî bir konferans sözkonusu. Koşullarımız, 
Ankara Hükûmetinin Notası esas alınarak ortaya 
koyuldu. 

General Harington:  Şimdi bizden istediğiniz siyasi bir sorunun çözülmesi. 
Generaller Doğu Trakya’yı Türkiye’ye geri verme 
yetkisini haiz değiller. Bu, Hükûmetlerin Yunan 
Hükûmetiyle ele alacağı bir meseledir.

General Charpy:  Bir yanlış anlama sözkonusu. [Müttefik] Güçler 
Trakya’nın Türkiye’ye geri verilmesi konusunda 
hemfikirler. Bizim burada geri vermenin yöntemlerini 
ve uygulamasını hazırlamamız gerekir.

General Harington:  General Charpy’ye katılıyorum. Bu toplantının amacı, 
Doğu Trakya’nın Türkiye’ye geri verilmesi için gerekli 
olan mekanizmanın tümüyle tesis edilmesidir. Aslına 
bakarsanız Müttefik Hükûmetler bu geri vermeyi ilke 
olarak kabul etmişlerdir.

İsmet Paşa:  Trakya Türkiye’ye verilmiş olarak addedilebilir 
mi, yoksa bu, Generaller Konferansından sonra mı 
gerçekleşecek?

General Harington:  Generaller Trakya’nın geri verilmesine karar 
veremezler.

İsmet Paşa:  Burada askerî hazırlıkları belirlemek için toplandık, 
peki hangi temel üzerine?

General Harington: Konferansın amacı, Ankara Hükûmetinin Müttefiklerin 
gönderdiği Notayı kabul etmesi hâlinde, Trakya’nın 
Türkiye’ye geri verilmesi için gereken hazırlıkları 
yapmaktır. Müttefik Hükûmetlerin Generallere 
talimatı, Yunan birliklerinin gerisine çekileceği bir 
hattın belirlenmesidir. Zaten bu hat, sizi tatmin edeceği 
düşüncesiyle Generaller tarafından önerilmiştir.
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İsmet Paşa:  Bildiğim kadarıyla Müttefiklerin 23 Eylül tarihli 
Notası Hükûmetim tarafından ilke olarak olumlu 
karşılanmıştır. Askerî duruma gelince, Anadolu ve 
Rumeli’de işgalci bir orduya karşı savaş hâlindeydik. 
Harekât sürecinde Küçük Asya’yı kurtardık. 
Ülkemizin geri kalanının kurtuluşu için yaptığımız 
harekât sırasında ne yazık ki Müttefikler tarafından 
işgal edilmiş bölgelerle karşılaşıldı. Bu durumda 
Müttefikler bizden harekâtı durdurmamızı istediler. 
Hâlihazırda Trakya’nın tahliyesini ve bize geri 
verilmesini hazırlamak için buradayız. Kanaatimce 
tüm bu hususlar askerlik alanına dâhildir. Bunun 
kabul edilmesi hâlinde hazırlıklarımız, Yunanlılara 
Trakya’yı tahliye ettirmeyi ve buranın bize geri 
verilmesini amaçlayacaktır. Tahliye ve geri verme 
birbirine bağlıdır. Aksi takdirde bu bir insani sorun 
olur.

Bu nedenle taslaktaki Müttefik birliklerinin muhafaza 
edilmesine ilişkin cümle, ortaya koyduğum bakış 
açısına ters düşmektedir. Bu noktadan vazgeçerseniz 
anlaşırız.

General Mombelli:  Burada önerilen her şey, sizin menfaatinizi gözetme 
niyetiyle yapılmıştır.

İsmet Paşa:  Birliklerinizin muhafaza edilmesi Türk idaresinin 
varlığıyla çelişmektedir. Halkımızı korumak için 
başka askerî önlemler arayacağız.

General Harington:  Bu taslağı hazırlarken Generallerin niyeti, idareyi 
Yunanlılardan alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmetine vermekti. Olası bir Yunan tehlikesi 
sözkonusu olduğunda Müttefikler sorumluluğu 
üstleneceklerdir. Müttefik birliklerinin Trakya’da
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 bulunması dahi dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı 
güvencedir. Böylece bu geçiş dönemi size yardım 
etmeyi amaçlamaktadır. 

İsmet Paşa:  Müttefik birliklerinin muhafaza edilmesi; Türk 
idaresinin orada kendi başına olmayacağı anlamına 
gelir. Buna karşın Meriç’in batısında kalan ve esasen 
bir barış antlaşmasıyla verilmemiş topraklarda Yunan 
idaresi yalnız olacaktır.

General Harington:  Meriç’in batısını kapsayan bölge meselesi, siyasi bir 
meseledir ve netice itibariyle Generallerin yetkilerinin 
dışındadır.

General Charpy:  Generali tatmin etmekte hiçbir sakınca yoktur. Bir 
askerî tertibat bölgesi belirlemeyi arzuluyorsunuz, 
fakat Meriç’in batısı için bunu belirlemek mümkün 
değildir.

General Harington:  Türk idaresi ve Yunan idaresi arasında bir tampon 
[bölge] belirlemek konusunda Generallerle tamamen 
mutabıkım.

General Mombelli:  General Charpy söylediklerimi açıklığa kavuşturdu. 
Türklerin istemesi durumunda bu süreyi kısaltabiliriz. 
Türkler, bizim askerî gerekçelerle batıda değil doğuda 
olmasına karar verdiğimiz, bir askerî tertibat bölgesi 
talep ettiler. 

General Harington’ın meslektaşlarıyla istişare etmeyi 
talep etmesi üzerine oturum saat 6’da sona erdi.

3. Oturum:

İsmet Paşa:  Protokol derhâl mi, yoksa ilgili Hükûmetlerin 
onayından sonra mı uygulamaya koyulacaktır? 

General Harington:  Hükûmetlerin onayından sonra uygulamaya 
koyulacaktır. Ankara Hükûmetinin Müttefiklerin 
gönderdiği Notayı ilke olarak kabul ettiğini 
söylüyorsunuz. Hükûmetlere bildirimde bulunuldu 
mu?
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İsmet Paşa:  Hükûmetim bana Müttefiklerin gönderdiği Notaya 
cevap verileceğini bildirdi.

General Harington:  Hükûmetler bu cevabı beklemekteler.

İsmet Paşa:  Hükûmetim bir tavizde bulundu ve harekâtı durdurdu.

General Harington:  Bunu çok takdir etmekteyim.

İsmet Paşa:  Hükûmetim Müttefiklerin isteği uyarınca bir konferans 
için inisiyatif almıştır. Barışa mümkün olan en kısa 
sürede ulaşma ilkesi Hükûmetimce kabul edilmiştir. 
Notaya cevap verilmesi siyasi bir konudur. Hükûmetim 
tarafından cevap verilecektir.

General Harington:  Çok takdir ediyorum. Müttefik Hükûmetler de mutlu 
bir sonuca ulaşmak için samimi bir arzu içindeler. 
Bahsetmiş olduğunuz hususu Hükûmetime ileteceğim.

İsmet Paşa:  Doğu Trakya’nın tahliyesi ve geri verilmesine 
ilişkin derhâl uygulamaya koyulacak bir protokol 
hazırlayacağız.

General Harington:  Bu Generallerin de en büyük arzusudur, ancak tahliye 
emri Hükûmetler tarafından verilecektir.

İsmet Paşa:  Bir protokol hazırlayacağız ve Hükûmetlerimizin 
onayına sunacağız. Bu protokol ancak Hükûmetlerin 
olumlu yanıtları alındıktan sonra yürürlüğe girecektir:

General Harington:  Size tümüyle katılıyorum.

İsmet Paşa:  Bu protokol uyarınca Meriç’in doğusundaki [Müttefik] 
birliklerin[in] ve askerî tertibat bölgesinin muhafaza 
edilmesi sözkonusudur. Bu önlemler yerine, Meriç’in 
bize ait olan doğusunda birlik ve askerî tertibat bölgesi 
bırakılmaması yeğlenir.
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General Mombelli:  Bir konuya açıklık getirmeme izin verin. Birlikler 
daimî olarak kalacak olsalardı Ekselanslarının bakış 
açısını çok iyi anlardım, ancak sadece bir ay kalmaları 
sözkonusu. Bir ay sonra bu birlikler orada olmayacak.

İsmet Paşa:  Müttefik birlikler Doğu Trakya’da iki sebeple 
gereklidir. 

 1. tahliye için; 

 2. devir sırasında halkı korumak için. Daha sonra, 
geri alma tarafımızdan aşamalı olarak yapılacaktır. Bu 
elbette zaman alacaktır. Tahliye ile devir arasındaki 
gerekli süreyi belirleyeceğiz. Anladığım kadarıyla 
bütün bu zaman zarfında Müttefik birlikleri orada 
kalacaklar, biz girdikten sonra çekilecekler.

General Harington:  Ekselanslarına tamamıyla katılıyorum. Orada, 
girişinize yardımcı olmak için bulunacağız ve daha 
sonra ayrılacağız.

İsmet Paşa:  Yine açıklık getirmek isterim: Tahliye ve Türk 
yönetimine geri verme farz edelim ki bir ay içinde 
gerçekleşecek ve bu sürenin sonunda Müttefik birlikler 
çekilecekler. 

Askerî tertibat bölgesi meselesine gelince, bizden 
birliklerimizle Avrupa’ya geçmememiz istendiğinden 
bu bölge Yunan tehditlerine maruz kalıyor. Bu askerî 
tertibat bölgesi için Meriç’in batısında bir alanı 
öneriyorum. Öncelikle bu, tarafsız ve adil bir öneridir, 
zira saldırıya karşı savunma daha kolaydır. Bu durumda, 
sözkonusu bölge tarafsız olacağından Müttefiklerin bir 
Yunan saldırısına karşı birliklerini seferber etmelerine 
gerek kalmayacağına inanıyorum. Oraya Müttefik 
görevlileri veya kurulları yerleştirilecek.
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General Harington: Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Türk 
birlikleri Trakya’ya girecek. Şu andan barış 
antlaşmasına kadar geçecek döneme dair görüşüyoruz.

General Charpy:  Yunanlılara Meriç’in batısında bir tarafsız bölge 
önerilmesi konusunda zorluklar olabilir. Sizden 
sözkonusu bölgenin aynı koşulları karşılayacak şekilde 
Meriç’in doğusunda tesis edilmesini talep ediyorum.

General Harington:  General Charpy’yle bütünüyle mutabıkım. Dahası, 
Hükûmetlerin Yunanlılara Trakya’yı tahliye ettirdikten 
sonra Meriç’in batısını da tahliye etmeleri önerisinde 
bulunmaya hazır olduklarına inanmıyorum.

İsmet Paşa:  Askerî açıdan, ordumuz uzak olduğu için Yunan 
ordusunun da uzak olması gerekir. Bu yüzden Meriç’in 
batısında bir bölge önerdim. Edirne’nin Türklere 
verilmesini ve Edirne’yi savunmak istiyoruz. Örneğin 
bizim 100 kilometre mesafeye kadar yaklaşmamız 
menediliyorsa, diğer ordunun da 100 kilometre geriye 
çekilmesi gerekir.

General Charpy:  Bundan kaçınmanın en iyi yolu, Yunanlılardan gelecek 
bir tehdit ihtimaline karşı Meriç boyunca bir askerî 
tertibat bölgesi belirlenmesidir; ama siz Kurulları 
tercih ediyorsunuz.

İsmet Paşa:  Türk yönetimi ile Müttefik birliklerinin bir arada 
bulunması hâlinde daima yanlış anlamalar olacaktır. 
Oraya kendi başımıza gitmemizi menettiğinize  
göre Yunanlıların da Kurullar tarafından oradan 
uzaklaştırılması gerekir.

General Harington:  Hükûmetler Yunanlıları tahliye ettirme ilkesini 
benimsediklerinde, onlardan gelecek saldırıyı da 
engelleyeceklerdir.
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İsmet Paşa: Bir tarafsız bölge oluşturmak zorundayız.

General Harington:  Biz zaten Yunanlıları uzak bir mesafeye gerilettik. Bir 
de tarafsız bölge oluşturmak mümkün değil.

General Charpy: Müttefik birlikler, yönetime karışmadan kollama 
görevi üstlenecekler. Bu sizin yönetiminize hiçbir 
rahatsızlık vermeyecektir.

General Harington:  Barış antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ortadan 
kalkacak bir askerî tertibat bölgesi en iyi çözümdür.

General Mombelli:  Size bir koruma sağlama arayışındayız. Size bir kanıt 
dahi vermek isteriz: Tahliye edilen bölgenin mümkünse 
aynı gün Türk yönetimine devri. Hükûmetler bu 
devrin Yunanlılardan Türklere doğrudan yapılmasını 
istiyorlar. Ama bu mümkün değil.

General Charpy:  Esasen bölgeye birkaç süvari bölüğü ve birkaç piyade 
birliğinden başka birlik yerleştirmeyeceğiz. Hatta 
sayılarını şimdiden belirleyebiliriz.

İsmet Paşa:  Anladığım kadarıyla Meriç’e kadar Türk yönetimi 
yerleştirilecek. Meriç’in doğusunun bir bölümü 
Müttefikler tarafından teslim alınacak.

General Harington:  Tarafsız bölge olmayacak. Türk yönetimi Meriç’e 
kadar gidecek. Yalnızca Meriç’in doğusunda bir askerî 
tertibat bölgesi oluşturulacak.

İsmet Paşa:  Türk yönetiminden hiçbir yabancı birliğin olmadığı 
bir yönetimi anlıyoruz. Yabancı bir birliğin olduğu
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 yerde kelimenin tam anlamıyla [Türk] yönetim[in]den 
değil, Türk yönetimine ait olmayan müttefiklerarası 
bir bölgeden söz edilebilir.

General Harington:  Generallerin niyeti Türk yönetiminin işine karışmak 
değildir.

İsmet Paşa:  Sizin öneriniz Türk yönetiminin yetki sahasını 
daraltırken, benim önerim ise durumu daha iyi güvence 
altına alıyor. Batıda yükümlülük alınmasına gerek 
duyulmayan bir tarafsız bölge iki tarafı birbirinden 
ayıracak ve temaslarına engel oluşturacaktır. Bu durum 
Müttefiklerin askerî özverilerde bulunmamalarını 
sağlayacaktır.

General Charpy:  Bu Kurullar Yunan birliklerinin geçmelerini 
engelleyecek, peki ya çeteler? Hâlbuki önerdiğimiz 
gibi nehrin başlıca geçiş yerlerini muhafaza görevini 
üstlenecek bir askerî tertibat bölgesi daha etkili 
olacaktır.

General Harington:  Yeni önerilerinizi yarına kadar Generallerle 
incelememiz için sizden süre rica ediyorum.

İsmet Paşa: Pekiyi. Ayrılmadan önce Türk yönetiminin Müttefik 
birlikler olmaksızın tek başına vazife göreceği ve 
askıda kalan yegâne konunun askerî tertibat bölgesi 
olduğu konularında anlaştığımızı açıklığa kavuşturmak 
isterim.

(Görüşmelere yarın saat 10.00’da devam edilmesi 
kararlaştırıldı.)

General Harington, Yunan temsilcilerin yarın sabah 
geleceklerinin haberini aldığını bildirerek İsmet 
Paşa’ya görüşmelere onların mevcudiyetinde mi yoksa 
onlar olmadan mı devam etmek isteyeceğini sordu.
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Müttefik Generallerin önce Yunan temsilcilerle 
görüşmeleri ve daha sonra İsmet Paşa’nın Yunan 
temsilcilerin konferansa dâhil olup olmamalarına dair 
düşüncesinin sorulması hususunda görüş birliğine 
varıldı.
General Harington aynı zamanda yarın tarafsız bölge 
meselesinin de görüşülmesine dair niyetini ifade etti.
General sözlerine şu şekilde devam etti:
On beş gündür Türk birlikleri ile benim birliklerim 
arasında her türlü çatışmayı önlemek için kayda 
değer çaba sarf ettim. Müttefiklerin gönderdiği 
Notanın Ankara Hükûmeti tarafından kabul edildiğini 
söylediğinize göre, birliklerime artık gerginliğin 
mevcut olmadığına dair güvence verebilmeyi isterim. 
Birliklerin birbirinden uzaklaştırılması gereklidir.

İsmet Paşa:  Her türlü hadisenin önüne geçilmesi için iki 
tarafça güven verici önlemler alındı. Hükûmetim, 
tüm harekâtı durdurma emri verdiğini Müttefik 
Hükûmetlere bildirmişti. Generalin o tarihten bu yana 
bizim tarafımızdan hiçbir harekât yapılmamış olduğu 
konusunda bana katılacağına inanıyorum.

General Harington:  Her türlü hadisenin önüne geçilmesi için yaptıklarınıza 
teşekkür ederim. Birliklerinizin emirlerinizi uygulama 
biçimini çok takdir ediyorum. 
Ayrıca birliklerinizin bugün bize gösterdiği saygı için 
de teşekkür ederim. 
Bu durumda yapılacak en iyi şey birliklerinizin 
kumandanına bulundukları yerde Britanya birlikleri 
kumandanıyla anlaşması için emir vermektir.
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İsmet Paşa:  Gerekli emirler daha önce verildi, ama gerekirse 
yinelerim.

General Harington:  Temasın önüne geçilmesi için emirleri yinelemenizi 
rica ederim.

----------

General Harington İsmet Paşa’ya verdiği bu söz için bir 
kez daha teşekkür etti ve bu konferansın barış yolunda 
büyük bir adım olacağını ümit ettiğini söyleyerek 
sözlerini tamamladı.

General Charpy ayrılmadan önce İsmet Paşa’dan 
yarınki oturumda inceleyebilecekleri bir protokol 
taslağını bu gece hazırlamasını rica etti.

General Harington, Generallerin bugün yapılan 
önerileri kendi aralarında incelemekten mutluluk 
duyacaklarını belirtti.

 Oturum saat 7.25’te sona erdi.

-----------
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2. Toplantı
4 Ekim 1922.

1. Oturum, saat 12.25

General Harington:  Üç General dün akşam toplandılar. Generaller 
görüşmelerinin sonucu olarak yetkilerinin sınırlarını 
belirleyen bir belge hazırladılar. Bu belge, 
Hükûmetlerimizin onayına sunulacak. Hükûmetler 
tarafından onaylanır onaylanmaz uygulamaya 
koyulacak.

 Belgeyi okumanızı ve öğleden sonra görüşülmesini 
rica ederim. Franklin-Bouillon tarafından verilen 
belge siyasi nitelik arzediyor.

General Charpy:  Kanaatimce bu belge, dün ifade ettiğiniz tüm istekleri 
karşılayacak niteliktedir. Siyasi hususların dışında dün 
ortaya koyulan meselelerin tümünü kapsıyor. 

 Cevabımız bir ret anlamı taşımıyor, sadece bu 
hususların ele alınması Generallerin yetkilerinin 
dışında kalıyor.

İsmet Paşa:  Dün akşam kararlaştırıldığı üzere, bakış açımızın siyasi 
ve askerî temellerini teşkil eden bir taslak sunmuştum. 
Şimdi sunulan taslak, Ekselanslarının verdikleri 
güvencelere göre, bizim görüşlerimizi kapsıyor. Bana 
taslağı incelemem için zaman tanımanızı rica ederim. 
Öğleden sonra saat 3.00’te gözden geçirebiliriz.

General Charpy:  Taslağı uzlaşı ruhuyla incelemenizi rica ederim.

İsmet Paşa:  Evet bu anlayışla inceleyeceğim.

 Oturuma saat 1.35’te son verildi.

2. Oturum

Öğleden sonra saat 3.05.

General Harington:  Sizden incelemelerinizin sonucunu bize bildirmenizi 
rica ederim.
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İsmet Paşa:  Önemli hususları birlikte tek tek tartışalım. Bu arada benden 
söz edildiği zaman “Türkiye Büyük Milleti Meclisi Hükûmeti 
Temsilcisi” demek gerektiğini vurgulamak zorundayım.

 Dikkatimi çeken noktalar şunlardır: “Daha sonra” kelimesini 
“derhâl” olarak anladım. Kelimeleri bilahare uzmanlara 
incelettiririz. Ama şimdilik “daha sonra geri verme” ifadesini 
“derhâl” şeklinde anlıyorum. Doğru anlamış mıyım?

 O hâlde bu noktaları not ediniz, daha sonra tartışırız.

Savaşın durdurulmasının geçtiği madde: Güncel duruma göre 
Yunan kuvvetleriyle temas hâlinde değiliz, dolayısıyla bu terimin 
değiştirilmesi gerekir.

§ Trakya, Edirne’yi de kapsayacak şekilde Meriç’e kadar Türklere 
verilecektir. Askerî ifadeyle, müstahkem hattın Edirne’ye ait 
olacağını belirtmek gerekir.

§ Demiryolu ulaşımını denetleyecek kurul. Bu kurula bir Türk 
delege atanmasını öneriyoruz.

§ “Tahliye süresi”: Bir çelişki sözkonusu. Burada 8 gün, başka 
yerde 15 gün diyoruz.

§ “Geri verme en geç 30 gün içinde yapılacaktır.” Burada 
geri vermenin 30 günden az sürede, örneğin 20 gün içinde 
gerçekleştirilemeyeceği gibi bir anlam mı var? Eğer 
jandarmalarımız hazırsa bu 20 gün içinde yapılabilir. Bu maddenin 
şu şekilde değiştirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum: “Türk 
makamları hazır olduklarında devir gerçekleştirilecektir.”

§ “Jandarma sayısı belirlenecektir.”

 Jandarma sayısı sabitlenemez.

§ Aynı maddedeki “yetkiye kadar” ifadesiyle biten cümle 
gereksizdir, zira bu aşikârdır.
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§ 7. maddede; “katkıda bulunacaklar” ifadesi yerine 
daha güçlü bir terim kullanılmasını öneririm. 
Geri çekilecek birliklerin taşkınlık yapmalarının 
engellenmesi gereklidir.

§ 8. madde. Burada Meriç boyunca Müttefik birlikler 
tarafından gerçekleştirilecek denetimlerden söz 
ediliyor. “Birlikler” sözcüğünden kurullara eşlik eden 
küçük müfrezeleri anlıyorum. Devir yapıldığında 
kurulların görevleri, birliklerin görevleriyle birlikte 
sona erecektir.

§ Meriç’in doğusunun denetimi bizim için arzu 
edilmeyen bir durumdur. Bu maddeyi silebiliriz.

§ 9. madde. Bu madde gereksizdir. Yukarıda bundan 
bahsetmiştik.

§ 10. madde, “Sözleşme ilgili Hükûmetlerin onayına 
sunulacaktır... vs...” O hâlde Sözleşmenin ilgili 
Hükûmetler tarafından onaylanmasına kadar taraflar 
harekât yapmakta özgür olacaktır.

Askerî açıdan bir husus daha kalıyor: Türkler ile 
Müttefik birlikleri arasındaki ilişkiler. Bana göre bu 
maddenin hiç gereği yok.

General Harington:  Ekselansları tarafından ortaya koyulan hususların 
büyük bir kısmının çözümünün kolay olduğunu 
düşünüyorum. Diğer hususlara gelince, Generaller 
aralarında tartışmak isterler ve bu nedenle konferansa 
yarım saat ara verilmesini talep ederler.

Oturum saat 3.35’te sona erdi.

3. Oturum

 Oturum öğleden sonra saat 5’te açıldı.

General Harington: § 1. [madde] kabul edildi.

§ 2. [madde] “daha sonra” kelimesinin değiştirilmesi 
kabul edildi.

§ Ekselansları 3. maddeyle ilgili ne talep ediyordu?

İsmet Paşa:  3. madde için cümlenin “muhasamat sona erecektir” 
ifadesinden sonra gelen kısmının silinmesini 
önermiştim.
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General Harington:  Demek ki birliklerin yer değiştirme hakkını saklı 
tutmak istiyorsunuz.

İsmet Paşa:  Anadolu’da Yunan birlikleriyle temasta olmadığımızı 
söylüyorum. Öte yandan Trakya’da ordumuz 
bulunmuyor. O hâlde taraflardan birinin hareketinin 
diğeri için hiçbir önemi yoktur.

General Harington: Temas olmadığı hususunda hemfikirim. Fakat siz 
Hükûmetlerimizden Yunan birliklerinin bir hattın 
gerisine çekilmesini sağlamamızı istiyorsunuz. 
Hatta Notanızda birliklerinizin hareketinin 
durdurulduğundan söz ediyorsunuz.

İsmet Paşa:  Bu paragraf bize değil yalnızca Yunan ordusuna 
avantaj sağlıyor.

General Harington:  Neden Ekselans?

İsmet Paşa:  Yunanlılar Avrupa’da yığınak yaparlarsa ben bunu 
önleyebilecek ve hatta mukabele edebilecek durumda 
dahi değilim. Anadolu’da istesem dahi bizi ayıran 
denizden dolayı, bunu yapamam.

General Harington:  Müttefiklerin amacı Trakya’yı almanıza yardım 
etmektir. Paragrafınız birliklerimin tehdit altında 
kalmasına yol açıyor.

İsmet Paşa:  Yunanistan daha çok kazanç elde ediyor. Doğu 
Trakya’yı tahliye etmek zorunda. Yunanlılara Trakya’yı 
tahliye ettirmek için her türlü gerekçe mevcut.

General Mombelli:  Birliklerinizin hareket serbestîsini muhafaza etmekte 
ne tür bir fayda görüyorsunuz? 

General Harington: Müttefiklerin isteği Trakya’yı kurtarmaktır. Engeller 
koymazsanız bunu memnuniyetle yapacaklar.

İsmet Paşa:   Ben zorluk çıkarmadığım kanaatindeyim.

General Harington:   Notanızla birliklerinizin hareketlerini durdurduğunuzu 
bildirdiniz.

İsmet Paşa: Şayet temas hâlinde olsaydık harekâtın durdurulması 
bir şey ifade edebilirdi. Bu hükmü kabul edersek, 
Yunanlılar daha sonra örneğin Türklerin İzmir’de veya 
başka yerlerde yığınak yaptıklarını söyleyebilirler. 
Gerçekte yalnızca bir karargâh kurulmasından söz 
edilebilirdi. Bu bir cephe değildir. Böylece ellerinde 
her zaman bahaneler olacaktır. 
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General Harington:  Eğer bakış açınız bu şekildeyse birliklerimin 
güvenliğini sağlamak için başka bir sözleşme 
hazırlamak mecburiyetindeyim.

İsmet Paşa: Meseleyi taslağı okuduktan sonra inceleriz.

General Harington:  4. madde. Edirne meselesinin müstahkem hatla birlikte 
ele alınması Generallerin yetkilerinin dışındadır. 
Generaller yalnızca bir Müttefik müfrezesini Karaağaç 
Garı’na gönderebilirler. Generaller bu maksatla Edirne 
garnizonunda bir tabur olmasını önerirler.

İsmet Paşa:  Meriç, Edirne şehri boyunca geçer. “Edirne dâhil” 
ifadesinden tüm şehri anlıyoruz. Bu yönde talimatım 
mevcut.

General Harington:  Generallerin Meriç’in diğer yanını müzakere etme 
imkânları yoktur. Bu konu konferansta* gündeme 
getirilmelidir.

General Charpy:  Karaağaç’ta müttefiklerarası bir kurul oluşturulmasını 
ve oradan şehre kadar [olan bölgeye] bir müfreze 
yerleştirilmesini istedik. Böylelikle serbest bir 
yolunuz olacak ve Yunanlılar tarafından bir saldırıya 
açık olmak gibi hiçbir endişe kalmayacak.

İsmet Paşa:  Tüm bu değerlendirmelerin bizi haklı çıkardığına 
inanıyorum. Güneyde bulunan müstahkem mevkiler 
Edirne şehrine tehdit arzedebilir. 

  Zaten konferansın sonunda bu meseleye tekrar 
döneceğim.

General Harington:  “Mümkün olan en kısa sürede geri verme” ifadesi, 
Müttefiklerin fiilen mümkün olabilecek en kısa 
süre içinde geri vermeyi sağlayacakları anlamına 
gelmektedir.

İsmet Paşa:  Tahliyenin 15 gün içinde, Müttefikler tarafından geri 
vermenin de 15 gün içinde ifa edileceğini anlayabiliriz. 

 Müttefikler, birliklerini 30 gün muhafaza edebilir ve 
geri vermeyi geciktirebilirler.

General Harington:  Amacımız yetkilerin devrine yardımcı olmaktır. Devir 
yapıldıktan sonra orada fazladan bir gün daha kalma 
niyetimiz yoktur.

*  Daha sonra toplanacak Barış Konferansına atıf
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General Harington:  (Devam ederek)

 § “Jandarma sayısı”.

 Generaller bu meseleyi incelediler. Jandarma sayısının 
2.000 olmasına karar verdiler. Savaştan önce bu 
bölgelerdeki jandarma sayısı 1.300’dü.

İsmet Paşa:  Sayı belirlemenin gerekli olmadığına inanıyorum. 
Trakya’da çok olay meydana geldi. Beni böyle 
konuşmaya iten sebepleri size açıklamaya hazırım.

General Mombelli:  Jandarmalar sözkonusu olduğunda çok yüksek sayılara 
çıkamayız.

General Charpy:  Sizin önerdiğiniz sayıyı dikkate almaya hazırız. 
Bununla birlikte yaklaşık bir sınır belirlemeyi gerekli 
gördük.

General Harington: Yüksek bir sayı belirlemektense makul bir sayı 
belirlersek kabul görecektir.

İsmet Paşa:  Sayı belirlemek ileride yüzlerce soruna yol açacaktır. 
Önce siz bile bize ordumuzu Trakya’ya naklettiğimizi 
söylersiniz.

General Harington:  İstanbul’dan geçecek askerlerin sayısını doğrulamak 
olanaklı değildir.

İsmet Paşa:  Bir sayı kabul edersek denetim gündeme gelecektir. 
Dahası 2.000 asker uygulamada yeterli olmayabilir. 
Daha sonra örneğin 2.050 asker yollarsak 50 asker 
fazla yolladık diye sorun çıkacaktır.

General Harington: Size sunduğumuz sayı nihai sayı değildir. Bu sayıyı 
arttırabiliriz. Jandarmalar için kısıtlamalar sözkonusu; 
iaşelerini sağlamak gerekir, bunun da bir maliyeti var. 
Sayılarını siz kendiniz belirleyin.

İsmet Paşa:  Hiçbir zorluğu olmayan çok basit bir konu gibi 
gözükse de bu, gerçekte önemli bir meseledir. Bunun 
anlamı bize ait bir ülkede başkalarına bağımlı olmak 
demektir. Olağanüstü koşullarda bulunuyoruz. Tek 
bir jandarmanın dahi bulunmasına gerek olmayan 
köyler olduğu gibi, başka köylerde örneğin 100 asker 
gerekecektir.
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General Harington:  Ülkenin egemenliğine halel getirmek gibi bir niyetimiz 
yok, barış imzalandığında Ekselansları dilerse bu 
konuyu bir komisyona havale ederiz.

İsmet Paşa:  Sayıyı belirsiz bırakmanın hiçbir sakıncası 
olmayacaktır. Herkesin gözü önünde yapılacaktır.

General Harington:  Sayının belirsiz bırakılması, Sözleşmenin Müttefikler 
tarafından kabulünü, dolayısıyla Trakya’nın geri 
verilmesini geciktirecektir.

General Mombelli:  Amacımız Trakya’nın tahliye edilmesidir. Bir sayı 
belirtmediğiniz takdirde, bunun birtakım sorunlar 
çıkarması mümkündür. Bu meseleyi bir komisyona 
havale edelim.

İsmet Paşa:  Ben sayı saptamayı kabul edemem. Sayıyı 
sınırlandırmamanın herhangi bir sakıncası yoktur.

General Harington:  Bu jandarmalar İstanbul’dan geçecekler; ancak biz 
onları ne denetleme ne de durdurma hakkına sahibiz. 

 Sonradan talepte bulunma ihtimalini bertaraf etmek 
daha iyi olabilir. Şayet Kumandan bu sayının yetersiz 
olduğuna hükmederse arttırılmasını isteyecektir.

General Charpy:  Bu hassas konuları daha sonraya bırakalım.

General Harington: 7. madde.-

 Ekselansları son cümlenin kuvvetlendirilmesini 
istemişti.

İsmet Paşa:  Evet, bir sorumluluğun belirlenmesini istiyorum. 
Kurullara yalnızca taşkınlıkları önleme sorumluluğu 
yüklenmemeli; Kurullar aynı zamanda bu 
taşkınlıklardan da sorumlu tutulmalıdır. Her türlü 
taşkınlığı engellemek için güçlü önlemler almak 
gerekir.

General Harington:  Bursa’ya gönderilen Müttefik görev heyeti kentin 
tahrip edilmesini önlemeyi başardı.

İsmet Paşa:  Bunun lehine ve aleyhine kanıtlar var. Çoğu zaman 
önlemek için güç kullanmak gerekir.

General Charpy:  Kurullar Yunanlıların taşkınlık yapmalarını engellemek 
için ellerinden geleni yapacaklar; ancak bunlardan 
sorumlu tutulamazlar.
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General Mombelli:  Müttefikler Türk yönetiminin özgür olmasına halel 
getirmek istemiyorlar.

İsmet Paşa:  Sözkonusu olan sizin gelmenize ve bize devir 
yapılmasına kadar geçecek süredir. 

General Harington:  Dün yola çıkan kurullar her türlü taşkınlığı önlemek 
için çok açık talimat aldılar.

General Harington:  8. maddeyi okur.- “Meriç’in denetimi”. Denetim, 
Meriç’in doğusuna konuşlanacak yedi tabur tarafından 
ifa edilecektir. Bu taburlar belli başlı merkezlerde 
kalacaktır.

İsmet Paşa:  Bu maddeden birliklerin Türk yönetimi sırasında dahi 
kalabilecekleri anlamı çıkıyor.

General Mombelli:  8. maddeyi kabul edebileceğiniz ama değiştirilmediği 
takdirde 9. maddeyi kabul etmeyebileceğiniz 
anlaşılıyor.

İsmet Paşa:  9. maddede hemfikirsek 8. madde bu maddeye bağlıdır.

General Harington:  Generaller değişiklik getirmediler.

İsmet Paşa:  Bu maddeden Müttefik müfrezelerin bir ay geçtikten 
sonra da kalabilecekleri anlaşılabilir.

General Charpy:  Türk yönetimine devrin kademeli olarak 
gerçekleşmesini talep ediyorsunuz. Bu süreyi 30 
güne indirmek daha iyi olur. Birliklerin küçük gruplar 
hâlinde ayrılmaları yerine 30. günde tamamı gitmeli.

İsmet Paşa:  Anlıyorum. Türk yönetimi ile [Müttefik] birliklerin[in] 
bir arada bulunması zorluklara sebebiyet verecektir.

General Charpy:  Bu kısa bir süre; istisnai önlemler alınacak. Birliklerin 
varlığı sakınca doğuramaz.

İsmet Paşa:  Bu bizim için esasa dair bir meseledir.

General Harington:  Bu sistem Müttefikler tarafından işgal edilen bölgelerde 
şimdiye kadar çok iyi uygulandı.
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General Charpy:  Bu güçlüklerin dikkate alınacak türden olmadığına 
inanıyorum.

İsmet Paşa:  Bu asli bir meseledir. Biz bir yere girersek orada yalnız 
olmak isteriz.

General Harington:  Generallerin tüm önerileri size yardımcı olmak içindir. 
Bunun böyle anlaşılmadığını müşahede ediyoruz.

İsmet Paşa:  Askerî bir vaziyeti düzenliyoruz; her türlü güçlüğün 
bertaraf edilmesini gerektirecek koşullar ortaya 
çıkabilir.

General Harington:  Ekselanslarını temin ederim ki Generaller her türlü 
zorluğu yenme arzusuyla hareket etmektedirler. 
Bununla beraber, konferansa yarın devam etmeyi 
öneriyorum. O zamana kadar bir çözüme ulaşılacağını 
ümit ediyorum. 

 Uzlaşmaya varmak için önerilerde bulunma 
imkânınızın olup olmadığını bana söylemenizi rica 
ederim.

İsmet Paşa:  9. madde hakkındaki düşüncem şu şekilde: Açıkça 
ortaya koyulursa tartışırız.

General Charpy:  Bu sözleşmenin mümkün olan en kısa zamanda 
imzalanması gerektiği kanaatindeyim. Bu durumda 
bu akşam da devam etmeyi ve bir çözüm bulamazsak 
çalışmamızı yarın sürdürmeyi öneriyorum.

General Harington:  Meselenin önemli olduğunu ve zaman gerektirdiğini 
düşünüyorum. 

 Devam edelim: 10. madde. 

 Generallerin önerisi: (10. maddeyi okur)

İsmet Paşa:  Bu, uygulamada muhasamatın askıya alınması akdidir. 
Muhasamatı askıya aldık ve konferans toplandı. O 
hâlde konferanstaki çalışma bir sonuca varmazsa 
[yükümlülüklerimize] bağlı kalmayız. Ve zaman 
aleyhimize işliyor.

General Harington:  Bu Müttefiklerin Trakya’ya yapmak istediği yardımı 
da geciktiriyor.

 O zaman askıda kalan hususları not edelim.
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İsmet Paşa:  3. madde “muhasamatın askıya alınması”

 4. madde “Edirne’nin güneyi meselesi”.

 6. madde “Jandarma gücü için sayı belirlenmesi”

 9. madde. ________

 10. madde  “Sözleşmenin Hükûmetlerimiz 
tarafından onaylanmaması durumunda harekât 
kendiliğinden başlayacaktır.”

General Harington:  Harekât Yunan birliklerine karşı mı yoksa diğer 
birliklere karşı mı yürütülecek?

İsmet Paşa:  Sözleşme yoksa harekât özgürlüğü vardır.

General Harington:  Bunun gerekli olmayacağını umarım. Buraya size 
yardım etmeye geldik. Bu arada dün Çanakkale’ye* 
bir subay gönderme talebimin tarafınızdan uygun 
karşılanıp karşılanmadığını bilmek isterim.

İsmet Paşa:  Bu meseleyi bu günlerde çözüme ulaştırmayı ümit 
ederim. Gerekli emirler verildiği için hiçbir hadise 
meydana gelemez.

General Harington:  Çok takdir ediyorum ve sözünüze güveniyorum. 
Konuşmanın gidişatından bir ara bakış açınızı 
değiştirdiğinizi sanmıştım. Şimdi rahatladım.

İsmet Paşa:  Ekselanslarının bakış açısına katılıyorum. Bizim 
harekâtımız Yunanlıları hedef alıyor. Sözleşme olmazsa 
harekâtımız daima Yunanlılara karşı sürdürülecektir. 

 Bir önerim var: Anadolu’dan ve Trakya’dan toplanan 
sivil rehineler var. Yunanlıların elindeki sivil rehineler, 
bu Sözleşme kabul edilir edilmez iade edilmeliler.

General Harington:  Bu meseleyi inceleyeceğim.

General Charpy:  Sizi tatmin etmek için çalışacağız.

İsmet Paşa:  Bir çözüme ulaşmak için elimden gelen her şeyi 
yapacağım.

 Oturum akşam saat 7.20’de sona erdi.

*  Metinde Tchanak.
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3. Toplantı
[5 Ekim]

1. Oturum.
Saat 11.30.

 General Harington oturumun başlamasından önce 
İsmet Paşa’ya Trakya’dan haber alıp almadığını sordu. 
İsmet Paşa almadığı cevabını verdi.

 General Harington daha sonra Yunan delegelerin 
dün akşam ulaştıklarını ve Mudanya açıklarındaki 
bir gemide olduklarını bildirdi. Askerî bir sözleşme 
imzalamak için gerekli yetkilerle donatılmamış 
olduklarından sözleşme taslağının delegelere 
iletilmediğini belirtti.

 İsmet Paşa cevaben bu durumda Yunan delegelerin 
görüşmelerde yer almalarında hiçbir yarar olmadığını 
söyledi.

 O ana kadar salonda bulunmayan General Charpy 
konferans salonuna geldi.

 Oturum saat 11.40’ta açıldı.

General Harington:  Generaller Sözleşme taslağını incelediler. Generallerin 
Meriç hattını müzakere etme yetkileri yoktur. Bu 
konuda Hükûmetlerine başvurmak zorundalar.

 Diğer konulara gelince, Generaller meseleyi büyük 
ciddiyetle incelediler. Size yardımcı olmakla yükümlü 
olduklarından, beklentilerinizi karşılamak arzusuyla 
hareket ediyorlar.

 O hâlde görüşelim:

 Birinci paragraf değiştirilmedi.

İsmet Paşa: Yunan delegelerin talimatları yeterli değilse, 
Sözleşmeyi Yunanistan’a kabul ettirme yollarını 
aramak gerekir.

 Bu meseleyi not ediyorum.
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General Harington:  Değişiklikleri okuyacağız. Ayrıntılar burada yazılı. 

 (3. ve 4. paragrafları okur.)

İsmet Paşa:  Bu konu üzerinde düşüneceğim. Burada Yunan 
birliklerinin müstahkem hatların ötesine tahliye 
edilmesi öneriliyor. Bundan Yunan yönetimini de 
anlıyorum.

General Harington:  Yunan yönetimini de Meriç’in batısına tahliye etme 
yetkisine sahip değiliz.

General Mombelli:  Elbette Yunan yönetimi devam edecektir.

İsmet Paşa:  Buna daha sonra cevap vereceğim.

 (6. madde okunur)

General Harington:  Bu meselede büyük bir taviz verdik.

İsmet Paşa:  “Kesin gerekli” ifadesinin üzerinde duralım; bu 
ifadenin kimseye hak sağlamadığını düşünüyorum.

General Harington: Bunu size bırakıyoruz.

 (Okunur) ………

 “Müttefik birliklerinin ve görev heyetlerinin çekilme 
tarihine Müttefikler ve Türkiye Büyük Milleti Meclisi 
Hükûmetiyle birlikte karar verilecektir.”

General Harington:  Bu bir düzenleme meselesidir.

İsmet Paşa:  Dün bir ihtimal sözkonusuydu. Müttefik birlikleri bir 
ay kalabileceklerdi. Şimdi müşahede ediyorum ki, 
birkaç aydan fazla kalabilirler. Bu bizim için daha 
olumsuz bir durum.

General Harington:  Bir yanlış anlama olduğu kanaatindeyim. Hükûmetlerin 
şimdiden anlaşabileceklerine inanıyorum.

İsmet Paşa:  Bundan Trakya’nın Yunan birliklerince tahliye 
edileceğini ve Müttefik birliklerince işgal edileceğini 
anlıyorum. Türk yönetimi Müttefiklerin işgali altında 
tesis edilecektir.

 Sözkonusu görev heyetlerinin ve birliklerin gidişine 
Hükûmetlerce karar verilecektir. Söylemek istediğiniz 
bu değil mi?

General Mombelli:  Bu Sözleşme Trakya’nın geri verilmesinin yöntemlerini 
esas alır.
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General Harington:  Trakya’nın kesin olarak geri verilmesi barış 
antlaşmasına bağlıdır.

İsmet Paşa:  Bundan denetim sözcüğünün devir yapılmasına kadar 
tahliye süresi için kabul edildiğini de anlıyorum. 
Uygulamada denetimin Hükûmetlerin kararına kadar 
sürmesi gerektiğini anlıyorum.

General Harington:  Generaller geri vermeyi tartışma yetkisine sahip 
değiller. Trakya’nın resmî olarak geri verilmesi 
barış antlaşmasına bağlıdır. Biz burada hazırlıkları 
yapıyoruz.

İsmet Paşa:  Tahliyeden söz ediliyor ama geri verme 
gerçekleştirilmiyor.

General Harington:  Doğru; Notada Hükûmetlerin Trakya’nın Türkiye 
Büyük Milleti Meclisi Hükûmetine geri verilmesine 
olumsuz bir gözle bakmadıkları söyleniyordu. 
Türk yönetiminin tesis edilmesi zaten büyük bir 
tavizdir. Notada Trakya’nın değil yönetiminin geri 
verilmesinden söz ediliyor.

İsmet Paşa:  Bizim anlayışımız şu şekildedir: Bize yönetimin 
verileceğinin söylenmesi, orada yalnız olacağımız 
anlamına gelir. Hükûmetim ve ben böyle anlıyoruz.

General Harington:  Talimatlarımıza göre Trakya tüm egemenliğiyle ancak 
barıştan sonra geri verilebilecektir.

İsmet Paşa:  Bu durumda dayanaktan yoksunuz. O hâlde 
Hükûmetlerin bu yetkiyi vermeleri gerekir.

General Harington:  Bu husus Hükûmetlerimizin hâlâ cevap beklediği 23 
Eylül tarihli Notada yer alıyordu.

İsmet Paşa:  Bu konferansın iki temeli vardır. Birçok husus çözüme 
kavuşmadı. Bize harekâtı durdurmamız söylendi; biz 
de durdurduk. Bay Franklin-Bouillon bu konuda bize 
açıklamalarda bulundu; biz de güvendik. Hükûmetimin 
ve Müttefiklerin Notaları, konferansımızın temellerini 
oluşturuyor.

General Harington:  Generallere verilen talimatlar, Yunan birliklerinin 
gerisine çekilecekleri hatta karar vermeleri yönündedir. 
O hâlde Trakya’yı size vermek için yetkileri yoktur.
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 Dahası bu bir siyasi meseledir. Generallerin 
yetkilerini aşan tüm meseleler için ilgili hükûmetlere 
başvurulacaktır.

İsmet Paşa:  Mesele siyasi değildir. Konferansımıza temel teşkil 
eden bir Nota var. Müttefik Hükûmetler Generallerini 
bu amaçla gönderdiler.

General Harington:  Bildiğim kadarıyla Müttefik Hükûmetler Notalarına 
cevap bekliyorlar.

General Mombelli:  Bu toplantının amacı tahliye usulünü incelemektir.

İsmet Paşa:  Askerî vaziyet her geçen gün lehimize gelişiyor. Bu 
arada Yunanistan avantajlar sağlıyor.

General Harington:  Biz burada hazırlıkları yapmak için bulunuyoruz.

İsmet Paşa:  Anında icra edilmeyen önlemleri konuşuyoruz.

General Harington:  Biz amacı hedefliyoruz.

İsmet Paşa:  Bu süre zarfında neden ülkemi yakmaya devam eden 
Yunanlılara menfaat sağlayayım?

General Mombelli:  Yetkilerimizin sınırı konusunda General Harington’ın 
görüşünü paylaşmak durumundayım. Geri 
vermenin gerçekleşmesi barış antlaşmasına bağlıdır. 
Müttefiklerin Notasına henüz cevap verilmedi.

İsmet Paşa:  Bildiğim kadarıyla Hükûmetim cevabı birkaç gün 
içinde gönderecek.

General Mombelli:  Biz burada tahliyenin esaslarını tartışmak için 
bulunuyoruz.

İsmet Paşa:  Esaslar tartışılamaz. Biz burada önlemleri ve ayrıntıları 
tartışmak için bulunuyoruz.

General Mombelli:  Şu sonuca varıyorum: Ana amacımız Trakya’da 
katliamların önüne geçmektir. Tahliye kuşkusuz 
bu tür taşkınlıkların önüne geçecektir. Daha sonra, 
kararlaştırılan önlemleri Hükûmetlerimize önereceğiz. 
Sözkonusu önlemleri almadığımız ve bunları 
Hükûmetlerimize sunmadığımız takdirde Trakya’daki 
can sıkıcı durum devam edecektir. Talimatlarımız



180 TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİYLE 100. YILINDA MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ TUTANAKLAR-BELGELER



181II. BÖLÜM 

 sınırlıydı, buna rağmen çok esnek davrandık. Bizim 
görüşlerimiz sizinkilerle uyumlu olduğu takdirde 
Trakya’da sükûneti sağlamayı başarırız.

General Charpy:  Generaller bir sonuca ulaşma arayışındalar. Harekât 
durduğuna göre derhâl Trakya’ya girmelisiniz. 
Meslektaşlarımın Trakya’yı size geri verme yetkileri 
yoktur. Ben kabul edebilirim, ama bu Beyler edemezler. 
Onlar Hükûmetlerinden talimat talep edeceklerdir.

İsmet Paşa:  Kadınları ve çocukları merhametsizce katleden Yunan 
ordusunun tahripkâr vasfı konusunda hemfikiriz. 
Yalnızca sıradan askerler değil, yüksek rütbeli subaylar 
da bu kıyımlara katıldılar. Yunan Generalleri, Yunan 
ordusu saflarında disiplinin mevcut olmadığını resmen 
açıkladılar. Yunan ordusu topraklarımızda bir gün daha 
kalırsa bütün ülke enkaz yığını haline gelecektir. Bu 
artık askerî değil, insani bir meseledir. O hâlde halkın 
korunması ancak kalıcı bir yönetimle mümkündür. 
Müttefikler ahlaki sorumluluk üstlenmektedir.

 Kanaatimce Trakya’nın Türk yönetimine geri verilmesi 
gereklidir. Birliklerimizin yürüyüşü Müttefiklerin 
talebi üzerine durduruldu.

 Ekselansları General Charpy’ye bu açıklamaları için 
teşekkür ederim. Zannımca talimat istenmesi için 
yeterince vakit vardı. Aslına bakarsanız bu iki-üç 
saatlik bir mesele.

 Generallerin üstlendiğim ciddi sorumluluğu 
düşünmelerini rica ederim. Bu anormal durumun 
sürmesine izin vermeye hakkım var mı? Üç gündür 
harekât durmuş hâlde. Bu durumun bugün yarın 
biteceğine inanarak Müttefiklere hep güven duydum. 
Hükûmetime karşı büyük bir sorumluluk üstlendim. 
Kendi adıma birçok fedakârlıkta bulundum.

General Harington:  Takdir ediyorum ve insani duygularınızı paylaşıyorum. 
Generaller bazı talimatlarla geldiler. General Charpy



182 TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİYLE 100. YILINDA MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ TUTANAKLAR-BELGELER



183II. BÖLÜM 

 yakın zamanda yeni talimat aldı. Ancak General 
Mombelli ve ben, bu talimatı almadık.

 Biz Generallere, görüşme yapmamız ve bir sonuca 
varmamız için 10 dakika vermenizi rica ederim.

Oturuma son verildi.

- - - - -

Oturum saat 1.20’de açıldı.

General Harington:  Generaller meseleyi incelediler. Sonuç olarak önemli 
bir meselenin ortaya çıktığını gördüler: Trakya’nın 
geri verilmesi. Bu yeni bir mesele. Britanya ve 
İtalya Generallerinin bu yönde talimat almadıklarına 
dikkatinizi çekerim.

 Ekselansları zaman unsurundan bahsetti. Ben kendi 
adıma zaman kayıplarının önüne geçmek için 
imkânım dâhilindeki her şeyi yaptım. Geriye kalan 
yegâne hususun, İstanbul’daki Yüksek Komiserlere 
ve Hükûmetlerimize telgraf çekilmesi olduğuna 
inanıyorum. Bir cevap almak için oturuma yarın 
saat 2.30’a kadar ara vermeyi öneriyorum. Bu, 
İstanbul’a gidip Yüksek Komiserlerle görüşmek ve 
Hükûmetlerimizin yeni talimatlarını talep etmek için 
[gereken] süredir.

İsmet Paşa:  Bu talimatları almak için ne kadar zamana ihtiyacınız 
var?

General Harington:  Yarına kadar cevap alacağımızı ümit ediyoruz.

İsmet Paşa:  Harekât toplantıya kadar, ardından konferans süresince 
durduruldu. Oysa bu durum karşısında bu süreyi 
uzatma yetkim yok. Dolayısıyla Yunan ordusuna karşı 
eylem serbestîmiz sürecektir.

General Harington:  Ekselanslarının bakış açısını anlıyorum. Ekselansları 
harekâtın konferans sırasında askıya alınmasını 
konuşmak istiyor. Kendi adıma mümkün olan 
tüm tavizleri verdim. Hükûmetime soracağım. 
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 Fakat bu arada Yunanlılara karşı muhasamat yeniden 
başlarsa, bunun bir çözüme ulaşma yolu olmayacağını 
düşünüyorum.

İsmet Paşa:  Talimatlarımız olduğu takdirde meseleyi hükûmetlerin 
onayına sunmamıza gerek yoktur.

General Harington:  Hükûmetlerimize sormaktan başka seçeneğimiz yok. 
Geriye hâlâ bir mesele kalıyor: Karaağaç meselesi.

İsmet Paşa:  Benim Edirne’ye dair anlayışım, şehrin Yunanlıların 
tehdidi altında olmaması gerektiğidir. 

  Ancak bir husus daha var: tüm Yunanlıların özgürce 
seyahat etmesine izin veriyoruz. Yunanistan’da enterne 
edilmiş olan bizimkiler neden iade edilmiyor?

General Harington:  Ekselansları, bunun siyasi bir mesele olduğunu 
düşünüyorum.

İsmet Paşa:  Bu, ülkenin güvenliğiyle ilgilidir. Dahası, Hükûmetimin 
ısrarla üzerinde duracağı insani bir meseledir.

General Harington:  İlke olarak buna itiraz yok; fakat bu husus konferansın 
konusu değil.

İsmet Paşa: Telgrafla talimat istenecek tüm meseleler siyasidir.

General Harington:  Ekselansları arzu ederse, bu meseleyi de Hükûmetime 
sorarım.

İsmet Paşa: Lütfen.

General Harington:  Telgraflarımızı derhâl yollayacağız. Sadece bana 
harekâtı durdurmaya devam edip etmeyeceğinizi 
söyleyin. 

İsmet Paşa:  Dün başka bir sözleşme sözkonusuydu. Bu sözleşme 
nerede?

General Harington:  Diğer sözleşme ilkine bağlıdır. Yarın öğleden sonra 
saat 2.30’da toplanacağız.

İsmet Paşa:  Anlaşıldı.

General Harington:  Sizin birlikleriniz ile benim birliklerim arasında 
temas olmaması için emirlerinizi yineleyeceğinizi 
umuyorum.
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İsmet Paşa:  Hadiselerin önüne geçmek için emirler verildi. Ben 
de kendi adıma mevcut durumun muhafaza edilmesi 
gerekip gerekmediğine dair Hükûmetimin talimatını 
isteyeceğim.

General Charpy:  Sizden, nihai bir çözüme ulaşılıncaya kadar hiçbir 
harekât yapılmamasını isteyeceğim. Mademki üç gün 
bekledik bir gün daha bekleyebiliriz.

General Mombelli:  General Charpy’nin görüşüne katılıyorum.

İsmet Paşa:  Ekselansları görev heyetlerinin Trakya’ya 
gönderildiğini söylemişti.

General Harington:  Görev heyetlerinin yola çıkmasıyla birlikte daha fazla 
yıkım olmayacağını ümit ediyorum.

İsmet Paşa:  Yarın saat 2.00’ye kadar sükûnet devam edecek.

General Harington:  Generaller adına size teşekkür ederim.

Oturum saat 2.10’da sona erdi. 

----------
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4. Toplantı
Cuma, 6 Ekim 1922

Akşam saat 8.30.

General Harington:  Gidişimizden bu yana boş durmadığımıza sizi temin 
ederim. Bugün yapılması için anlaştığımız görüşmeye 
gelemememin sebebini size açıklayacağım. Esasen size 
bu konuyla ilgili haber yolladım. Bu arada Müttefiklerin 
Notasına Hükûmetinizin resmî cevabını da aldım. 
Bu Notanın kapsamını bilseydim, toplantılarımızda 
muhakkak bizlere çok yardımı olurdu. Hükûmetinizin 
barış için Müttefik Hükûmetler kadar kaygılı olduğunu 
saptamış olmaktan dolayı mutluyum.

 Telgrafıma aldığım cevapta Bakanlar Kurulunun 
toplandığı ve yapılan görüşmeden sonra Lord 
Curzon’ın çözüm bulmak için Paris’e gittiği bildirildi. 
Size daha önce söz verdiğim gibi, Londra’ya acilen 
karar alınması için telgraf çektim. İstanbul’daki 
Yüksek Komiser de aynısını yaptı. Londra’dan aldığım 
telgrafta, cevabın Lord Curzon ile Bay Poincaré’nin 
görüşmesinin ardından Paris’ten derhâl gönderileceği 
de belirtiliyordu. Lord Curzon’ın Paris’e gitmiş 
olmasının da sorunun hızlı çözümü için çok mutlu bir 
belirti olduğunu düşünüyorum. Yunan Hükûmetinin 
Paris kararına karşı koyacağını düşündürecek bir 
neden yok. Gidişimden bu yana, karar alınır alınmaz 
Trakya’nın Müttefiklerce teslim alınmasına yönelik 
hazırlıkların yapılması için gerekli emirleri verdim. 
Duyduğum güvenin size de ilham vermesini arzu 
ederim. 14 gün sonra yapılacak olan büyük konferansın 
sonucu için şimdi daha umutluyum.
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 Yakılan köylerle ilgili aldığınız haberlerin teyit 
edilmediği hususunda sizi temin etmekten çok 
mutluyum. Gönderilmesini emrettiğim uçakların 
gözlemlerine göre bu köylerin yanmadığı; ama Saray 
ormanlarında büyük bir yangın olduğu görüldü. Köyler 
zarar görmemiş. Esasen bu konudaki raporu size yarın 
ileteceğim.

 Paris kararının ulaşmasına kadar İstanbul’da kalmam 
yönündeki emre uymayarak, bu gece almayı umut 
ettiğim iyi haberi size vermek için yola çıktım.

General Mombelli:  O hâlde yarın 8.00’de toplanacağız.

General Charpy:  Generaller bir sonuca ulaşmak için büyük çaba sarf 
ettiler. Ancak telgraf teatisi zaman aldı. Bu gece 
cevabın geleceğini ümit ediyoruz. Bu durumda yarın 
saat 8.00’de toplanırız. 

İsmet Paşa:  Ekselanslarına konferans için gösterdiği olumlu 
çabadan ötürü teşekkür ederim. Tarafımdan gösterilen 
tüm samimi çabaları fark ettiklerine inanmak 
istiyorum. Toplantımız sırasında Hükûmetimin 
Müttefiklere gönderdiği cevabi Notadan henüz 
haberdar olmamıştım. Metni sizin gidişinizden 
sonra ulaştı. Bu Notanın yakın zamanda uzlaşmaya 
varılacağına dair bir belirti olduğunu umuyorum. 
Trakya’da yakılan köylerin isimleri konusunda daha 
kesin bilgiler edinmek isteyeceğinizi umarım.

General Harington:  Keşif uçakları göndermenin ötesinde Trakya’da 
bulunan Müttefik kurullara köylerin isimlerini 
yolladım.

İsmet Paşa:  Ekselanslarının uçak göndermekle gösterdiği ilgiden 
çok mütehassis oldum, size sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım.
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General Harington: İnsanlık davasına hizmet etmek için elimden geleni 
yapmaktan dolayı mutluyum.

İsmet Paşa:  Ekselansları Generallerin belirttikleri arzu üzerine, 
yarın sabah 8.00’de toplanacağız.

General Mombelli:  İtalya Hükûmeti adına Ekselanslarına resmî açıklama 
yapmama izin veriniz:

 İtalya Kraliyet Hükûmeti;

1) Askerî açıdan Edirne’nin konumunun; Edirne şehrini, 
şehrin dışındaki Karaağaç mahallesini ve Meriç’in 
sağ kıyısındakiler dâhil müstahkem mevkiler kuşağını 
kapsadığını göz önünde bulundurarak;

2)  Müttefik Hükûmetlerin 23 Eylül 1922 tarihli Notasında 
yer alan “Edirne dâhil” ifadesinin meşru olarak 
yukarıdaki gibi yorumlanabileceğini değerlendirerek;

3)  Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Yönetimi ve 
jandarmasının Doğu Trakya’ya kademeli olarak 
yerleştirilmesiyle, askerî kurulların ve Müttefik 
müfrezelerinin buradan çekilmesi meselesinin, 
Müttefik Hükûmetlerin 23 Eylül tarihli Notasında 
öngörüldüğü üzere Doğu Trakya’nın mülkiyetinin 
barış antlaşmasının az öncesinde Türkiye’ye verilmesi 
anlamına geldiğini göz önünde bulundurarak;

4) Dünya barışının menfaati uyarınca izlediği yüksek 
hedeflerin bilincinde olarak;

5)  Mudanya toplantısının başarısının önümüzdeki barış 
konferansı için en iyi hazırlığı teşkil edeceğine kani 
olarak;

6)  Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin kendisine iade 
edilen Doğu Trakya’da ulusal azınlıkları hiçbir ırk 
ve din ayrımı gözetmeksizin korumayı mutlak görev 
addedeceğine güvenerek;
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 Edirne şehrine ve askerî kurullar ile Müttefik 
müfrezelerinin Doğu Trakya’dan çekilmelerine 
ilişkin olarak Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin 
Askerî Temsilcisi Ekselansları İsmet Paşa tarafından 
öngörülen çözümlerin ivedilikle kabulüne karşı 
çıkmamaktadır.

 İtalya Kraliyet Hükûmeti bu kararı Ekselansları 
İsmet Paşa’nın bilgisine sunarken, Britanya Kraliyet 
Hükûmetinin cevabını alıncaya kadar Ekselanslarının 
nihai kararlar almamaya özen göstermesi hususuna 
güçlü bir vurgu yapar.

İsmet Paşa:  Ve şu andan itibaren kabulüne.

General Mombelli:  Evet, şu andan itibaren Ekselansları.

İsmet Paşa:  Ekselansları General Mombelli’ye, İtalyan 
Hükûmetinin hak ve adalet anlayışı için Hükûmetim 
adına teşekkür ederim. Keza Ekselansları General 
Charpy’ye de daha önce bize vermiş olduğu teminatı 
yinelediği için müteşekkirim.

General Harington:  O hâlde geriye kalan yegâne teminat İngiltere’ninki 
(gülüşmeler). 

 Yarın size Yüksek Komiserlikte hazırlanan ve 
sonuncu olmasını ümit ettiğim protokol taslağını 
sunacağım. Sözlerimi bitirirken, bizim sizin iyi 
niyetinize güvendiğimiz gibi sizin de bizim iyi 
niyetimize güvenmenizi rica ederim. Barışa ulaşmayı 
başaracağımızı umuyorum. 

General Mombelli:  Aldığım talimat doğrultusunda Hükûmetim beni, 
Türkiye Büyük Milleti Meclisi Hükûmeti Temsilcisi 
vasfınızla, daha önce söz verdiğiniz gibi yarın sabah
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Paris’ten yanıt gelinceye kadar herhangi bir karar 
almaktan kaçınmanız için nezdinizde güçlü biçimde 
ısrarcı olmam konusunda görevlendirdi.

 Oturum saat 8.55’te sona erdi.
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5. Toplantı
Cumartesi, 7 Ekim 1922.

[1. Oturum]

General Harington:  Cevabı henüz almadım. Basına göre, Lord Curzon 
Paris’te ve dün akşam saat 11.00’de Bay Poincaré’yle 
buluştu. Bana göre olumlu emareler var ve iyi bir 
çözüm aranıyor.

 Öğleden sonra saat 2.00’de bana gelen uçak raporuna 
göre hudut hattının 50 km batısında hiçbir köy yangını 
bulunmuyor. Komisyonların raporlarından bölümler 
şu şekilde: (Raporu okur)

 Dün akşam Ekselanslarına söylemekten onur 
duyduğum üzere, tüm işaretlerin iyi olduğunu 
görüyorum. Telgrafı bugün alacağıma inanıyorum. 
Bu durumda oturumun akşam saat 5.00’e kadar 
ertelenmesini rica ederim.

General Charpy:  Fransa Hükûmeti Lord Curzon’la gece yarısı bir 
toplantının yapıldığını iletti. Sizden Hükûmetim 
adına en küçük bir askerî eyleme girişmeden önce 
cevabı beklemenizi rica ederim. Aynı zamanda Bay 
Venizelos’un Trakya’nın Yunanistan tarafından 
boşaltılması ilkesini kabul ettiğini öğrendim.

General Mombelli:  Cevap gelinceye kadar beklemenizi rica etme 
hususunda Ekselansları Generallere katılıyorum.

General Harington:  Lord Curzon ile Bay Poincaré’nin dün akşamdan 
önce toplanmamış olmalarından memnunum, böylece 
birbirimizi çok daha iyi anladığımızı ve birbirimize 
daha çok güvendiğimizi bildirdiğim dünkü telgrafı 
almaya zamanları oldu. Telgrafımın iyi bir izlenim 
yaratacağını umarım.

İsmet Paşa:  Ekselansları Generallerin arzusu üzerine oturumu 
saat 5.00’e erteleyeceğiz. Bu arada dilerseniz askerî 
ve sivil esirler konusunu çözüme kavuşturabiliriz.
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 Hükûmetim bu sorunun çözümünü istiyor. Bu meseleye 
acil bir çözüm bulunursa minnettar kalacağım. 
Ekselansları General Harington’a köy yangınları 
konusunda bana vermek lütfunda bulunduğu bilgiler 
için teşekkür ederim.

General Harington:  Uçakla keşfin bugün de tekrarlanması ve sonucundan 
burada haberdar edilmem yolunda emirler verdim. 

  Savaş esirleri konusunda Hükûmetinizin bir 
mübadeleye hazır olup olmadığını söylemenizi rica 
ederim.

İsmet Paşa:  Bizim elimizde sivil Yunan esirleri bulunmuyor; 
biz onları serbest bıraktık. Yunanistan’dan savaş 
esirlerimizi derhâl serbest bırakmasını talep etme 
hakkımız olduğuna inanıyorum. Yunan savaş esirleri 
barış konferansından sonra serbest bırakılacaklar. 

General Harington:  General Pellé’nin Türk savaş esirleriyle ilgili haberleri 
olduğunu biliyorum.

General Charpy:  Nitekim General Pellé sivil esirlerin bir kısmının 
iadesine başlandığını bildirdi.

İsmet Paşa: Tüm sivil ve askerî esirlerin konferansın bitiminden 
önce ülkelerine geri gönderilecekleri kısa bir süre 
belirleyelim.

General Harington:  Bu konuda talimatımız olmadığından, yan salonda 
meslektaşlarıma danışmam için bana yarım saat izin 
veriniz.

  Oturum saat 8.30’da sona erdi.
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2. Oturum

Oturum saat 9.10’da açıldı.

General Harington:  Konuyu inceledik. Yeni bir hüküm dercetmemizin 
işleri daha karmaşık hâle getireceğine inanıyoruz. Bize 
göre bu sorunun çözümünde Ekselanslarına yardımcı 
olmanın en iyi yolu, size, konuyla ilgili hazırladığımız 
ve metnini sunduğumuz tarzda, özdeş Notaları 
Hükûmetlerimize göndererek bir öneride bulunmanızı 
tavsiye etmektir. Okur…

İsmet Paşa:  Mesele kısmen ortaya koyulmuştu.

General Harington:  Bir çözüme ulaşmak için bizim önerdiğimiz yöntemin 
en iyisi olduğunu zannediyorum. Bunun dışındaki 
yöntemler Sözleşmenin imzalanmasını geciktirebilir. 
Bu yeni bir öneri olduğu için ayrı bir mesele olarak 
sunmak daha iyi olabilir.

İsmet Paşa:  Generallerin yaptıkları beyanlardan ve önerimi adil 
addetmelerinden, benimle hemfikir olduklarına 
inanıyorum. Memlekete çocuklarını iade etmek 
gerekir. Biz sivil Yunanlıları daha önce serbest bıraktık.

General Harington:  Ben hâlâ bunun yalnızca Hükûmetlerin çözebileceği bir 
mesele olduğu yolundaki kanaatimi sürdürüyorum. En 
iyi çözüm Paris’e bir telgraf göndermek olurdu. Çünkü 
bu gündeme yeni gelen bir konu. Şayet sözleşmeye 
bu konuda bir hüküm eklersek bunu uygulayamayız. 
O hâlde Hükûmetlerimize danışmak durumundayız. 
Ekselansları bu konuyu Hükûmetinin yeni talimatı 
uyarınca gündeme getirdi. Ama Generallerin bu yönde 
talimatları bulunmuyor.

İsmet Paşa:  Bir konuyu netleştirmeme izin verin. Esirler 
konusunun, bir askerî sözleşmede olması doğal bir 
ayrıntı meselesidir. Şimdiye kadarki çalışmalarımız 
başka esaslara dayanıyordu. Esirler meselesi bütün
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 askerî mütareke sözleşmelerinde bulunan genel bir 
meseledir. Bunu kısmen konuşmuş olmamız sözkonusu 
meselenin burada ele alınmayacağı anlamına gelmez. 
Bu meselenin yeni bir mesele olarak görülmemesi için 
tüm açıklamaları sunuyorum.

General Mombelli:  Türkler Yunan sivil esirleri geri verdiklerine göre, 
Yunanlıların da Türk sivil esirleri geri vermeleri 
gerektiği aşikârdır. Savaş esirlerine gelince, bugün 
telgraf göndererek acil çözüm talep edebiliriz.

General Harington:  Sözleşmeye bu konuyu düzenleyen bir akit 
ekleyebiliriz.

İsmet Paşa:  Sözleşmeye, Yunanistan’ın ancak tüm esirlerimizi 
serbest bırakması koşuluyla Sözleşmenin 
maddelerinden yararlanacağına dair bir hüküm 
eklenmelidir. 

 Sivil esirler meselesi daha önce ortaya koyulmuştu ve 
ilke olarak kabul edilmişti. Savaş esiri askerlerden söz 
ettik. Ekselansları Generallerin önerisi bu meseleye 
tabi olabilir. Benden Hükûmetlerine sunmaları için bu 
talebin haklılığını destekleyen bir Nota hazırlamam 
talep ediliyor.

 Savaş esiri askerler meselesine gelince, bunlar 
geri verilmelidir. Mütareke sözleşmelerinde savaş 
esirlerinden söz edilmesi gayet tabiidir. Dilerseniz 
protokole Yunanlıların imkânlar dâhilinde, makul bir 
süre içinde savaş esirlerini geri vermelerini öngören 
bir ek yapabiliriz.

General Harington:  Amacım hızlı bir çözüme varmaktır. Telgrafı bu 
nedenle bugün göndermek istiyoruz.

İsmet Paşa:  General sivil ve asker esirler arasında ayrım yapmıyor 
mu?
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General Mombelli:  İki konu aynı telgrafta ele alınabilir. Ancak sivil esirler 
meselesinin çözümü Türkiye’nin hakkıdır. Diğer 
mesele de en kısa sürede çözülebilir. Türkler savaş 
esirlerini geri verdiler, buna işaret edilebilir, zira bu 
Türk makamlarının adil bir talebidir.

General Charpy:  Sivil esirler bakımından sadece dilekte 
bulunabileceğimiz görüşündeyim. Asker esirler 
meselesini ise burada inceleyebiliriz. Çünkü bu, 
üzerinde karar verme hakkına sahip olduğumuz, 
bütünüyle askerî bir meseledir.

İsmet Paşa:  Ekselansları Generaller Mombelli ve Charpy’nin 
görüşlerine tamamen katılıyorum. Bizim sivil esirleri 
iade ettiğimiz gibi bizimkilerin de iade edilmesi gerekir. 
General Charpy’nin açıkladığı gibi, konferansımızın 
askerî bir konferans olması dolayısıyla savaş esirleri 
konusunda karar alabiliriz. Ekselansları General 
Harington’dan bu meseleye çözüm bulunması için 
bize katılmasını rica ederim.

General Harington:  Sivil esirler konusunda hemfikiriz. En hızlı yol, 
Hükûmetlerimize telgraf göndermektir. Bu konuyu 
Sözleşmeye ekleyebiliriz.

İsmet Paşa:  Generaller bu meseleyi incelemek isteyeceklerdir. 
Kendi adıma bu meseleyi Hükûmetime danışacağım.

General Charpy:  Bu yeni gündeme getirilen bir mesele. Bunu 
değerlendirmeye almamız, bugün tamamlanabilecek 
olan Sözleşmenin imzalanmasını geciktirecektir.

İsmet Paşa:  Eğer doğru anladıysam Ekselansları Generaller, sivil 
esirler konusunda hemfikirler. Generaller, asker esirler 
meselesinde Hükûmetlerine öneride bulunacaklarını 
söylediler. Ben de konuyu Hükûmetimin dikkatine 
getireceğim.
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General Mombelli: Küçük bir netlik getirmeme izin verin. Niyetim şuydu: 
Türkler Yunan sivil esirleri serbest bıraktıklarına göre 
[Türk] sivil esirlerin ivedilikle iade edilmelerinin adil 
olacağını değerlendiriyorum. Asker esirler meselesine 
gelince, Generaller Paris’e bunun da adil olacağını 
düşündüklerini belirten bir yazı gönderebilirler. 
Paris’te Yunan Temsilciliği olduğuna göre mesele acil 
bir çözüme kavuşabilir.

General Harington:  Sivil esirler konusundaki talebinizin uygun olduğu 
hususunda şüphesiz hemfikiriz. Ama siz burada yeni 
bir mesele ortaya koyuyorsunuz.

İsmet Paşa:  Eğer doğru anladıysam, sivil esirler meselesi burada 
çözülecek. Asker esirler konusuna gelince, sizler 
Hükûmetlerinize danışacaksınız.

General Charpy:  Yeni bir talep ortaya koyulmamasının faydalı 
olacağına dikkatinizi çekmek isterim; bitirmek gerek. 
Sözleşmeye savaş esirleri konusunda bir ek yapabiliriz. 
Esas olan, imzalanmasını teminen, Sözleşme içine 
bunu almamaktır. 

İsmet Paşa:  Bu mesele daha önce gündeme getirilmiş ve 
kararlaştırılmıştı.

General Charpy:  Sivil esirler meselesi bu bakış açısının dışında 
kalıyor. Esas olan elde edildi, geri kalan tali 
unsurlardır. Ekselansları General Harington bunun 
üzerinde düşünebilir. Bu esnada Generaller telgrafı 
gönderecekler.

İsmet Paşa:  Telgrafınıza asker olmayan Yunan esirleri daha önce 
serbest bıraktığımızı eklemenizi rica ederim. Yunan 
gemileri onları almaya İzmir’e geldiler.

General Harington:  Hükûmetime bunu yazacağım.

Oturum saat 9.55’te sona erdi.
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6. Toplantı

1. Oturum

9 Ekim 1922, akşam saat 7.00.

----

General Harington:  Dün sabah talimat aldım. Birliklerin mutlak surette 
durmuş olmalarına ilişkin mektubunuz için teşekkür 
ederim. Bu akşam açık talimatlarla toplandık. 
Size sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. 
Generaller size güven duyuyorlar ve sizin de onlara 
güven duyduğunuzu umuyorlar.

 Yunanlılarla sizin aranızda, Yunanlıların gerisine 
çekilecekleri bir hat belirlemeye geldik.

 Toplantımız tarihî bir toplantı olacak. Toplantıda 
önemli bir karar alacağız. Hepimiz ülkelerimizi ve 
insanlık davasını temsil ettiğimizi hatırda tutmalıyız.

 Müttefik Hükûmetler, size önerilmesi gerekli görülen 
konular hakkında anlaşmaya vardılar. Size Doğu 
Trakya’nın tamamını elde etmenizi sağlayacak kararı 
sunuyorlar. Müttefik Hükûmetler size Meriç’in 
batısında bir perde sağlamaya kadar gidiyorlar. 
Karaağaç sizin olacak. Birlikler İstanbul’u barıştan 
sonra tahliye edecek. Bana öyle geliyor ki tüm 
istekleriniz can kaybı olmaksızın karşılanıyor. 
Müttefik güçler size hedefimiz olan barışı sunuyorlar. 
Yönetiminiz 45 gün içinde Trakya’da yeniden tesis 
edilecektir.

 Müttefiklerin tüm istediği, Türk ve Müttefik 
Hükûmetler tarafından sınırları belirlenecek bölgelere 
saygı gösterilmesidir. Jandarma sayısına birlikte bir 
sınır getireceğiz. Generaller size sunulmak üzere bir
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 sözleşme hazırladılar. Üzerinde tartışmaya pek mahal 
kalmayacak. Kabul etmenizi samimiyetle ve içtenlikle 
ümit ediyoruz. Yunan delegeler daha sonra sunulacak 
bazı çekincelerle imzalamaya hazırlar. 

 Sözleşmeyi birazdan okuyacağız. Bundan sonra nihai 
cevabınızı almak için saat belirleyebiliriz.

 Bitirmeden önce gayet resmî tavırla konuşmak 
zorundayım. Pek çok şey cevabınıza bağlı. Size 
soruyorum: Müttefikler ilke olarak kendilerinden 
istediğiniz her şeyi vermiyorlar mı? Barış ve 
Türkiye’nin refahı cevabınıza bağlı. Bu refahın 
temelini ret mi edeceksiniz?

 (Sözleşme taslağı okunur)

İsmet Paşa:  Müttefik Hükûmetlerin kararlarından duyduğum 
memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bu taslak da 
şimdiye kadar sahip olduğumuz uzlaşma anlayışıyla 
incelenecektir.

 Bununla beraber bazı değişmiş hususlar olduğunu fark 
ettim. Bu hususların bazılarında, Karaağaç örneğinde 
olduğu gibi, bizim önerilerimizle ilgili kabul edilmiş 
resmî açıklamalar vardı. Tamamen yeni hususlar da 
fark ettim. Sivil esirler örneğinde olduğu gibi, birlikte 
incelediğimiz ve burada not edilmemiş bir husus var.

 Bu durumda sözkonusu hususları Hükûmetime 
danışmak ve yeni talimat talep etmek 
mecburiyetindeyim. 

 Bunun benim açımdan maddeten mümkün olabilmesi 
için konferansın yarın öğleden sonra 5.00’e kadar 
ertelenmesini öneriyorum.

General Harington:  Ekselanslarının Hükûmetine danışmaya ihtiyaç 
duyduğu hususlar hangileridir?
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İsmet Paşa:  Şimdiye kadar girişte bir sorun vardı, şimdi ise şeklî 
bir sorun mevcut. Birkaç husus var: Önce 30 günden 
söz ettik, şimdi 45 günden söz ediyoruz.

 Daha sonra Edirne meselesini inceledik. Müstahkem 
hattı Karaağaç’ı içerecek şekilde yorumlamıştım. 
General Charpy ve Mombelli bu bakış açısını kabul 
etmişlerdi. 

 Jandarma sayısı meselesini de çözmüştük. Şimdi bir 
değişiklik olduğunu müşahede ediyorum. Ve süre 
konusuna değinerek; bu taslaktan, müfrezelerden ve 
birliklerden konuşulduğunu bildireceğim.

 Ayrıca temaslara mahal vermemek için hatlar arasına 
mesafe koyulması meselesi. Üzerinde çalışmaya 
başladığımızda bu meselenin boyutunu anlayacağız.

 Ve bir de Avrupa’daki hatlardan konuşuyoruz. Bu 
tamamen yeni bir mesele.

 Sivil esirlerin ülkelerine gönderilmesi meselesini 
de konuşmuştuk. Bu meseleyi halledecek bir çözüm 
bulabileceğimizi söylemiştik.

 Ekselansları General Harington bunun sonuncu taslak 
olduğunu bildirdiği için Hükûmetime ileteceğim. 

General Harington:  Dört hususa kısaca cevap vermeliyim. Öncelikle giriş 
kısmı: Sadece sizi daha hoşnut edebilmek amacıyla 
değiştirdik.

 30 gün süre meselesine gelince, Generaller 45 gün 
olarak belirlenmiş süreyi değiştiremezler, çünkü 
bunun daha hızlı yapılması maddeten zordur. Zaten bu 
süre Paris’teki son toplantıda belirlendi.

İsmet Paşa:  Hükûmetime bu kararı Generallerin almadıklarını, 
bunun Paris’te belirlendiğini söyleyeceğim.
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General Harington: Edirne için de aynı şey geçerli.

General Charpy:  Hükûmetim adına, Edirne’nin barışın imzalanmasından 
önce Türklere geri verileceğini söylemiştim. Ertesi 
gün General Mombelli Hükûmetinin kararını 
söyledi. Ben de bu durumda şehre ilişkin bakış açımı 
muhafaza ettiğimi söyledim. İsmet Paşa yanılıyor; ben 
Karaağaç’tan bahsetmedim.

General Mombelli:  General Charpy’nin açıklamaları ile benim 
açıklamalarım arasında İstanbul’da Yüksek 
Komiserler düzeyinde bir konferans toplandı. Bu 
toplantı neticesinde sözkonusu açıklamayı yaptım.

General Charpy:  Kesinlikle.

İsmet Paşa: Ekselansları General Mombelli İtalyan Hükûmeti 
adına hitapta bulundu. Hatırladığım kadarıyla, 
Karaağaç değil Edirne sözkonusuydu. Fakat bundan 
ne anladığımı size bildirmiştim.

General Harington:  Bir yanlış anlama var. (Devamla) Jandarma sayısına 
gelince, sizinle bu konuda anlaşmaya varacağımızı 
ve büyük bir sayı belirleyeceğimizi umuyorum. Bu 
mesele Hükûmetimin arzusu doğrultusunda muhafaza 
edilmiştir.

İsmet Paşa:  Bunu inceleyeceğiz.

General Harington:  Bölgeler meselesi. Yaptığınız açıklamadan, Müttefik 
Hükûmetlerin tarafsız bir bölge tezekkür etmesini ve 
İstanbul’da Yüksek Komiserler arasında bir protokol 
imzalamasını Hükûmetinizin tanımadığını anlıyorum. 
Temel aldığımız bu bölgeler gibi, işgal orduları da 
barış yapılınca ortadan kalkacaktır. Bu meseleyi 
tartışacak olmamızın sebebi şudur: Meseleyi ayrı 
olarak incelemeyi önermiştim, çünkü sizden ve benden 
başkasını ilgilendirmemektedir. O zamandan bu yana 
Paris’te üç hükûmet arasında kararları bu Sözleşmeye 
hüküm olarak dercedilen bir toplantı yapıldı. Demek 
ki mesele artık Ekselanslarıyla benim aramda değil.
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 Bugün birliklerimizin güvenliğini ve arzuladığınız 
gibi Boğazlar’ın serbestîsini temin edecek bir başka 
bölge üzerinde anlaşmamız için tarafıma yetki verildi.

 Avrupa’daki hatlar konusuna gelince; Müttefik 
birlikleri başkenti Yunan ordusuna karşı korumak için 
oradaydılar.

 Bu akşam tüm iyi niyetimle Ekselanslarıyla Asya 
kıyısındaki bölgeleri ve bölgelerin hatlarını ele almayı 
arzu ediyorum.

 Türk müfrezeler sürekli hareket ve ilerleme hâlindeler. 
Barış konferansı bu kadar yakınken çok yazık. Size 
ana hatları birlikte çizmeyi öneriyorum. Bu hatlar, 
Müttefik ve Türk karma komisyonlar tarafından tayin 
edilecektir. Hazırsanız her türlü uyuşmazlığın önüne 
geçmek için subaylar göndereceğim. Bu meseleyi 
hemen ele alabiliriz. 

 Geriye sivil esirler meselesi kalıyor. Bu mesele 
Müttefik Hükûmetlere danışılmıştı. Bugün Edirne’de 
görevli heyetten haberler ulaştı. Sözkonusu heyet 60 
sivil esirin serbest bırakılmasını sağlamış. Tüm görev 
heyetlerinden olumlu raporlar aldık.

General Charpy:  Değişiklik isteklerinin bizden değil hükûmetlerimizden 
geldiğini belirtmek isterim.

İsmet Paşa: Hatları belirlemeye hazırım. Ekselans bir bölge 
belirlemekten değil, hatlar arasında mesafe 
bırakmaktan bahsetti.

General Harington:  Bölgeyi belirleyelim. 

 (Delegeler ayağa kalkarlar ve bir coğrafi haritanın 
bulunduğu masanın etrafına dizilirler.)
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General Harington:  (Parmağıyla göstererek) İngilizler bu noktayı hiçbir 
zaman tutmadı. Birlikleriniz Şile’ye kadar ilerledi; 
tarafınızdan verilen emirlere rağmen, başka bir tümen 
de şuraya kadar ilerledi.

 Sizin asker duygularınıza sesleniyorum; bu müfrezeler 
ilerlemeye devam ederse İngiliz birlikleriyle 
karşılaşacaklar ve bu kötü olacak. Bu amaçla iki tarafın 
birliklerinin barış konferansına kadar geçmeyecekleri 
yeni hatlar öneriyorum. Bu zaten birkaç gün sürecek.

 Bu durumda Şile’den başlayan bir hat ve (haritadan 
bir yer göstererek) bir başka hat öneriyorum.

İsmet Paşa:  Bir hat belirleyeceğiz. Birliklerimiz nerede?

General Harington:  Ekselanslarının bildiği üzere buradaki birliklerimiz 
sizin müfrezelerinizle karşılaştı. Burada temas var. Bu 
durumda müfrezelerinizi evime kadar yollamayı mı 
düşünüyorsunuz? (Gülüşmeler). 

 Temas var ve hatta müfrezeleriniz bir süvariyi esir 
aldılar.

İsmet Paşa: İlerlemiştik, ama söylediğim gibi ilerleyişimiz durdu. 
O zamandan bu yana bir tek asker emirlerimden sonra 
ilerlediyse, geri çekmeye hazırım.

General Harington:  Kıyıdan 15 ila 16 km mesafede bir hattımızın olmasını 
öneriyorum.

İsmet Paşa: Burada bulunan birliklerimiz (haritada bir noktaya 
işaret eder), Britanya birlikleriyle temas hâlinde 
değiller. Mesele hatlara değil başka değerlendirmelere 
bağlı.

General Harington:  Hükûmetiniz Boğazlar’ın serbestîsi ilkesini savunuyor, 
ancak birliklerin varlığı bu serbestîyi tehdit eder 
nitelikte. Hükûmetimden aldığım talimat bu bölgenin 
serbestîsine riayet edilmesini sağlamaya yöneliktir. 
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 O hâlde tüm bunları size veriyorum, ama şunu (iki 
yere işaret eder) talep ediyorum. Ve bunun amacı bir 
uzlaşmaya varmaktır.

İsmet Paşa:  Hükûmetime danışacağım.

General Harington:  Beklerken birlikleriniz ilerliyor.

İsmet Paşa:  Birliklerin hareketlerinin durdurulması için emirler 
verildi ve tüm harekât durduruldu. Burada hiçbir 
ilerleyiş yok. Belki devriyeler vardır.

 Bugün sizin havadan faaliyetleriniz azaldı, fakat 
kesilmedi.

General Harington:  Siz hareket ettiğinizde bizim de hareketleriniz 
hakkında gözlem yapmamız olağandır.

İsmet Paşa:  Harekâtı durdurmak için emirler verdik.

General Harington:  İlerideki hareketlerinizin durduğu doğru, ama gerideki 
hareketleriniz durmadı. 

 Bu arada, birliklerimi takviye etmeyeceğime dair 
taahhütte bulunmadım. Önce Boğazlar’ın öbür 
yakasına birlikler çıkarmıştım. Ama dün birlikleri Asya 
cephesine çıkarma emri aldım. Hatlar belirlendiğinde 
bu birlikler Trakya’yı işgal için serbest kalabilirler.

 Bu durumda yarın akşam Hükûmetinizin cevabını 
almaya geleceğim. Bununla birlikte çok sayıda 
askerim, birliğim ve gemim olduğunu eklemek isterim, 
ama barış hedefine ulaşacağımızı ümit ediyorum.

İsmet Paşa: Dost kalacağımızı umarım.

General Harington:  Teşekkür ederim.

Oturum saat 8.25’te sona erdi.

------
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7. Toplantı
1. Oturum

10 Ekim 1922, akşam saat 5.30.

---

İsmet Paşa:  Hükûmetim hızlı bir çözüme ulaşma yönündeki 
görüşünü bana iletti. Dolayısıyla karara bağlanmamış 
hususları inceleyeceğiz.

 Bu sabah General Charpy ve Mombelli’yle bir toplantı 
yaptık. Üzerinde anlaşmaya vardığımız hususların 
tarafınızca da kabul edileceğini umuyorum. Böylece 
kolaylıkla bir uzlaşıya varabiliriz.

General Harington:  Bu sabahki çalışmadan çok memnunum. Hızlıca bir 
anlaşmaya varacağımızı zannediyorum.

 (Sözleşme taslağı okunmaya başlanır ve Karaağaç 
meselesiyle ilgili bölüm okunurken İsmet Paşa’nın bir 
çıkışı üzerine):

General Harington:  Mesele bu sabah İstanbul’daki Yüksek Komiserler 
tarafından gündeme getirildi. Sözleşme metni 
onlar tarafından kabul edildi. Son raddeye geldik. 
Generaller daha ileri gidemezler. Yüksek Komiserler 
taleplerinizin geçerliliğini kabul ediyorlar; ancak bu 
mesele barış konferansına havale edilecektir.

İsmet Paşa:  Başka bir mesele daha var: “mümkün olan en kısa 
sürede” ifadesinin yer aldığı cümle. Benim buradaki 
niyetim başlangıcı saptamaktır. Dolayısıyla bu ifadeyi 
“yürürlüğe girer girmez” şeklinde değiştirebiliriz.

General Mombelli:  “Yürürlüğe girmesiyle başlayarak” yazılabilir. 

  Fakat fiilen üç günlük süre yeter mi bilmiyorum. 
Yunanlılara bildirme meselesi de var. Vaktimiz olacak 
mı?
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General Charpy:  Ben Generalin “yürürlüğe girer girmez” demekle 
belirttiği bakış açısını kabul edeceğim.

General Harington:  “İşbu Sözleşme yürürlüğe girer girmez” ifadesini 
kabul ediyorum. 

 Bir başka husus; sözleşme taslağında jandarma gücü 
miktarını, sayıda anlaşmak üzere boş bıraktık.

İsmet Paşa:  Meseleyi bu sabah General Charpy ve Mombelli’yle 
inceledik. Kelimenin tam anlamıyla bir jandarma 
görevi sözkonusu. Kuzey ve doğuda da bir sınır 
görevi var. Bir de demiryolu denetimi hizmeti. Sınır 
ve demiryolu taburları için genel bir plan yaptık. Tüm 
görevler için toplamda 9.000 askere ve 1.000 ihtiyata 
ihtiyacımız var, bu da 10.000 asker ve 250 subay 
yapıyor. Kanaatimce bu sayı yetecektir.

General Mombelli:  Generallerin bu tabloyu incelemek üzere daha sonra 
toplanabileceklerini düşünüyorum.

General Harington: Derhâl incelemeyi kabul ediyorum.

İsmet Paşa:  Sayısını belirttiğim jandarma gücünün, yedi 
Müttefik taburunun gidişinden sonra bunların 
görevini devralmaya yönelik olduğunu göz önünde 
bulundurmanızı rica ederim. Diğer türlü görev tümüyle 
ortada kalacaktır.

General Harington:  Bunu dikkate alacağız. Güçlük çıkmayacaktır. 
Meseleyi Müttefik Generallerle birlikte inceleyeceğim.

 (Taslağın okunmasına devam edilir)

General Mombelli:  İsmet Paşa bu sabah 11. maddenin iki madde 
oluşturmak suretiyle 11 ve 12. maddeler olarak 
düzenlenmesi yönünde bir değişiklik önerdi. Konuyu 
tartıştıktan sonra şu öneri üzerinde anlaşmaya vardık:

 “11. madde. Asya’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmeti birlikleri, barış konferansının başlamasına
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 kadar ve konferans süresince ötesine geçilmemesi 
gereken aşağıdaki hatlarda duracaklardır:

 Çanakkale Bölgesi: vs....” 

 “12. madde. Müttefik birliklerinin mevcudiyeti, 
hâlihazırda mevzilendikleri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmetinin barış konferansı kararına 
kadar riayet etme taahhüdünde bulunduğu aşağıdaki 
mıntıkalarda muhafaza edilecektir:

 İstanbul yarımadası: vs.....”

İsmet Paşa:  Hatları geçmeme taahhüdü en başta verilmişti. 
Avrupa’da birliklerimiz olmadığından, hatlara hiç 
gerek yoktur.

General Harington:  Bu paragrafta geçen meseleyi Generallerle 
inceleyeceğim.

 (13. madde okunur)

General Harington:  Meseleyi beş dakika süreyle inceleyeceğiz. Sözleriniz 
için teşekkür ederim. Cümlelerin şekline çok önem 
atfetmiyorum. Önemli olan önlemler ve güvencelerdir. 
Bundan sonra elinizi sıkmak isteyeceğim. (Ayağa 
kalkar ve İsmet Paşa’nın elini sıkar).

İsmet Paşa:  Bir mesele daha var. Halklarımıza konferansı imza 
altına aldık ve aynı zamanda çocuklarınızı geri verdik 
diyebilmemiz gerekir.

 Hudut hattıyla ilgili olarak, Avrupa’da Terkos* ile 
Büyük Çekmece arasında bir hat belirlenmesi yönünde 
talimat aldım.

Oturum saat 6.15’te sona erdi ve Generaller 
aralarında konuşmak için yan salona geçtiler.

 -------------

*  Güncel adıyla Durusu.
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Oturum saat 7.05’te yeniden açıldı.

---

 (Delegeler bir haritanın bulunduğu masanın etrafına 
dizilirler).

İsmet Paşa:  Birlikler arasına mesafe bırakılmasını söylemiştim; 
dilediğiniz mesafeyi ele alalım.

General Harington:  Hükûmetim ve Müttefik Hükûmetler adına Boğazlar’a 
15 veya 16 km mesafede bir hat öneriyorum. 

İsmet Paşa:  İlke üzerinde karara vardıktan sonra Hükûmetime 
bir öneri götürmek zorundayım. Generalin memnun 
olmasını isterim. Dün şuraya kadar konuştum (harita 
üzerinde bir nokta gösterir).

General Harington:  Bu burna (Beşiktepe) dair önerinizi, oraya topçu birliği 
koymamayı taahhüt etmeniz koşuluyla kabul etmeye 
hazırım.

İsmet Paşa:  Bunun yetkim dışında olduğuna sizi temin ederim. 
Oraya hiç kimseyi yerleştirmeyeceğim konusunda 
şahsi taahhütte bulunabilirim. Ama bu sözleşmeye 
dâhil edilemez.

General Harington: Teminatınızı kabul etmekten mutluluk duyarım. Fakat 
Hükûmetler Trakya teklifini, aralarında Boğazlar’ın 
serbestîsinin de bulunduğu bazı önerilere bağlı olarak 
sundular. Dolayısıyla bu benim yetkimin dışındadır. 
Düne kadar aldığım emir, Karabiga hattını saptamaktı. 
Güçlü girişimlerim sonucu size önerdiğim hattı elde 
ettim, çok şey talep etmiyorum. Bu, barış konferansı 
kararına kadar geçici bir hat. Hükûmetiniz Boğazlar’ın 
serbestîsini talep ediyor.

İsmet Paşa: Bu hattı kabul edeceğiz. Gerçekte orada hiçbir şey 
yapmayacağım. Bu kısım genişletilecek, bizim 
girmemiş olduğumuz noktalar sizin tarafınızdan işgal 
edilmeyecek.
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General Harington:  Birliklerimi yalnızca Çanakkale’de tutmayı kabul 
edemem. Şimdiye kadar yapıldığı gibi devriyeler 
çıkaracağım. 

İsmet Paşa:  Ya sivil yönetim?

General Harington:  Olduğu gibi kalacak. Bu beni ilgilendirmeyen bir 
mesele. Sizin meseleniz. Benim için fark etmez.

İsmet Paşa:  Takviye birlikleri hakkında da konuşacağız.

General Harington:  Buraya kadar birçok taviz verdim, şimdi sıra sizde. 
Oraya mevcut olandan daha fazla birlik koymayacağım. 
Vaziyet olduğu gibi kalacak. Daha fazla tahkimat 
yapılmayacak.

İsmet Paşa:  Kabul edildi.

General Harington:  Çok teşekkür ederim.

  Şile hattı: Gebze’nin doğusunda Karaburun yer alıyor.

İsmet Paşa:  Aslında Darıca’nın ve Şile’nin doğusunda.

General Harington:  Hat üzerindeki yolu kullanabilirsiniz. Bu noktalarda 
sivil yönetim bizde.

General Charpy:  Darıca’yı da verin.

General Harington:  Kabul edildi. Geriye Avrupa hattı kalıyor. Bunun çıkış 
noktası Yalıköy* olacak. 

İsmet Paşa:  Orada ordularımız yok. Teorik olarak böyle 
düşünüyorum.

General Harington:  Ne yazık ki buna hakkımız yok, sabırlı olmak gerek.

İsmet Paşa:  Konferansa katılan en uzlaşmacı General olma 
onurunu muhafaza edeceğim 

 (Generaller konferans masasının etrafındaki yerlerini 
alırlar).

General Mombelli:  Karar alınması gereken jandarma meselesi vardı.

General Harington:  Generaller jandarma sayısını 7.500 olarak belirlediler. 
El sıkıştıktan sonra 500 daha verdim.

* Metinde Podima.
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İsmet Paşa:  Bunun yeteceğini umut edelim.

General Mombelli:  Madde şu şekilde değişti: 

 “Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin yerel düzen ve 
güvenliğin muhafazası ile sınır ve demiryollarının 
denetimi için mutlak surette gerekli olan sayıdaki 
jandarma kuvveti, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmeti görevlileriyle birlikte bulunacaktır. Bu 
kuvvetlerin toplam sayısı (subaylar dâhil) 8.000’i 
geçmeyecektir.”

 14. madde şu şekilde ifade edilebilir:

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ve Yunan 
Hükûmeti, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde (ellerinde 
tuttukları) tüm sivil esirleri ve rehineleri derhâl serbest 
bırakmayı taahhüt ederler.”

General Harington:  Ekselans, bir anlaşma ve bir nihai protokol imzalama 
noktasındayız. Kendi Hükûmetim ile İtalya ve Fransa 
Hükûmetleri adına Hükûmetinizin anlayışını ne kadar 
takdir ettiğimi ifade etmek isterim. Bu, tarihe geçecek 
ve bizi barışa götürecek bir konferanstır. Amacımıza 
ulaştık. Müttefik Güçler adına idarenize en yüksek 
muvaffakiyeti ve ülkenize her türlü mutluluğu dilerim. 
Sizin istikbalinizle ve ülkenizle ilgili her şeyle daima 
alakadar olacağız. Barışa kavuşulduğunda burada 
tanıştığınız Müttefik Generallerini hatırlayacaksınız. 
Ekselansları Mustafa Kemal Paşa’ya ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine teşekkürlerimi sunmama izin 
verin. Onları bu konferansta vakarla ve asil biçimde 
temsil ettiğinizi kendilerine ilk fırsatta söyleyeceğim.
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General Mombelli: (Sivil esirlerle ilgili maddeyi okur).
General Harington: Bu hayli zor bir mesele. Sözleşmeden ayrı tutmak 

gerekir.
General Charpy:  Üç General hemfikirler. Meseleyi ayrı tutmanın gerekli 

olduğu kanaatinde değilim. İlke belirlemek yetecektir.
General Mombelli:  Aldığım talimat bu meseleyi Sözleşmeye dâhil etmeme 

izin veriyor. Bu meseleyi Sözleşmeye koymaya 
yetkiliyim.

General Charpy:  Ben de.
İsmet Paşa:  Bu askerî sözleşme aynı zamanda bir mütareke 

sözleşmesidir. Esirler meselesi de tabiatıyla burada 
yerini buluyor. Ekselansları Generallerden, sivil 
esirlerin serbest bırakılmaları için ellerinden gelen 
çabayı göstermelerini rica ederim. Hükûmetim bu 
yönde aralıksız girişimlerde bulunacaktır.

General Harington:  Elimden geleni yapacağım.
General Mombelli:  Yunanlıların imzasını bu akşam almaya çalışacağız. 

Daha sonra, belki gece yarısı imza için buraya 
geleceğiz.

General Harington:  Tahkimatlar için bir hüküm dâhil etmek gerekir.
İsmet Paşa:  Çanakkale için 15 km, İzmit için denizden hatta kadar 

15 km.
General Harington:  Tüm hususlarda hemfikiriz.

Oturum saat 9.30’da sona erdi.

--------------

 Ve Mudanya Sözleşmesi ertesi sabah saat 7.00’de 
imzalandı.

---
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Ek 1.

MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ*

1. 23 Eylül 1922 tarihinde Müttefik Güçler tarafından Ankara Hükûmetine 
gönderilen Notada yer alan amaçlar uyarınca,

bir tarafta Müttefik Generalleri:

Büyük Britanya adına General Harington,
İtalya adına General Mombelli,
Fransa adına General Charpy,

ile diğer tarafta 

Ankara Hükûmeti Temsilcisi;
Mustafa Kemal Paşa’nın delegesi Mareşal** İsmet Paşa,

Yunanistan adına General ……….. arasında 

3 Ekim 1922’de Mudanya’da bir toplantı yapılmıştır.

2. Toplantının amacı; Yunan kuvvetlerinin Doğu Trakya’dan öteye çekilmeye 
davet edildikleri hattı belirlemek, tahliye yöntemlerini ve kargaşa ile yıkımı 
önlemek için bölgenin denetim yöntemlerini hazırlamak ve genel anlamda 
düzenin ve kamu güvenliğinin muhafazasını temin etmektir. 
3. Öncelikle Türk ve Yunan güçlerinin ………. tarihinde tüm savaş eylemleri ile 
ikmal ve birlik değişimi dışında tüm birlik hareketlerini durdurmaları sağlanmıştır.

4. Trakya’daki Yunan birliklerinin işbu sözleşme yürürlüğe girer girmez gerisine 
çekilmek zorunda oldukları hattı Meriç oluşturur. Demiryolunun Kuleliburgaz’dan 
başlayarak nehrin yukarısına doğru Svilengrad’a (Cisr-i Mustafapaşa) kadar 
Meriç’in sağ kıyısı boyunca uzanan ve Edirne bölgesine erişime izin veren kısmı; 
bu kısımdaki serbest geçişi tamamen korumakla yükümlü Yunan ve Müttefik 
yetkililerinin (özel bir sözleşmeyle düzenlenecek olan) denetimine tabi olacaktır.

*   Müzakereler sırasında TBMM Heyetine verilen sözleşme taslağı.
** Metinde olduğu gibi.



240 TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİYLE 100. YILINDA MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ TUTANAKLAR-BELGELER

 



241II. BÖLÜM 

5. Yunan birliklerinin Yunan Trakyası’ndan tahliyesi mümkün olan en kısa sürede 
başlayacaktır. Tahliye; birlikleri, çeşitli askerî teşekkül ve hizmet birimlerini, 
savaş malzemesi olarak stoklanmış teçhizatı, mühimmatı ve yiyecek depolarını 
kapsayacaktır.

Bu tahliye, karine olarak 15 gün şeklinde belirlenmiş, asgari sürede 
gerçekleştirilecektir. 

6. Yunan makamları her idari bölgeden çekildiğinde sivil yetkiler Müttefik 
makamlarına devredilecek, sözkonusu makamlar da bu yetkileri mümkün olduğu 
ölçüde aynı gün Türk makamlarına devredecektir.

Trakya bölgesinin bütünü için bu devir, en fazla 30 gün olmak üzere, mümkün 
olan en kısa süre zarfında tamamlanmalıdır.

İdari bölgelerdeki yetki devri gerçekleştikçe, asayişi sağlamakla görevli ve sayıları 
daha sonra belirlenecek olan millîci jandarma güçleri sözkonusu bölgelerin her 
birinde Ankara Hükûmeti görevlilerine eşlik edecektir. 

7. Bu yetki devrinin yanı sıra Yunan birliklerinin çekilmelerine dair her türlü 
harekât, belli başlı merkezlere yerleştirilecek müttefiklerarası görev heyetlerinin 
denetiminde ifa edilecektir. Bu heyetler, yukarıda bahsedilen harekâtı ve yetki 
devrini kolaylaştırmak için arabuluculuk yapmakla görevlidir. Heyetler, hangi 
taraftan gelirse gelsin her türlü taşkınlığın önlenmesine katkıda bulunacaktır.

8. Bu görev heyetlerinin dışında; Trakya’nın Meriç’in doğusundaki kısmına, 
asayişin muhafazasını sağlamak ve bahsekonu müttefiklerarası görev heyetlerine ve 
gerektiğinde Osmanlı jandarma güçlerine destek vermek üzere bölgenin en önemli 
merkezlerini işgal edecek Müttefik piyade ve süvari birlikleri gönderilecektir. 
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İlke olarak belli başlı merkezlerde toplu hâlde kalacak bu birliklerin büyüklüğü 
daha sonra belirlenecek; Meriç hattı, geçiş noktalarında bulunacak süvari birlikleri 
tarafından nehrin sağ kıyısına geçilmeksizin denetlenecektir.

9. Görev heyetleri, yetki devri sağlanıncaya ve Yunan birliklerinin Meriç’in 
batısına tahliyesi gerçekleşinceye kadar yerlerinde kalacaklardır. Müttefik 
birlikleri, barış antlaşması yürürlüğe girinceye kadar yerlerinde muhafaza 
edilecektir.

10. Trakya’nın yeniden teslim alınmakta olan bölgesinde işlenmiş suçlara dair 
yargı yetkisi meseleleri Müttefik Generalleri tarafından incelenmemiştir. Bu 
meselelerin hukuk uzmanlarına sunulması gerekmektedir.
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II.3. 
Mudanya Askerî Sözleşmesi
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Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa’nın Mudanya Askerî Sözleşmesi’nin 
imzalı nüshasıyla Yunan heyetinin bildirilerini TBMM Hükûmeti Dışişleri 
Bakanlığına gönderdiği 17 Ekim 1922 tarihli yazı. 

Bursa
17/10[13]38

Hâriciye Vekâletine

11 Teşrîn-i Evvel’de imzâ edilen Mudanya Mukâvelenâme[si]’nin imzâ edilmiş 
Fransızca sûret-i asliyesiyle Yunanlıların cevâblarını muhtevî üç beyânnâmelerinin 
asıl sûretleri leffen takdîm kılındı.

Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Re'îsi
Müşîr 
Fevzi 
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MÜTTEFİK GÜÇLER, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÛMETİ 
VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ ASKERÎ SÖZLEŞME

Müttefik Güçler tarafından 23 Eylül 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmetine gönderilen Nota ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti 
tarafından 29 Eylül 1922 tarihinde Müttefik Güçlere gönderilen Nota hükümleri 
uyarınca; Müttefik Generaller:

Büyük Britanya adına General HARINGTON,
İtalya adına General MOMBELLI,
Fransa adına General CHARPY, 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti adına İSMET Paşa, 
ve Yunanistan adına General MAZARAKIS arasında

3 Ekim 1922 tarihinde ve sonraki günlerde Mudanya’da toplantılar yapılmıştır.

* 
*    *

Müttefik Hükûmetler Edirne dâhil Doğu Trakya’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmetine iadesine karar vermiş olduklarından, bu Konferansın amacı;

1. Yunan kuvvetlerinin Doğu Trakya’dan öteye çekilmeye davet edilecekleri 
hattı belirlemek;

2. Yunan birliklerinin ve idaresinin tahliyesinin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti idaresinin ve jandarmasının bu topraklara yerleşmesinin 
yöntemlerini belirlemek;

3. Bu geçiş dönemi sırasında asayişi ve kamu güvenliğini sürdürmek üzere, 
bölgede denetimi sağlamaktı.

* 
*    *

Delegeler izleyen hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:

1. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinde Türk ve Yunan güçleri 
arasındaki muhasamat sona erecektir.

2. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle Trakya’daki Yunan birliklerinin 
çekilmeye davet edilecekleri hattı; Ege Denizi’ndeki ağzından, Trakya ile 
Bulgaristan sınırından geçtiği noktaya kadar, Meriç’in sol kıyısı oluşturacaktır. 

3. Barış yapılana kadar, çıkabilecek her türlü sorunun önüne geçmek 
için (Karaağaç dâhil) Meriç’in sağ kıyısı Müttefiklerce saptanacak noktalara 
yerleştirilecek müttefik askerî birlikleri tarafından işgal edilecektir. 
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4. Demiryolunun Svilengrad’dan (Cisr-i Mustafapaşa) Kuleliburgaz’a 
kadar Meriç’in sağ kıyısı boyunca uzanan ve Edirne bölgesine erişime izin veren 
kısmı, buradaki serbest geçişi tamamen korumak amacıyla, üç Müttefik Güç ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ve Yunanistan’ın birer delegesinden 
oluşacak karma bir komisyonun (özel bir sözleşme ile düzenlenecek) denetimine 
tabi olacaktır. 

5. Doğu Trakya’nın Yunan kuvvetlerince tahliyesi bu sözleşmenin yürürlüğe 
girmesiyle başlayacaktır. Tahliye; birlikleri, askerî teşekkül ve hizmetleri, çeşitli 
ulaşım araçlarını, savaş malzemesi olarak stoklanmış teçhizatı, mühimmatı ve 
yiyecek depolarını kapsayacaktır. 

Tahliye yaklaşık 15 günlük süre içinde gerçekleştirilecektir.

6. Sivil Yunan makamları, jandarma dâhil, mümkün olan en kısa sürede 
çekilecektir. Yunan makamları her idari bölgeden çekildikçe sivil yetkiler müttefik 
makamlarına bırakılacak, sözkonusu makamlar bu yetkileri mümkün olduğu 
ölçüde aynı gün Türk makamlarına devredecektir. Bu iade işlemi Trakya’nın 
tamamı için Yunan birliklerince tahliyenin sona ermesinden sonra en fazla otuz 
gün içinde bitirilmelidir.

7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin, asayiş ve yerel güvenliğin 
muhafazası ve sınır ve demiryollarının denetimi için mutlak surette gerekli olan 
sayıda jandarma kuvveti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti görevlilerine 
refakat edecektir. 

Bu kuvvetlerin toplam sayısı (subaylar dâhil) 8.000’i geçmeyecektir.

8. Yunan birliklerinin geri çekilmesi ve sivil yönetimin devir işlemi, 
belli başlı merkezlere yerleştirilecek olan Müttefiklerarası görev heyetlerinin 
yönetiminde yapılacaktır. Bu heyetlerin rolü, yukarıda bahsedilen çekilme 
ve yetki devri operasyonlarını kolaylaştırmak üzere arabuluculuk yapmaktır. 
Heyetler her türlü taşkınlığı önlemeye gayret edecektir.

9. Doğu Trakya’da bu görev heyetlerinden başka Müttefik birlikleri de 
bulunacaktır. 

Yaklaşık 7 taburdan oluşacak bu birlikler asayişin muhafazasını sağlayacak 
ve sözkonusu müttefiklerarası görev heyetlerine destek hizmeti verecektir. 

10. Yunan birliklerinin tahliyesi tamamlandıktan 30 gün sonra, Müttefik 
görev heyetleri ve birlikleri çekilecektir.

Müttefik Hükûmetleri, asayişin muhafazası ve Türk olmayan halkın 
korunması için yeterli önlemlerin alındığı değerlendirmesinde mutabık kalırlarsa, 
bu çekilme işi daha erken bir tarihte yapılabilecektir. Böylece, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükûmeti yönetimi ve jandarması, bir idari bölgede düzenli 
biçimde görev yapmaya başladığında, Müttefik görev heyetleri ve birlikleri o 
idari bölgeden 30 günlük sürenin bitiminden önce çekilebilecektir. 
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11. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti birlikleri, barış konferansının 
başlamasına kadar ve konferans boyunca Asya’da ötesine geçilmemesi gereken 
aşağıdaki hatlarda duracaktır:

Çanakkale Bölgesi:
Güneyde Kumburnu’ndan başlayan ve kuzeyde (Lapseki’nin kuzeyinde) 

Bozburnu’na ulaşan, Çanakkale Boğazı’nın Asya kıyısına yaklaşık on beş 
kilometre mesafede bir hat. 

İzmit Yarımadası:
İzmit Körfezi’nde Darıca’dan başlayıp Gebze’den geçerek Karadeniz’de 

Şile’ye uzanan hat. Bu yerler Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine 
bırakılacaktır.

Darıca’dan Şile’ye giden yol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile 
Müttefik birliklerince müştereken kullanılabilecektir.

Yukarıdaki hatlar Müttefik ordularının her birinden birer subay ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin bir subayından oluşacak karma komisyonlarca 
belirlenecektir.

Müttefik Hükûmetleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti 
çıkabilecek olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri alırken, aşağıda 
belirtilen bölgelerde kendi birliklerinin sayısını çoğaltmamayı, tahkimat ya da 
başkaca askerî çalışmalara girişmemeyi taahhüt ederler:

Çanakkale Bölgesi: Çanakkale Boğazı’ndan itibaren Bozburnu-Kumburnu 
hattının 15 km doğusundaki mesafeye kadar.

İzmit Yarımadası: İstanbul Boğazı’ndan itibaren Şile-Darıca hattının 40 
km doğusundaki mesafeye kadar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Bozburnu (Lapseki kuzeyi) ile 
Karaburnu (Karabiga kuzeyi) dâhil, bu mevkiler arasında deniz kıyısına en az 15 
km mesafeyle topçu yerleştirmemeyi taahhüt eder.

12. Müttefik birliklerinin mevcudiyeti, hâlihazırda mevzilendikleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin barış konferansı kararına kadar 
riayet etme taahhüdünde bulunduğu, aşağıda kayıtlı alanlarda devam edecektir: 

İstanbul Yarımadası:
Yarımadanın, Karadeniz kıyısında Podima’nın 7 kilometre kuzeybatısında 

işaretlenmiş noktadan, Istranca, Kışağılı, Sinekli, Karasinan Çiftliği, Kadıköy, 
Yenice, Fladina Çiftliği, Kalikratya (tüm bu yerler dâhil olmak üzere) hattının 
doğusunda kalan kısmının tamamı.

Gelibolu Yarımadası:
Gelibolu Yarımadasının, Baklaburnu (Saros Burnu), Bolayır ve Soğluk ağzı 

(bütün bu yerler dâhil olmak üzere) hattının güneyinde kalan kısmının tamamı.
13. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, barış antlaşmasının 

onaylanmasına kadar birlik sevk etmemeyi, Doğu Trakya’da ordu toplamamayı 
ve bulundurmamayı taahhüt eder.
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14. İşbu sözleşme imzalanmasından üç gün sonra, 14/15 (on dört/on beş) 
Ekim 1922 (y.t.)* gece yarısı yürürlüğe girecektir.

Mudanya’da, Fransızca dört sayfa olarak, 11 Ekim 1922 (y.t.) tarihinde 
imzalanmıştır.

Büyük Britanya adına : C. H. Harington
İtalya adına : Mombelli
Fransa Adına : Ch. Charpy
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti adına : M. İsmet
Yunanistan adına :

* Yeni tarz, Gregoryen takvim olduğunu vurgulamak için kullanılan bir deyim. Sözleşmede nouveau style 
deyiminin baş harfleri n.s. kayıtlıdır.
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II.4. 
Yunan Askerî Heyetinin Bildirileri
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YUNAN ASKERÎ DELEGELERİN 
MÜTTEFİK GENERALLER TOPLANTISINA 

BİRİNCİ BİLDİRİSİ

Yunan heyeti Müttefik Generaller toplantısına, Yunan birliklerinin Meriç’in 
batısına çekilmesi yönünde kendilerine yapılan öneriyi, salt askerî bir önlem 
olarak değil siyasi bir çözüm olarak değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Bu öneri esasen müstakbel barış konferansı kararlarını ve bu kararların 
Yunan Hükûmeti tarafından kabulünü önceden hüküm altına almaktadır. Yunan 
askerî delegelerin görev ve yetkileri siyasi kararlar ele almaya ve bunları 
tartışmaya izin vermemektedir.

Delegeler kendilerine iletilmiş olan taslağı bu çekincelerle incelemişlerdir. 
Daha önce belirtilen nedenlerle taslağın ayrıntılarını görüşemezler, özünü kabul 
etmeleri mümkün değildir.

 General Al. Mazarakis
Albay Pt. Sariyannis

MUDANYA
6 Ekim 1922 

[Heyet Başkanı Generallerin parafları]



260 TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİYLE 100. YILINDA MUDANYA ASKERÎ SÖZLEŞMESİ TUTANAKLAR-BELGELER

b. Yunan Askerî Heyetinin 9 Ekim 1922 tarihli İkinci Bildirisi



261II. BÖLÜM 

YUNAN HEYETİNİN
MUDANYA’DAKİ MÜTTEFİK GENERALLER TOPLANTISINA 

İKİNCİ BİLDİRİSİ

Müttefik Generallerin 10/23* Eylül tarihli Notayla öngörülen toplantısına 
katılma daveti alan Yunan delegeleri, Mudanya’ya geldiklerinde, kendilerine 
tebliğ edilen ve hazırlıkları sırasında fikirlerinin sorulmadığı, önceden alınmış 
radikal kararlarla karşı karşıya kalmışlardı. 

Bu kadar önemli kararları kabul etmeye ve bunların icrasına ilişkin 
ayrıntıları görüşmeye yetkilerinin olmadığını beyan etmişlerdi.

Bugün, Büyük Müttefik Güçlerinin gerçekte Yunan Hükûmetine dayatılan 
nihai kararları karşısında, derin acılarına rağmen kabullenmek zorunda olduklarını 
görerek, Hükûmetleri adına şunları beyan etmeye yetkili kılındılar:

1. Türkiye ile Bulgaristan arasında 1915’te çizilen sınır hattı ile sözleşme 
taslağında önerilen hat arasındaki bölge 1915’ten beri Bulgaristan’a ait 
olduğundan ve Neuilly Antlaşması gereğince bu ülke tarafından Büyük Müttefik 
Güçlere ve daha sonra da sözkonusu Güçlerce Yunanistan’a bırakıldığından, 
Yunan birliklerinin Doğu Trakya’dan çekilecekleri (taslağın 2. maddesi) en ileri 
hat olarak bu hattan başkasını kabul etmemektedirler. Yunan delegeler sonuç 
olarak yukarıda belirtilen bölgede yer alan ve Edirne’nin Meriç’in sağ kıyısında 
bulunan; müstahkem mevkileri, garı ve Karaağaç şehrini kapsayan tahkim edilmiş 
kısmını barış antlaşması imzalanıncaya dek boşaltmayı kabul edemezler.

* Jülyen takvime/Gregoryen takvime göre tarihler.
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Kuleliburgaz ile Svilengrad* arasındaki demiryolu kısmının Müttefik, Türk 
ve Yunan karma komisyonu tarafından denetimini kabul ederler.

2. Türk ve Yunan güçleri arasındaki muhasamatın sözleşmenin yürürlüğe 
girme tarihinde sona erdirilmesine ilişkin hükmü (taslağın 1. maddesi) kabul 
ederler.

3. Doğu Trakya’nın Yunan birlikleri tarafından askerî teşekkül, hizmet 
birimleri ve depolar vs. ile birlikte boşaltılmasını (taslağın 5. maddesi) kabul 
ederler. Ancak delegeler; yerli Hristiyan halkların gidişiyle eşzamanlı olacak 
harekâtın karışıklığa yer vermeksizin düzenli biçimde icra edilmesinin daha uzun 
bir süreyi gerekli kıldığını göz önünde tutarak, on beş günlük sürenin en az bir 
aya çıkartılması üzerinde ısrar ederler.

4. Sivil yetkilerin devrine gelince (taslağın 6. maddesi), Müttefik 
Generallerin tüm dikkatlerini, idarenin ve jandarma görevinin Türklerin eline 
çok hızlı verilmesinin doğuracağı ağır sonuçlara çekmeyi görev bilirler. Birkaç 
yıl içinde anavatanlarından ikinci kere koparılan yüz binlerce insanın mal 
varlıklarından götürebilecekleriyle birlikte ülkeyi terk etmek isteyecekleri 
düşünüldüğünde, bu bedbaht halklara gerekli tüm kolaylıkları ve zamanı 
sağlamanın asgari insanlık olduğu anlaşılacaktır.

Yunan delegeler; bu halkların Müttefik yetkililerin sorumluluğu ve 
koruması altında düzenli ve güvenli biçimde tahliye edilmeleri tamamlanıncaya 
kadar en az bir ay süresince idarenin Müttefik birliklerine verilmesinin etkili tek 
yöntem olduğu görüşündedirler.

* Cisr-i Mustafapaşa.
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5. Yunan delegeler, taslakta öngörülen Müttefik görev heyetlerinin ve askerî 
birliklerinin (8. ve 9. maddeler) tahliyeyi karışıklığa yol açmaksızın icra etmek 
ve halkların güvenliğini sağlamak için yetersiz olduğu görüşündedirler. Hristiyan 
topluluklara karşı Türk unsurlar ve Türk yetkililerin muhtemel taşkınlıklarının 
yanı sıra, bu topluluklara karşı kötü muameleye ve eşkıyalığa girişmek için 
durumdan istifade edebilecek Türk ve Bulgar çetelerin ortaya çıkabileceğini 
öngörmek gerekir.

Yunan delegeler, (2. ve 5. paragrafta belirtilen) temel meseleler konusunda 
yalnızca Hükûmetleri adına değil, gerçek anlamda uygar her insanın vicdanı 
adına ısrar ederler.

Delegeler, aynı fikirler silsilesi içinde, Türk yetkililerin yerleştirilmesinden 
önce halklara, eylemlerinden veya siyasi nitelikli düşüncelerinden 
kaynaklanabilecek her türlü kovuşturmadan muaf tutulmaları için genel af 
bahşedilmesini talep ederler.

General Al. Mazarakis
Albay Pt. Sariyannis

MUDANYA 
26/9 Ekim 1922

[Heyet Başkanı Generallerin parafları]
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YUNAN DELEGELERİN 

MUDANYA’DAKİ MÜTTEFİK GENERALLER TOPLANTISINA 

ÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ

Yunan heyeti, askerî sözleşmenin nihai metninin yazımında daha önceki 
bildirilerinde beyan ettiği görüşlerden hiçbirinin dikkate alınmadığını müşahede 
eder.

Özellikle, daha önce kabul edilemeyeceğini bildirdiği, birincil önemi 
haiz Yunan birliklerinin geri çekileceği hat meselesinde hiçbir şekilde tatmin 
edilmemiştir.

Bu koşullar altında, Yunan heyeti kendini askerî sözleşme metnini 
imzalamaya yetkili addetmemektedir. 

General Al. Mazarakis
Albay Pt. Sariyannis

MUDANYA 
28/11 Ekim 1922

[Heyet Başkanı Generallerin parafları]
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II.5. Yunanistan’ın İstanbul Yüksek Komiserliğinin Notası

Yunanistan’ın İstanbul Yüksek Komiseri Charalambos Simopoulos’un 
Yunanistan Hükûmetinin Mudanya Askerî Sözleşmesi’ne katıldığına dair 
Müttefik ülkelerin Yüksek Komiserlerine ilettiği 14 Ekim 1922 tarihli Notanın 
Fransız Yüksek Komiserine gönderilmiş nüshası. 

 
Fransa Diplomatik Arşivi, Nantes
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Sayın Yüksek Komiser,

Hükûmetimin emri üzerine Ekselansları nezdinde aşağıdaki beyanatta 
bulunmaktan onur duyarım:

Delegeleri tarafından her şeyden önce Doğu Trakya’daki Hristiyan 
halkların can ve mallarının korunması için kesinlikle gerekli olan süreler ve 
garantilere ilişkin Mudanya’da yapılan açıklamalarının dikkate alınması gerektiği 
görüşünde olan Yunan Hükûmeti bu halkların yararı için Müttefik Güçlerin 
insanlık duygularına son bir çağrıda bulunur. Bununla birlikte [Müttefik] Güçlerin 
aldıkları kararlara  uymayı arzu eden Yunan Hükûmeti, kendini duruma razı olma 
zorunluluğunda görür ve Mudanya’da yeni tarz* 11 Ekim’de imzalanan mütareke 
protokolüne katıldığını ilan eder.

[Nezaket cümlesi]

Maslahatgüzar
Tam Yetkili Elçi

CH. SIMOPOULOS

Orijinaline uygun nüsha için
Consple 1/14 Ekim 1922

Ch. Simopoulos

Ekselansları 
GENERAL PELLE
Fransa Yüksek Komiseri

* Yeni tarz, Gregoryen takvim olduğunu vurgulamak için kullanılan bir deyim. Notada nouveau style deyimi-
nin baş harfleri n.s. kayıtlıdır. Bu Notada ve Yunan heyetinin bildirilerinde 13’er günlük farklarıyla Jülyen ve 
Gregoryen takvime uygun tarihler birlikte kullanılmıştır.
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III. BÖLÜM

ASKERÎ SÖZLEŞME’NİN İMZALANMASINDAN SONRAKİ DÖNEM
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TBMM Hükûmeti Başbakanı Hüseyin Rauf Bey’in Batı Cephesi Komutanı 
İsmet Paşa’ya Mudanya Konferansı’nda elde edilen sonuçtan dolayı 11 Ekim 
1922’de gönderdiği tebrik ve teşekkür telgrafı.

Telgraf
Makine başında

Garb Cebhesi Orduları Kumandanı Ferîk
İsmet Paşa Hazretlerine

Zât-ı devletlerinin emr ü kumandadaki büyük kudret ve mahâretleri eseri 
olarak ihrâz edilen muzafferiyet-i askeriyeden sonra yine taraf-ı devletlerinden 
büyük bir mahâret ve iʿtidâl ile idâre edilen Mudanya Konferansı’nda istihsâl 
olunan netîceden dolayı bütün hey'et-i vekîle arkadaşlarımla beraber tebrîkât ve 
teşekkürât-ı mahsûsamızı arz eyliyoruz efendim.

Fî 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]338

Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcrâ Vekîlleri Hey'eti Re'îsi

Hüseyin Rauf
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Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın TBMM Hükûmeti Başbakanı Hüseyin 
Rauf Bey’in kutlama telgrafına cevaben 13 Ekim 1922 tarihinde gönderdiği 
telgraf.

Mahreci: Bursa
Numerosu: 1213

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcrâ Vekîlleri Hey'eti Re'îsi
Hüseyin Rauf Beyefendi Hazretlerine

C. Mudanya Konferansı’nın hüsn-i hitâmı münâsebetiyle Hey'et-i Vekîle aʿzâ-yı 
celîlesinin tebrîkâtına arz-ı şükrân ve takdîm-i taʿzîmât eylerim efendim.

13 Teşrîn-i Evvel sene [13]38

Garb Cebhesi Kumandanı
İsmet
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TBMM Hükûmeti Roma Temsilcisi Celaddin Arif Bey’in, İsmet Paşa’nın 
tutumundan rahatsız olan İngiltere’nin görüşmeleri kesintiye uğratmaya ve 
Müttefikleriyle birlikte aleyhimize karar çıkarmaya teşebbüs etmiş olduğuna, 
Fransa ve İtalya’nın uygun bulmamaları üzerine Mudanya Askerî Sözleşmesi’ni 
ister istemez imzaladığına dair istihbaratına ve Boğazlar’ın serbestîsi hakkında 
İtalyan diplomat Mario Lago’yla yaptığı görüşmeye ilişkin TBMM Hükûmeti 
Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 11 Ekim 1922 tarihli şifre telgraf. 

Roma: 11/10/[1]338
Vürûdu: 21/10/[1]338

Aded 198
Hâriciye Vekâletine

1- Mudanya Konferansı esnâsında İngilizler İsmet Paşa Hazretlerinin hat-ı 
hareketinden adem-i hoşnûdî beyânıyla müzâkerâtı inkıtâʿa uğratmak ve 
Müttefikleriyle birlikde aleyhimizde ittihâz-ı karara teşebbüs eyleyecekler[miş]. 
Fransızlarla İtalyanların adem-i muvâfakatları üzerine çârnâçâr muʿâhedeyi imzâ 
etmişlerdir.
2- Dün akşam avdet eden Lago ile Boğazlar Mes'elesi’ni tekrar görüşdüm. 
İtalya Boğazlar’ın serbestîsini istiyor. Boğazlar’daki İtalyan menâfiʿî diğer 
devletlerinkine takaddüm eylediğinden bu cihetden de müzâkerâtda mühim bir 
mevkiʿ işgâl etmek arzûsundadırlar. İngiliz veya Cemʿiyet-i Akvâm kuvvetlerinin 
bulunmasını istemiyorlar. İngilizler bulunursa Boğazlar’a tamamiyle hâkim 
olurlar. Düvel-i Müttefika kuvvetleri olursa bugünkü i'tilâf ebediyen pâyidâr 
olamıyacağından ve zâten İ'tilâf Devletleri arasında bir soğukluk bulunmasından 
bu cihet de kâfî derecede emniyet veremez. Cemʿiyet-i Akvâm’ın da ordusu ve 
donanması yokdur. Olsa bile ya İngiliz veya Fransız efkârına tebaʿiyet eder ki 
bu da bizim işimize gelmez diyorlar. İngilizler de bir Türk kuvvetinin bulunması 
aleyhindedirler. Hatta “Boğaz sevâhili tahkîm edilmese bile bugünkü âlât 
ve edevât-ı harbiye ile yirmi dört saat zarfında nâ-kâbil-i mürûr bir hâle ifrâğ 
olunabilir” diyorlarmış. Ben de “İngilizlerin ve [diğer] devletlerin İstanbul 
ve Marmara’nın emniyeti için ciddi ve maddî te'mînât vermeleri lâzımdır ki 
Boğazlar’ın açık bulundurulmasını kabûl edelim. Yalnız bir muʿâhedeye vazʿ 
olunacak imzâ bizim işimize gelmez ve bizi te'mîn etmez” dedim. Cevâben 
“Menfaʿatimiz müşterekdir. Boğaz açık olmalı ve İngiliz elinde bulunmamalı. 
Şimdi siz de biz de düşünelim, birlikde bir sûret-i tesviye mevcûd ise yine kendi 
fikrim gibi Hâriciyeye ilkâya çalışır ve muvaffak olurum.” Bir de Lago “İhtimâl 
ki Fransızlar sizleri başka noktalarda daha ziyâde müdâfaʿa edebilir fakat 
Boğazlar’da bizim kadar menfaʿatdâr olmadıkları için İngiltere’ye daha ziyâde 
yanaşabilirler” kayd-ı ihtirâzîsini de dermeyân eylediği maʿrûzdur.

Roma Mümessili
Celaleddin Arif
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TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’in Mudanya Askerî 
Sözleşmesi’nin konferansa katılan temsilciler tarafından imza edildiğine, 
Yunan temsilcinin imzaya yetkili olmadığını beyanla Sözleşmeyi imzalamaktan 
kaçındığına (bkz. II. Bölüm, II.4., Üçüncü Yunan Bildirisi), ancak Sözleşmeyi 
uygulamaktan da kaçınmaları durumunda atılmış olan imzanın yok hükmünde 
sayılacağının İsmet Paşa tarafından kendilerine bildirildiğine dair TBMM 
Hükûmeti Moskova Büyükelçiliğine gönderdiği 12 Ekim 1922 tarihli şifre 
telgraf. 

Moskova Sefâretine

Mudanya Konferansı hitâma ermiş ve takarrür eden i'tilâfnâme Türk[-İngiliz-
Fransız]* ve İtalyan murahhasları tarafından imzâ edilmişdir. 
Yunan murahhası imzâya salâhiyetdâr olmadığını bilbeyân ve daha bazı iʿtirâzlar 
dermeyânıyla [imzâdan] istinkâf etmişdir. Yunanlılar mukâvelenin tatbîkinden 
dahi istinkâf etdikleri takdîrde imzâmızın ke'en-lem-yekün addolunacağı 
murahhasımız İsmet Paşa tarafından beyân olunmuşdur.

12/10/[1]922

Hariciye Vekîli
Yusuf Kemal

* Metnin zamanında eksik deşifre edilmiş olduğu anlaşılmış, köşeli parantez içinde gösterilen kısımlar Tiflis 
Temsilciliğine gönderilen telgraftan tamamlanmıştır.
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Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa tarafından Mudanya Sözleşmesi’nin 
ilgili hükmü gereğince sekiz bin jandarmanın Doğu Trakya’ya yerleştirilmesine 
dair Başbakanlığa gönderilen 14-15 Ekim 1922 tarihli yazı.

Aded 1/240         Bursa
14-15/10/[13]38

93 numerosu
Hey'et-i Vekîle Riyâsetine

Mudanya Mukâvelenâmesi mûcibince Şarkî Trakya’nın işgâli için muktezî sekiz 
bin jandarmanın ber-vech-i âtî sûretde teşkîl ve ihzârına Garb Cebhesince verilen 
emir hülâsaten ber-vech-i âtî arz olunur. 
1- Beheri üç piyâde bölüğü ve altı tüfenkli bir ağır makineli tüfenk bölüğünden 
mürekkeb olmak üzere on altı piyâde taburu ve bir süvârî alayında dört ağır 
ve bölüklerinde ikişer hafîf makineli tüfenk olmak üzere iki süvârî alayı ihzâr 
olunacak ve her piyâde bölüğünde de altı hafîf makineli tüfenk bulundurulacakdır.
2- İşbu kıtaʿât efrâdı üç yüz on bir-üç yüz on yedi tevellüdlü efrâddan olacak. 
Makineli bölükler ve ağırlıklar dâhil olduğu hâlde bir piyâde taburunun mevcûdu 
dört yüze ve bir süvârî alayının mevcûdu beş yüze iblâğ olunacakdır.
3- Taburlara birden itibâren jandarma taburu numerosu ve süvârî alaylarına da 
birinci ve ikinci süvârî alayları nâmı verilecekdir. Efrâd ve zâbitân jandarma 
alâmetini takacaklardır.
4- Bu taburlardan sekizi 25/10/[13]38 akşamına kadar İzmit ve Gemlik’de ve 
diğer sekizi ile süvârî alayları da Teşrîn-i Evvel nihâyetine kadar Bandırma’da 
ihzâr olunacakdır.
5- Kıtaʿât, esliha ve cebhânelerini beraber alacakları gibi Teşrîn-i Evvel’e kadar 
maaşları ve ayrıca iʿâşeleri için de mikdâr-ı kâfi para verilecekdir.
6- Hey'et-i Vekîle Riyâsetine, tesrîʿan li'l-maslaha Dâhiliye Vekâletine arz 
edilmişdir.

Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Re'îsi 
Fevzi
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Mahreci Paris              Tarihi 1-11-[13]38
Numerosu 1182
Gâyet mühim ve müstaʿceldir.

Başkumândan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine

J’ai bien reçu votre télégramme dont je vous remercie. Je me rends compte de vos 
sentiments puisque les gouvernements alliés nous ont proposé Lausanne. Vous 
n’avez qu’à leur répondre directement en désignant la ville de vos préférences et 
en donnant vos raisons.
J’ai chargé Ferid Bey de vous télégraphier immédiatement ma résolution en ce 
qui concerne la conférence. Je voulais que vous soyez le premier informé. Je suis 
très heureux que vous ayez compris dans la délégation Ismet pour lequel vous 
connaissez mes sentiments. J’ai senti que mon action serait beaucoup moins forte 
si j’acceptais une situation officielle en présence des attaques violentes dirigées 
contre moi. Je serais paralysé notamment dans la presse et devant l’opinion 
publique à laquelle je me réserve de faire appel en France et en Angleterre. Je sais 
que vous aurez confiance dans ma connaissance de la situation politique générale 
et dans mon action individuelle telle qu’elle s’est exercée depuis deux ans.
Permettez mois de vous adresser mon bien fidèle souvenir pour vous et pour vos 
camarades.
Votre Ami. 

Franklin-Bouillon
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Ankara Anlaşması’nı Fransa adına müzakere ederek imzalayan devlet adamı 
Henry Franklin-Bouillon’un TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya, 
Lozan’da düzenlenmesi öngörülen barış konferansına katılamayacağını 
gerekçeleriyle birlikte bildirdiği 1 Kasım 1922 tarihli telgrafı.

Telgrafınızı aldım, size teşekkür ederim. Müttefik Hükûmetlerin bize Lozan’ı 
teklif etmesine dair duygularınızı anlıyorum. Tercih ettiğiniz kenti belirleyerek 
ve gerekçelerinizi bildirerek doğrudan yanıtlayabilirsiniz. 
Ferid Bey’den konferansla ilgili kararımı ivedilikle size telgrafla göndermesini 
istedim. İlk sizin haberdar olmanızı istedim. Kendisine karşı duygularımı bildiğiniz 
İsmet’i heyete koymuş olmanızdan çok mutluyum. Bana yöneltilen şiddetli 
saldırıların mevcudiyetinde resmî bir konum kabul etseydim, faaliyetlerimin 
gücünün çok daha az olacağını hissettim. Özellikle basının önünde ve onlara 
çağrı yapma hakkımı saklı tuttuğum Fransa ve İngiltere’de kamuoyu karşısında 
elim kolum bağlı olurdu. Genel siyasi durum hakkındaki bilgime ve iki yıldır 
uyguladığım şekliyle bireysel faaliyetlerime güveneceğinizi biliyorum.
Sizle ve yol arkadaşlarınızla olan hatırama sadakatimi ifade etmeme izin verin.
Dostunuz.

Franklin-Bouillon 
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287III. BÖLÜM

TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın, Lozan Barış 
Konferansı’na katılmayacağını bildiren Henry Franklin-Bouillon’a 
gönderdiği, Mudanya Konferansı’nın hazırlıklarında adıgeçenin oynadığı 
rolden bahisle barış konferansına katılmayacak olmasından duyduğu üzüntüyü 
belirttiği mesajın TBMM Hükûmeti Dışişleri Bakanlığı tarafından TBMM 
Paris Temsilcisi Ferid Bey’e iletildiği 13 Kasım 1922 tarihli telgraf. 

Umûmî numerosu 6620
Tarihi fî 13 Teşrîn-i Sânî sene [13]38

Paris Mümessili Ferid Beyefendi’ye

Başkumandan Paşa Hazretleri tarafından Mösyö Franklen Buyon’a gönderilen 
merbût mektûb[un] müşârün-ileyhe îsâl buyurulması mercûdur efendim.

[Hâriciye Vekâleti]

* * *

Azîz Dostum;
Son telgrafnâmenizi şimdi aldım. İzmir hakkında ısrâra bizi bizzat sizin sevk 
etmiş olduğunuza ve tarafınızdan iʿtâ edilen te'mînât netîcesinde esâsen planlarını 
beraber ihzâr etdiğimiz Mudanya Konferansı’na gitmeyi kabûl etdiğimize bu 
münâsebetle nazar-ı dikkatinizi celb etmek isterim.
Mudanya’da râzı olduğumuz fedâkârlıkları hiç şübhesiz biliyorsunuz. Bu 
vakâyiʿa rağmen son telgrafnâmenizde konferansa iştirâk etmiyeceğinizi beyân 
ediyorsunuz. Bu, bana evvelce bildirmiş olduğunuz nokta-i nazarın tebeddül 
etmiş olduğu[nu] düşüncesini ilkâ etdiği cihetle müte'essifim.
Meveddet-i sâdıka-i te’menniyâtı[nm]ı tecdîd ederken en samîmî selâmlarımızı 
kabûl buyurmanızı ricâ ederim.





Arka Kapak Resmi
Arka kapakta kullanılan resim Mudanya Mütareke Evi Müzesi aracılığıyla Mudanya 
Belediyesinden temin edilmiştir.










