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Özet 

Millî Mücadele döneminde Türkiye’nin dış politika uygulamalarında belirleyici olan faktörlerden en 

önemlisinin İngiltere-Rusya ekseninde meydana gelen gelişmeler olduğu anlaşılmaktadır. Diğer olaylar ve diğer 

ülkelerle olan ilişkiler de bu akışa paralel olarak gelişmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin, esas olarak kendi 

varlığını ispat etmeye ve uluslar arası meşruiyet kazanmaya çalıştığı; bunun için de önce ülke içerisindeki 

maddî imkânlarını harekete geçirerek kendi gücünü ortaya koyduğu, ikinci olarak da diplomasinin  sağladığı 

imkânlardan faydalandığı görülmektedir. 

Konu ile ilgili olarak  diğer kaynaklardan ziyade, ağırlıklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli 

Celse Zabıtları’ndaki bilgilerden istifade ettik.  Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda,   24 Nisan 1920-

22 Kasım 1922 tarihleri arasında 1920 yılında 5, 1921 yılında 8, 1922 yılında 5 olmak üzere  toplam 18 gizli 

oturumda doğrudan veya dolaylı olarak dış politika olaylarının gündeme geldiğini tespit ettik. Çalışmamızı da 

bu çerçeve ile sınırlandırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları’nın, önemli bir tarih kaynağı 

olduğunu vurgulamaya çalıştık. 

 

Anahtar kelimeler: Türk dış politikası - İngiltere-Rusya ekseni - Kafkas Setti - Türkiye-İngiltere 

ilişkileri - Türk-Rus ilişkileri. 

 

Abstract 

Turkey's foreign policy during the national struggle of the factors determining the most important 

applications of the developments occurring in Britain-Russia axis as it is understood. Other events and other 

relations with countries that have developed in parallel with the flow. In this framework, Turkey's mainly their 

presence to prove, and international legitimacy, to gain work, for that we first country within the financial means to 

mobilize its own forces to reveal the second as the diplomacy of the opportunities of the benefit is observed. 

With regard to issues rather than other sources, mainly the Grand National Assembly of Turkey to benefit 

from the information we Memorandum secret session. Turkey Grand National Assembly plenary on 24 April 1920-

22 November 1922 Between 1920 five, 1921 at eight, in 1922, five of a total of 18 secret sessions, either directly or 

indirectly, the foreign policy of the events come up that have established. With this framework in our work by 
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limiting the Grand National Assembly of Turkey Memorandum secret session, was an important historical source 

we have tried to emphasize. 

 
Key Words: Turkish foreign policy, Anglo-Russian axis, was set Caucasus, Turkey-Britain relations, 

Türk-Rus relations. 

 
Giriş:  Millî Mücadele Sırasında Yaşanan Dış Politika Olayları  

 
Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra ortaya çıkan durum ve ülke 

bütünlüğünün bozulmasının iç politika boyutu olduğu kadar, dış politika boyutunun da 

olduğu bir gerçektir. Bu durum, elbette millî mücadele olayına da etki emiş, millî 
mücadelenin lider kadrosu, konuyu dış politika açısından da değerlendirmiştir. 

Millî Mücadele döneminde bu konu ile ilgili görüşler, Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinde gündeme gelerek, bir dış politika tespiti de yapılmıştır. Erzurum Kongresi 
beyannâmesinin altıncı maddesinde,  “İtilâf Devletlerince mütarekenin imza olunduğu 30 
Ekim 1918 tarihinde hudutlarımız dahilinde kalan ve çoğunluğu Müslümanların teşkil ettiği 

din ve ırkdaşlarımızla meskûn ülkemizin bölüşülmesi görüşünden vazgeçilerek varlığımıza, 
tarihî, ırkî ve dinî haklarımıza riayet edilmesi, bunlara aykırı teşebbüslere girişilmemesi ve 
bu suretle tamamıyla hak ve adalete dayalı bir karar alınması beklenir” ifadelerinde, 
Mondros Mütarekesinin imzalandığı gün mevcut olan sınırların tanınması, bir dış politika 
hedefi olarak ortaya konmuştur. Aynı görüşler, Sivas Kongresi beyannâmesinin altıncı 
maddesinde de tekrarlanmıştır. 

Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarına paralel olarak hazırlanan Misak-ı Millî  ile 
de özellikle millî sınırlar ve ekonomik bağımsızlık gibi konular, millî mücadele hareketinin 
dış politikada elde etmek istediği hedefler olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye, bu hedefine varmak için belli başlı iki mekanizma kullanmıştır. Bunlardan 
birincisi, kendi varlığına dayanması, kendi gücünü ortaya koyması olmuştur. Mondros 
Mütarekesi’nden sonra dağıtılmış olan ordunun yerine yeniden düzenli bir ordu teşkil 

ederek doğu ve batı cephelerindeki askerî başarıları gerçekleştirmiştir. Doğu cephesinde 
Ermeni isteklerini ortadan kaldırılmasını sağlayan  Gümrü Barış Anlaşması’nın 
imzalanmasıyla doğu sınırları tespit edilmiş; Batı Cephesinde ise Birinci ve İkinci İnönü 
Zaferleri, Sakarya Zaferi ve Büyük Zaferle elde ettiği askerî başarılara dayanarak dış 
politika hedeflerine ulaşmıştır.    

Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin 

Londra Konferansı’na davet edilmesi, bu zaferin dış politika alanında ortaya koyduğu bir 
sonuçtur. 21Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında devam eden Londra Konferansında belki 
iki taraf açısından da elle tutulur bir sonuç alınamamışsa da Türkiye Büyük Milet 
Meclisi’nin İtilâf Devletleri tarafından resmen tanınmış olması, Millî Mücadele sırasındaki 
dış politika hedeflerine ulaşmak açısından önemli olmuştur. Londra Konferansında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî’de tespit edilen esasları ileri sürmüş, müttefikler ise 

Sevr’i biraz değiştirerek ileri sürmüşler, ancak bu noktada bir uzlaşma olmamıştır. 
Bunun üzerine Yunan ordusunu yeniden harekete geçmiş, böylece İkinci İnönü 

Muharebesi başlamıştır. 31 Mart-1 Nisan 1921 tarihinde Türk ordusunun zaferi ile sona 
eren İkinci İnönü Muharebesinden sonra, bu zaferin dış politikaya da bazı yansımaları 
olmuştur. Buna göre İngiltere, Mustafa Kemâl ile görüşerek Malta’da tutuklu 
bulundurdukları milletvekillerinden 40 tanesini serbest bırakmış, İtalya işgal ettiği yerlerden 

çekilmeye başlamış, Fransa da Franklin Boullon isimli bir özel temsilciyi Ankara’ya 
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göndererek siyasî görüşmelerde bulunmasını istemiştir. Ayrıca İnönü muharebelerinin 
yaşandığı bir dönemde, yine bu muharebelerde alınan sonuçlara paralel olarak  16 Mart 
1921 tarihinde Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması imzalanmış, iki ülke arasındaki 
dostluk bağları güçlendirilmiştir. 

Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu Tekâlif-i Milliye Emirleri ile 
eksiklikleri bir ölçüde tamamlanmaya çalışılan Türk ordusunun Yunan birliklerine karşı en 

önemli başarılarından biri olan Sakara Zaferi’nin (13 Eylül 1921) de dış politikaya yansıyan 
sonuçları görülmektedir. Sakarya Zaferinden sonra Sovyetler Birliği, Moskova Anlaşmasını 
pekiştiren Kars Anlaşması’nı 13 Ekim 1921’de imzalamıştır. Fransa, 20 Ekim 1921 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile  Ankara Anlaşması’nı imzalamıştır ki, 
bu anlaşma ile Fransa Hükümeti, Misak-ı Millî’yi resmen tanımış ve yeni Türkiye 
devletinin varlığını kabul etmiştir. İngiltere, 23 Ekim 1921’de yeni bir esir değişimi 

anlaşmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni dolaylı olsa da tanımış; Yunanlılar 
ise işgal düşüncelerinden önemli ölçüde uzaklaşmışlardır. 

Nihayet 9 Eylül 1922 tarihinde Anadolu’dan Yunan askerlerinin çıkartılmasıyla 
sonuçlanan Büyük Taarruz ve Büyük Zafer’den sonra Türkiye, millî mücadelenin başında 
tespit ettiği dış politika hedeflerine ulaşarak, varlığını ispat etmiştir. 24 Temmuz 1923 
tarihinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile millî sınırları içerisinde yeni Türk devleti 

resmen tanınmıştır. 
Millî Mücadele sırasında dış politika hedeflerine ulaşmada Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin kullandığı ikinci mekanizma ise, “diplomasi” olmuştur. Diplomasi alanında  
millî hükümetin en büyük zaferi, batılı devletleri birbirinden ayırması ve diğer sebeplerin de 
yardımı ile bu devletler arasında beliren görüş ayrılıklarından faydalanabilmesidir. Millî 
hükümet, Fransa ve İtalya ile çatışmaları durdurmaya muvaffak olduktan sonra, İngiltere ve 

bu devlet tarafından kendi emellerini gerçekleştirmek amacıyla bir vasıta olarak kullanılan 
Yunanistan’a karşı yeni bir hamle yapmak imkânını elde etmiştir

1
.  

Bu dönemde Türkiye’nin uyguladığı diplomaside belirleyici olan birkaç faktör 
vardır. Bunlardan birincisi, Bolşevik İhtilâlinden sonra İngiltere’nin Sovyetler Birliği’ne 
karşı, bölge ülkeleri ile oluşturmak istediği Kafkas Setti politikasıdır

2
. Kafkas ülkeleri ile 

Sovyet ideolojisinin yayılmasına engel olunamaması üzerine, bu konuda sonuç alınabilmesi 

için  Türkiye ile yakın ilişkiler  kurulmaya başlanmıştır. 
İkinci faktör, Sovyetler Birliği’nin İngiliz projesine karşı geliştirdiği tavırdır. Bu 

noktada Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye bakış açısını Edirne milletvekili Şeref Bey, şu 
şekilde ifade etmiştir

3
: “Rusya, komünist esaslarını ortaya koyduğu vakit de yeni bir umde 

etrafında toplandı. Onunla işe başladı ve onunla ortaya çıkmış, diyor ki: Ankara Hükümeti 
teşekkül ettiği zaman onun ilân ettiği davanın esası, benim de mağdurların, mazlumların 

hakkı namına ilân ettiğim davanın bir eşidir. Vakıa onlar Bolşevik değildir, davaları 
itibarıyla  onlar da benim siyasetime uygundur. Bu noktadandır ki Rusya bize yardım etti. 
(Fransa ile Ankara Anlaşması imzalandıktan sonra) Rusya düşündü. Yaptığımız muahede 
bittabi demiryolu imtiyazı, maden imtiyazı, mektep imtiyazı gibi para getirecek işleri 
vermeye başladık ve bunları vermekle Rusya’nın prensibi aleyhinde bulunduk. Çünkü o 
vakit Rusya, Türkiye hem kapitalizme karşı harp ediyor, hem de sermayedarlara karşı yol 

                                                 
1 Cem SAR, Mehmet GÖNLÜBOL; Olaylarla Türk Dış Politikası, Alkım Yayınları, Ankara,1982, s.44. 
2 Eric HOBSBAWM; Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, (Çev: Yavuz ALOGAN), Everest Yayınları  

   İstanbul,2006 (2.Basım), s.40-41. 
3 Şeref Bey (Edirne), 12.12.1921 (TBMM), TBMM Gizli Celse Zabıtları, Tükiye İş Bankası  Yayını,   Ankara,  

   1985, Cilt:2, s.458. 
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vererek bizden ayrılıyor ve memleketine sermaye sokuyor diye bizden uzaklaştı.”Hattâ o 
kadar ki zamanın Dışişleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yaptığı bir konuşmada, İngilizlerin, İstanbul Hükümeti ile  Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti’nin anlaştığı şeklindeki propagandalarını duyar duymaz, 

Sovyetlerin Türkiye’ye yaptığı yardımları durdurduğunu bile dile getirmiştir
4
.  

Üçüncü faktör olarak da Orta Asya’daki islâm alemi ve hilâfet meselesi 
görülmektedir. İngiltere, sömürgeci emellerine ulaşmak için; Sovyetler Birliği de yeni 
rejiminin yayılma alanı olarak gördüğü Ortaasya bölgesi ile Türkiye’nin bağlarını kesmeyi 
düşünmüşlerdir. Türkiye ise bu konuyu, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında ve bu iki 
ülke ile olan diplomatik temaslarında İslâm aleminin desteğini sağlamak için bir koz olarak 

kullanmaya çalışmıştır
5
. 

 
1- İngiltere-Rusya Ekseninin Oluşması 

 

Millî mücadele döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarında  Türkiye’nin dış politika 
tercihlerinin şekillenmesinde ve uluslararası alanda varlığının devamında etkili olan 

olayların Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda  ortaya çıkan İngiltere-Rusya, ya da Kapitalizm-
Sosyalizm ekseninde geliştiği görülmektedir. Bu husus, Dışişleri Bakan Vekili Ahmet 
Muhtar Bey tarafından, 11 Ekim 1920 tarihinde, “Rusya Hükümeti’nin takip ettiği 
emellerden birisi kendini Avrupa’da resmen tanıtmaktır. Halbuki mücadele ettiği kapitalist 
devletler buna kat’iyyen muvafakat etmezler. Çünkü muvafakat ettikleri gün sosyalizm 
esasını kendi memleketlerinde tatbik edilmiş ve kabul etmiş mânâsını izhar etmiş olurlar. 

Bittabî mücadele eden iki saf vardır. Birisi kapitalizm safıdır. Diğeri onu yıkıp egemenliği 
halkın eline teslim etme cereyanını temsil eden saflardır” sözleriyle tespit etmiştir

6
.  Aynı 

tespit, aradan dört buçuk yıl geçtikten sonra o günün Dışişleri Bakanı Şükrü Kaya Bey 
tarafından da, “Şarkta iki cereyan vardır. Biri İngiltere kraliyetinin üstünlüğündeki Avrupa 
cereyanı ve buna mukabil Rus cereyanı” sözleri ile tekrarlanmıştır

7
. 

İşte dışişleri bakanlarının yaptıkları tespitlerde görülen İngiltere-Rusya diplomasi 

mücadelesinin yaşandığı alanlardan biri de Türkiye olmuştur. Dolayısıyla İngiltere ile 
Rusya, birbirlerine üstünlük sağlamak için genellikle Türkiye ile birlikte hareket etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu durum, aynı zamanda Türkiye’nin bu iki ülke ile doğrudan 
ilişkilerinde ya da bu ülkelerin de ilgilendikleri ortak alanlardaki politikalarının tespitini de 
etkilemiştir. Bu alanlardan biri  Kafkaslar bölgesi, diğeri hilâfet konusudur. Konu ile ilgili 
olarak, İngiltere’nin Musul petrollerini kaptırmamak dışında Sovyet etkisinin yayılma 

ihtimaline karşı, Türkiye’nin daha çok zayıflatılmasını istemediği şeklinde görüşler de 
mevcuttur

8
.  

 
2- Türkiye-İngiltere İlişkileri 

 

İngiltere’nin bölgeye ilgisi sadece birinci dünya savaşının sonunda ortaya çıkan bir 

durum olmayıp, daha önceki yıllardan gelen kapitalist menfaatleriyle bağlantılıdır. Nitekim 

                                                 
4 Ahmet Muhtar Bey (Hariciye Vekili), 24.1.1921 (TBMM), TBMM GCZ, Cilt:1, s.351. 
5 Mustafa Kemâl Paşa, 25.9.1920 (TBMM), TBMM GCZ, Cilt:1, s.135. 
6 Ahmet Muhtar Bey (Hariciye Vekili), 11.10.1920, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.151. 
7 Şükrü Kaya Bey (Hariciye Vekili), 4.2.1925,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:4, s. 474. 
8 Mete TUNÇAY; T.C.’NDE Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Cem Yayınevi, İstanbul, 1992,  

    s. 130. 
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bu husus, 13 Aralık 1921 tarihinde Aydın milletvekili Mahzar Bey tarafından, “Batı, 
menfaatini her ne suretle olursa olsun doğunun zararında temin etmek mecburiyetindedir. 
Batının ekonomik menfaatleri en ziyade doğudadır ve  bu defa bu genel harp sebebiyle bütün 
bütün yıpranan batı, daha şiddetli bir şekilde doğu üzerinde ekonomik menfaatlerini temin 
etmek fenalığı içindedir.” sözleriyle ifade etmiştir

9
. Aynı şekilde, İngiltere’nin bölge 

politikalarında ticarî menfaatlerinin belirleyici olduğu, Kemâl KARPAT tarafından da tespit 

edilmiştir
10

. İngiltere’nin Rusya ve Türkiye ile ilişkilerinde bu bakış açısının belirleyici 
olduğu söylenebilir. Nitekim Rusya’da Bolşevik İhtilâli’nden sonra Sovyetlere karşı 
Kafkaslar’da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan oluşan bir set oluşturma 
düşüncelerinin geçerli olduğu zamanda Türkiye’ye karşı tavır takındığı, ülkenin değişik 
bölgelerindeki İngiliz ve diğer müttefiklerinin işgallerinin gerçekleştiği biliniyor. Ancak 
Kafkas ülkeleri ile oluşturulan settin İngiltere’nin isteklerine yeterli olacak sonuçlar 

vermemesi üzerine özellikle 1920 yılından itibaren bu ülkeler yerine Türkiye ile Sovyet 
nüfuzuna karşı bir yapı oluşturma düşüncesi gündeme gelince, adı geçen Kafkas ülkeleri 
birer Sovyet Sosyalist cumhuriyeti haline gelirken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’nin Anadolu’daki varlığını destekleyen politikalar güçlenmeye başlamıştır

11
. 

Hattâ Londra Konferansı sırasında Lord Gürzon’un Yusuf Kemâl Bey’e hitaben, “Biz yeni 
Türkiye, yeni esaslar istiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasını istemiyoruz…” 

şeklindeki sözleri bu düşünceyi teyit etmektedir
12

. Yabancı uzmanlar tarafından, 
İngiltere’nin İstanbul’u işgal etmesiyle Mustafa Kemâl’in Anadolu’daki faaliyetlerinde daha 
da rahatladığı şeklinde değerlendirmeler de yapılmıştır

13
. Bu sonucun, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükümeti’nin uluslararası meşruiyetini güçlendirdiği söylenebilir. 
Buna karşılık Türkiye’nin de İngiltere’ye karşı iyi düşünceler içerisinde olduğu, 

daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ikinci gününde, 24 Nisan 1920’de Mustafa 

Kemâl Paşa tarafından, “… İngilizlerle vukubulan ilk temasımızda İngilizler, milletimizin 
kendileri aleyhinde olduğunu ifade ettiler ve bu aleyhtarlığın giderilmesine çalışmamızı 
tavsiye ettiler. Buna karşılık verdiğimiz cevapta, milletimiz İngilizlere karşı aleyhtar 
değildir. Bilâkis, milletimiz İngiliz kavmini dünyanın en büyük milleti, en âdil, en medenî, 
en insanî bir milleti telâkkî eder ve ona hürmet ederdi.” sözleriyle ifade edilmiştir

14
.  

Hattâ  bu bahisle ilgili görülebilecek Kafkas Setti konusunda, 5-11 Şubat 1920  

tarihleri arasında Mustafa Kemâl Paşa, Rauf Bey ve Fevzi Paşa arasında fikir alışverişi 
yapıldığı; Rauf Bey’in, “İngilizlerle açıkça konuşarak bağımsızlığımızı onaylamaları 
koşuluyla, Kafkas durumuna bizim etkili olabileceğimizi ve Bolşevik akımının Kafkas 
Dağları kuzeyinde durdurulması olasılığını anlatmasını” önerdiği, Fevzi Paşa’nın ise, 
“Birinci ve Onbeşinci kolorduların Bolşeviklere karşı savunma amacıyla seferber edilmesi 
için İtilâf devletleri katında girişimlerde bulunmaya Bakanlar Kurulu’nu teşvik etmek”ten 

söz ettiği bazı eserlerde ifade edilmektedir
15

. 
Ancak bu konuda kafaların karışık olduğu görülmektedir. 1920 yılında İngiltere 

hakkında bu görüşleri ifade eden Fevzi Paşa, bir yıl sonra neredeyse ters istikamette, 

                                                 
9 Mahzar Bey (Aydın), 13.12.1921, TBMM TBMM GCZ, C:2, s. 465. 
10 Kemâl KARPAT; İslâmın Siyasallaşması, (Çev: Şiar YALÇIN), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul,  

    2009 (3. baskı), s.464. 
11 Eric HOBSBAWM; a.g.e., s.40-41. 
12 Yusuf Kemâl Bey (Dışişleri Bakanı), 4.4.1922, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:3, s.176-177. 
13 Erik Jan ZÜRCHER; Millî Mücadelede İttihatçılık, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008 (5.Baskı), s.186. 
14 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 24.4.1920,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.5. 
15 Doğu ERGİL; Millî Mücadelenin Sosyal Tarihi, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 1981, s.311. 
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İngiltere’yi, Türkiye’yi çember içine almaya çalışmakla suçlamıştır. İngiltere’nin Türkiye’ye 
bakışı konusunda 21 Mart 1921 tarihindeki oturumda görüşlerini açıklayan Hey’et-i Vekile 
Reisi Fevzi Paşa, “İngilizlerin takip etmek istedikleri siyaset, bizim etrafımızda bir düşman 
çemberi tesis etmek ve millî hayatımızı boğmaktan ibaret idi. Bunu kuzeyden güneye doğru 

şu şekilde açıklayabiliriz. Gürcü Hükümeti, Ermeni Hükümeti, Nasturîlerden yapacağı 
hristiyan bir hükümet, Musul’da İngiliz hükümeti, Suriye kuzeyinde ve Adana’da Fransız 
hükümeti, Antalya’da İtalyan hükümeti, Marmara ve sahillerinde uluslararası bir hükümet, 
bir de kuzeyde Pontus hükümeti. Biz bu çemberin bir kısmını imha ettik. Fakat İngilizler 
tekrar bunu ikmâl etmek ve islâmların Bolşevikler aleyhinde Balkanlarda oluşan güvensizlik 
ve husumetlerini daha ziyade körükleyerek islâmları dahi Rusların ve bizim aleyhimize 

kullanmak şartıyla orada bir Kafkas Konfederasyonu teşkil etmek emelinde uğraşmaya 
başlamışlardır…”  sözleriyle ifade etmiştir

16
. Aynı konuda 13 Aralık 1921 tarihinde konuşan 

Isparta milletvekili İbrahim Efendi de, “İngiliz, bütün dünyanın siyasî eksenidir, bütün 
dünya devletleri İngiltere’nin siyaseti altındadır. Onun isteklerine hizmetten başka bir şey 
yapmazlar…Bütün siyaseti İngiliz siyasetine bağlıdır. Bu harbin ağırlık merkezi doğrudan 
doğruya Küçük Asya’dır. Anadolu’nun bütün islâm alemi üzerindeki nüfuzunu kırmak için 

çalışıyorlar” sözleriyle düşüncelerini açıklamıştır
17

. 
Şahsî olarak milletvekilleri arasında İngiltere aleyhtarı bir tavır bir atmosfer görülse 

de, ülkenin dış politikasını şekillendiren karar vericiler arasında İngiltere’ye karşı daha 
sempatik tavırlar dikkat çekmektedir.  

 
3- Türkiye-Rusya İlişkileri 

a- Türkiye’nin Rusya’ya Bakışı 

 

İngiltere ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşmadan rahatsız olan Rusya’nın da 
Türkiye’yi İngiltere’ye karşı kendi yanına çekmek için harekete geçtiği,  Kafkaslar’da bir 
hükümet kütlesi meydana getirmeye çalıştığı

18
; hatta Türkiye’yi de bu ittifaka dahil etmeyi 

düşündüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oturumlarında ifade edilmiştir
19

. Yusuf 

Kemâl  Bey’in Moskova’da bulunduğu bir sırada Hariciye komiseri Çiçerin tarafından 
Rusya, Türkiye’den İslam aleminde Sovyet yayılmasını sağlamak için, bu inkılâbın 
islâmiyetin esaslarına uygun olduğu şeklinde mütalâa vererek kendilerine yardımcı 
olmalarını bile istemiştir

20
.  

Ancak Türkiye’nin Rusya’ya bakışında diplomasi ile ideoloji, birbirinden ayrı 
tutulmuştur. Türkiye’nin bu konudaki görüşleri, Mustafa Kemâl Paşa tarafından 29 Mayıs 

1920 tarihinde, “…iki konuyu birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Biri Bolşevik olmak, diğeri 
Bolşeviklik Rusyasıyla ittifak etmek. Biz hükümet olarak bolşeviklik  Rusyasıyla ittifak 
etmekten bahsediyoruz. Yoksa Bolşevik olmaktan bahsetmiyoruz. Bolşevik olmak büsbütün 
başka bir meseledir.”

21
; 22 Ocak 1921 tarihinde, “…milletimizin, devletimizin, meclisin, 

Ruslarla olan ilişkileri doğrudan doğruya iki müstakil devletin karşı karşıya olan ve her biri 
kendine ait gayelerini tamamen saklı bulundurmak şartıyla bugüne kadar böyle olduğu, bu 

günden  sonra da devam edeceğine şüphe etmeyiniz” sözleriyle dile getirmiştir
22

.  Aynı konu 

                                                 
16Fevzi Paşa (Hey’et-i Vekile Reisi), 21.3.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 446.  
17 İbrahim Efendi (Isparta), 13.12.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 433. 
18 Cavit Bey (Kars), 13.9.1921, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 233. 
19 Mahzar Bey (Aydın), 13.12.1921, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 470. 
20 Yusuf  Kemâl Bey (Kastamonu), 16.10.1920,  TBMM TBMM GCZ, C:1, s. 159. 
21 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 29.5.1920,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.48. 
22 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 22.1.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.333. 
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Dr. Rıza Nur tarafından da, “Rusya bizim dostumuzdur, Türkler hiç şüphesiz komünizmin 
dostu değildir. Bunların ikisi de ayrı ayrı meseledir. Rusya dost, Bolşeviklik düşman olabilir. 
Şimdi Rusya’nın dostu oluruz, fakat Bolşevikliğin düşmanı oluruz” sözleriyle teyit 
edilmiştir

23
. 

Bu konuyu yılar sonra değerlendiren Dışişleri Bakanı Şükrü Kaya, “Rusya, İngiltere 
ile uğraşırken, bir de Türkiye gibi kendisi ile hududu dahilinde Türk ırkının birçok nüfusu 

mevcut olan bir kıt’ayı da gücendirmek istemezdi. Evvelâ güney tarafını dostlukla temin 
etmek lâzım. Binaenaleyh bu itibarla  Türkiye, Rusya dostluğu için çok mühim ve 
kıymetlidir. Rus dostluğunun bizim için ne kadar kıymetli olduğunu istiklâl muharebesinde 
gördük” sözleriyle aynı düşünceleri ifade etmiştir

24
. 

 
b- Rusya’nın Türkiye’ye Bakışı 

c-  

Türkiye’nin Rusya hakkındaki görüşüne karşılık Rusya, Türkiye ile ilişkilerini 
ideolojik çerçevede yürütmek istemiştir. Bu husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
tartışmalara sebep olmuştur.  

Bu konudaki ilk açıklamaları Mustafa Kemâl Paşa, 24 Nisan 1920 tarihinde 
yapmıştır: “…yakın zamana kadar Bolşevikler nereye temas ederse, gelirse daima kendi 

görüşlerini kabul ettirmek azminde idiler. Bu görüşler ne olursa olsun, bizim milletimizin de 
kendine mahsus görüşleri vardır. …Milletimizin âdetleri, dînî gerekleri ve memleketimizin 
gerekleri vardır ki, biz her ne yaparsak kendimizi, kendi adetimizi, dînî gereklerimizi göz 
önünde tutmak, ona göre kendimize mahsus esaslar vazetmek mecburiyetindeyiz. İşte bu 
itibarla genellikle bizimle Bolşeviklik arasındaki ilişkiler araştırma ve düşünmeye değer. Bir 
zamanlar oldu ki, Bolşevikler görüşlerini daha genelleştirdiler. Biz, hiçbir kimsenin, hiçbir 

milletin âdetlerine ve ahlâkî özelliklerine ve milliyet esaslarına karşı değiliz. Yalnız 
istibdada karşı, emperyalizme karşı düşmanız.”

25
 

Dışişleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey de, 18 Mart 1921 tarihinde, “Rusların bir 
gayesi var: O da ortaklık ve birlik edecekleri milletlere mutlaka kendi  inançlarını kabul 
ettirmek…Bunu idrak eden hükümetimiz de bu sıfat ve bu örtüde görünmek 
istemiştir…Ruslarla bizim siyasetimiz ne idi? Düşmanımın düşmanı benim dostum; el ele 

vereceğiz karşımıza çıkan kuvvetle çarpışacağız. Siyaset, bu cereyanda kalsa çok iyidir. 
Fakat inançlarını (ideoloji) kabul ettirmeye çalışıyorlar” sözleriyle ifade etmiştir

26
. 

Bölgedeki İngiliz-Rus rekabetini değerlendiren Mustafa Kemâl Paşa, 21 Mart 1921 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oturumunda  yaptığı bir konuşmada, “…Ruslar, 
bizim Şark alemiyle olan bağımızı kesmek istiyorlar. Bunu bir an için kabul edelim. Fakat 
İngilizler dahi bizim şark alemiyle olan bağımızı kesmek istiyorlar ve bu suretle hayat-ı 

mevcudiyetimize de suikast etmek istiyorlar. Bundan dolayı Kafkasya dahilinde İngiliz ve 
Rus mücadelesinden hangisi bizim için ehven-i şer olabilir? Ben zannediyorum ki; Rusların 
böyle bir maksadı olsa bile, bizim şark alemiyle bağ kurmaktan men edemeyecekler. Fakat 
İngilizler galip gelirlerse bizim için daha tehlikeli olabilir. Ruslar bizi şark alemine 
bağlılıktan men edebilsinler, böyle olduğu dahi düşünülebilir. Kafkasya’da Ruslar mı yoksa 
İngilizler mi üstünlük elde etsin, hakimiyet elde  etsin? Bunu da ince bir muhakemeden 

                                                 
23 Dr. Rıza Nur (Sinop), 13.9.1921, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 230.  
24Şükrü Kaya Bey (Hariciye Vekili), 4.2.1925,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:4, s. 475.  
25 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 24.4.1920,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.4. 
26 Ahmet Muhtar Bey (Hariciye Vekili), 18.3.1921, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.439-440. 
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geçirmek îcâb eder” diyerek genel bir değerlendirmede bulunmuştur
27

. Bu sözlerden 
Türkiye’nin bölgesindeki İngiltere-Rusya rekabetinde Rusya’nın üstünlük sağlamasını, kendi 
menfaatlerine daha uygun gördüğü ve bu durumun uzun vadede Türkiye’ye daha az zararlı 
olacağını düşündüğü anlaşılmaktadır. Çünkü bölgedeki Rus üstünlüğünü dengeleyecek 

unsurlar vardır. İşte bunlardan biri, Rusya’daki Türklerin varlığıdır. 
 
d- Türk-Rus İlişkilerinde Rusya’daki Türkler Faktörü 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Türk-Rus ilişkileri ile ilgili olarak, Rusya’daki 
Türkler konusu da gündeme gelmiştir. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemâl Bey, 16 Ekim 1920 

tarihli oturumda  Kazan, Başkırt, Türkistan,  Buhara, Hive, Tataristan, Azerbaycan’ın yarı 
müstakil yapılar olduğunu, Rusya Federasyonuna dahil bulunduklarını söyledikten sonra, 
Moskova’da bulundukları sırada bunlardan bazıları ile görüştüklerini, bu görüşmelerde 
Azerbaycan’ın Türkiye’den alemdar adamlar istediğini, Hive’nin askerî teşkilât yapacak 
askerler istediğini, Afganistan’ın ortak bir  Rusya politikası tesbit etmek istediklerini ifade 
ederek, Buharalıların ve Tatarların Türkiye’ye itimat duyduklarını, İran’ın kuzeyindeki 

Türkmenlerin de kendilerine saygı gösterdiklerini ifade etmiştir
28

. 
Ancak bu konularda daha sonraki dönemlerde herhangi bir gelişme olmamıştır. 

Çünkü 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Anlaşması ile Türkiye doğu  sınırlarını 
güvenceye aldığı gibi, Sovyetler Birliği de güney sınırlarındaki güvenliği sağlamlaştırıp 
Kafkasya ve Orta Asya’daki bağımsız devletleri sindirerek egemenliğini genişletmiştir

29
.  

 

e- Türk-Rus İlişkilerinde Ermeni Faktörü 

 

Türk-Rus ilişkilerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda gündeme 
gelen diğer bir konu da Ermeniler olmuştur. İzmit milletvekili Sırrı Bey, 29 Mayıs 1920 
tarihli oturumda, eğer biz mücadelemizde doğudan gelecek yardımlara muhtaç isek, bu 
yardımları da Rusya’dan alacaksak, Kafkasya’da bize düşman bir unsur olan Ermenilerden 

önce Rusya ile anlaşmaya varmamızın faydalı olacağına dikkat çekmektedir
30

. Bu sözlerden, 
Kafkaslarda Ermenistan ile yaşanan problemlerde Rus desteğinin aranmasının istendiği 
anlaşılmaktadır. Doğu cephesi harekâtından sonra 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü 
Anlaşmasının imzalanmasıyla bu konu da gündemden düşmüştür. 

 
f- Türk-Rus İlişkilerinde Bolşevizm Faktörü 

 

Rusya ile ilişkiler çerçevesinde gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’de 
Bolşevik faaliyetlerdir.  Bu konudaki ilk açıklamalar, Karesi milletvekili Basri Bey 
tarafından yapılmıştır. Basri Bey, 22 Ocak 1921 tarihli oturumda, Asya’daki Müslümanların 
Bolşevikliğe meyilli olduklarını, bu tavırlarıyla yanlış bir hareket içinde bulunduklarını ifade 
ederek, Türkiye’ye düşenin dindaşlarına yardımcı olarak onların Bolşevikliğe geçmelerine 

engel olmak olduğunu, bunun için de eğer mümkün olursa bu ülkelerin fikir adamlarını 
Ankara’ya toplayarak onları aydınlatıcı bilgiler vermek gerektiğini, çünkü Bolşevikliğin 
bizim dinimize aykırı olduğunu söylemiştir. Türkiye’nin Rusya gibi ruhanîliğin tahakkümü 

                                                 
27 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 21.3.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.453. 
28 Yusuf  Kemâl Bey (Kastamonu), 16.10.1920,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 171-172. 
29 Kemâl KARPAT; Türkiye ve Orta Asya (Çev: Hakan GÜR), İmge Kitabevi, İstanbul, 2003, s.190. 
30 Sırrı Bey (İzmit),  29.5.1920, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 47.  
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altında olmadığını;  emperyalistliği, kapitalistliği destekleyen bir dine sahip olmadığını 
vurgulamıştır

31
. 

Basri Bey, açıklamalarına devam ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde 
Bolşevizm propagandası yapanlar olduğunu, Şeyh Servet Efendi’nin Bolşeviklikle 
Müslümanlığı birleştiren bir risale yayınlayarak; bolşevikliğin, Müslümanlığın istediği bir 
şey olduğu şeklinde propaganda yaptığını belirterek , bu faaliyetlerin millî birliğimizi 

bozacak, Anadolu’yu dağıtacak bir fesat olduğunu, bunlara yine fikir yoluyla karşı koymak 
gerektiğini ifade etmiştir

32
. 

Tokat milletvekili Nazım Bey, 21 Mart 1921 tarihli oturumda, Yeşilordu adını 
taşıyan bu teşkilâtın, tamamı milletvekili olmak üzere 14 kişiden meydana geldiği

33
, bunun 

gizli bir teşkilât olduğu, bu gizliliğin İngilizlere karşı olduğu; ancak bu teşkilâttan Mustafa 
Kemâl Paşa’nın haberi olduğu, çünkü Yunus Nadi Bey’in Mustafa Kemâl Paşa ile Yeşilordu 

arasında aracılık ettiği ve Mustafa Kemâl Paşa’nın bilgisiyle kendisinin de bu teşkilâtın 
genel sekreteri olduğunu söylemiştir

34
. Mustafa Kemâl Paşa, Nutuk’ta bu teşkilâtın varlığı, 

kurucuları ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir
35

. 
Bu arada Şeyh Servet Efendi’nin gönderdiği mektuplarla doğu Anadolu’da Bolşevik 

faaliyetlere başlayanlar da şu şekilde tespit edilmiştir: Sivas’ta lise öğretmenlerinden Ruşen 
Efendi, subaylar arasında Yeşilordu’ya üye kaydettiği için ordu komutanı tarafından 

mahkemeye verilmiş
36

, Van Valisi Kadri Bey ve Bayezit Mutasarrıfı Tahir Bey’e teşkilât 
yapmak için müracaat edilmiş, sonra vazgeçilmiştir

37
. 

Bolşevik faaliyetlerin diğer bir kanadını da Mustafa Suphi’nin kurduğu Türkiye 
Komünist Fırkası teşkil etmektedir. Aynı oturumda söz alan Mustafa Kemâl Paşa da konu ile 
ilgili olarak şunları söylemiştir

38
: “Rusya dahilinde bu milletin soysuz, herhalde sersem 

birtakım evlâtları, oralarda da serseriliklerine devam etmişlerdir. İşte bu serseriler bir iş 

yapmak hülyasına kapılarak görünüşte memleketimize ve milletimize faydalı olmak için 
Türkiye Komünist Fırkası diye bir fırka teşkil etmişlerdir ve bu fırkayı teşkil edenlerin 
başında da Mustafa Suphi ve emsâli bulunmaktadır. Bunlar doğrudan doğruya bir 
vatanperverlik hissi ile gerçek bir millî his ile değil, benim kanaatımca  kendilerine para 
veren, kendilerini himaye eden ve bunlara ehemmiyet atfeden Moskova’daki prensip 
sahiplerine yaranmak için birtakım serserice teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bunların 

yaptıkları teşebbüs, Rus bolşevizmini muhtelif kanallardan memleket dahiline sokmak 
olmuştur. Bu suretle memleketimize, milletimize hariçten komünizm cereyanı sokulmaya 
başlanmıştır…Komünizmin memleketimiz için, milletimiz için, dînî gereklerimiz için kabul 
edilemez olduğunu anlatmak, yani kamuoyunu, milleti aydınlatmak en faydalı bir çare 
görülmüştür.” 

Mustafa Suphi ve yardımcılarının propaganda faaliyetleri için geldikleri Erzurum ve 

Trabzon’dan nasıl kovuldukları, Erzurum milletvekili Mustafa Durak bey tarafından şu 
şekilde anlatılmaktadır

39
: “Mustafa Suphi ve avenesi Erzurum’a geleceği zaman, halk 

                                                 
31 Basri Bey (Karesi), 22.1.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 329. 
32 Basri Bey (Karesi), 22.1.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 329-330. 
33 Yeşilordu üyeleri olarak Şeyh Servet Efendi, Nazım Bey, Hakkı Behiç Bey, Yunus Nadi Bey, Eyüp Sabri Bey,   

    İbrahim Süreyya Bey, Reşit Bey, Hacı Şükrü Bey, Hamdi Bey gibi isimler sayılmaktadır. 
34 Nazım Bey (Tokat), 21.3.1921, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 19-20. 
35 M.Kemâl ATATÜRK; Nutuk, (Haz. Zeynep KORKMAZ), ATAM Yayını,  Ankara, 1995, s. 320. 
36 Necati Bey (Lâzistan), 21.3.1921,TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 19-20.  
37 Nazım Bey (Tokat), 21.3.1921, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 22. 
38 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara),  22.1.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 333-334. 
39 Mustafa Durak Bey (Erzurum),  11.4.1921, TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 33. 
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dükkânlarını kapadı. Yedi yaşandan yetmiş yaşına kadar. Bunlar, evvelce Erzurum halisi bizi 
istikbâle çıkmış diye bıyık buruyorlardı. Fakat istasyona yaklaşınca müteessir oldular…Halk 
asabîleşmişti, nümayişler yaptılar, bağırdılar, çağırdılar, yirmi kişilik heyet de beraberdi. 
Trene bindirip koğdular. Tabii Trabzon’a da böyle gittiler. Trabzon’a kadar hiçbir köy, 

hiçbir kahve, hiçbir han bunları almadı, ekmek bile vermedi. Sekiz dokuz gün ekmeksiz, aç 
ve susuz Trabzon’a kadar geldiler. Herhalde yollarda değirmen köşelerinde kaldılar. 
Trabzonlular da onlara ekmek vermediler.” 

Türkiye Komünist Fırkası ile diğer bir kuruluş Halk İştirakiyyun Fırkası hakkında 
Mustafa Kemâl Paşa, 22 Ocak 1921 tarihinde şunları söylemiştir

40
: “Türkiye Komünist 

Fırkası’nın kuruluş amacı ile Halk İştirakiyyun Fırkası’nın kuruluş amacı arasında fark 

vardır. Türkiye Komünist Fırkası, Türkiye için, Türkiye dahilinde çalışan bir fırka 
mahiyetinde tecelli ediyor. Halk İştirakiyyun Fırkası, doğrudan doğruya komünizm 
mahiyetini gösterir bir fırkadır ve sağlam bilgilere göre burada bulunan Rus sefarethanesi ile 
dahi tamamen hal-i temasta bulunuyorlar.” 

Yukardaki ifadelerden ve davranışlardan Rusya etkisindeki Bolşevik faaliyetlerin 
tasvip edilmediği; Sovyetlerle iyi ilişkilerin bir ön şartı gibi görülen Bolşevik faaliyetlerin 

sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin bilgisi dahilinde gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır. 

 
4- Hilâfet  Hakkındaki Düşünceler 

a-Türkiye’nin Hilâfet Hakkındaki Düşünceleri 

 

  Bu konuda ilk açıklama 25 Eylül 1920 tarihinde Mustafa Kemâl Paşa tarafından 
yapılmıştır. Hilâfet mevzuu ve İstanbul Hükümeti ile görüşler üzerinde anlaşmak için gelmiş 
hey’etler hakkındaki görüşmeler sırasında , bu konu ile ilgili olarak, “Bu islâm dünyasının 
sığınacak yeri olan, gerçek bağlılıklarını tesise birinci derecede medar olan bu makamı ihmal 
etmek hiçbir vakit akıl kârı değildir. Ve bunu bizden zorla almak mümkün değildir.” 
sözleriyle ifade etmiştir

41
. Mustafa Kemâl Paşa, ikinci olarak da 6 Mart 1921 tarihinde aynı 

konuya değinmiş ve  “…Meclis-i Alinizin bütün milletle beraber takip etmiş olduğu esasat 
cümlesindendir ki Makam-ı Muallâ yı Hilâfete bağlılığını muhafaza etsin. Evet bağlıyız 
çünkü Makam-i Hilâfet ve Saltanat herhangi bir şahsın değildir. Doğrudan doğruya bütün 
alem-i islâmın müzaheretiyle beraber Türkiye hakkındadır. O makam bizimdir. Muhafaza 
ettik ve nihayete kadar muhafaza edeceğiz” demiştir

42
. Aynı oturumda Hey’et-i Vekile Reisi 

Fevzi Paşa da, “Bu misak-ı millî dahilinde kabul ettiğimiz bir Makam-ı Hilâfet vardır” 

diyerek konuya başka bir açıdan bakmıştır
43

. 
Ancak büyük zaferden sonra bu konuda Türkiye’nin düşüncelerinde değişiklik 

olduğu görülmektedir. Konuyu artık bir dış politika meselesi değil, iç politika ve hakimiyet 
meselesi olarak görmeye başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim Erzurum milletvekili Necati 
Bey, 22 Kasım 1922 tarihi oturumda, “Malûm u Âlîleridir ki arkadaşlar, millî davanın iki 
yüksek nasiyesi vardır. Birisi millî hudutlar dahilinde hür ve müstakil bir devlet teşkili, 

ikincisi, hakimiyet-i milliyenin tecellîsidir” sözleriyle düşüncelerini ifade etmiş
44

; 10 Ekim 
1922 tarihindeki bir oturumda kürsüde konuşurken kendisine sorulan bir soruya karşılık 

                                                 
40 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara),  22.1.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 335. 
41 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 29.5.1920,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s.135. 
42 Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 6.3.1922,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:3, s.40. 
43 Fevzi Paşa (Hey’et-i Vekile Reisi), 6.3.1922,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:3, s. 39. 
44 Necati Bey (Erzurum), 22.11.1922,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:1, s. 1097. 
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Mustafa Kemâl Paşa, “Türkiye’nin kuvveti bütün dünyadaki islâmları kurtarmaya kâfî 
değildir” sözleriyle

45
; daha sonra 18 Kasım 1922 tarihinde millî mücadelenin hedefini daha 

net bir şekilde şu sözlerle ifade etmiştir
46

: “Bu meclis Türkiye milletinin meclisidir. Türkiye 
halkının meclisidir. Bunun sıfatı, bunun selâhiyeti, yalnız Türkiye halkının, Türkiye 
milletinin, devletinin hissiyatına, mukarreratına aittir. Bu meclis, kendine, bütün alem-i 
islâmiyete şamil bir kudret veremez efendiler. Binaenaleyh bu meclisin riyasetinde 

bulunacak zatın da olsa olsa temsil edeceği şey, yalnız Türkiye’ye ait olabilir. Halbuki 
makam-ı muallâ yı hilâfet, bütün alem-i islâma şamil bir makam-ı mukaddestir.” 

Bu sözlerden hilâfet makamının artık Türkiye’de bir siyasî faktör olmaktan çıktığı, 
sadece islâm aleminin saygı gösterdiği bir makam olarak görülmeye başlandığı 
anlaşılmaktadır. 

 

b-İngiltere’nin Hilâfet ve İslâm Ülkeleri Hakkındaki Düşünceleri 

 

Bu konuda 22 Aralık 1921 tarihli oturumda Edirne milletvekili Şeref Bey görüşlerini 
ifade etmiştir: “İngiltere ne yapmışsa ticaret için yapmıştır ve mutlaka ticaret işiyle girmiştir. 
Koca Hindistan’ı bir ticaret meselesiyle işgal etmiştir. Onun için İngilizler daima kendilerini 
gizler. Maksadını daima başka gösterir…İngiltere’nin bugün iki milyon işsizler alayı var. 

Bunlara doyurmak ister. Hangi milletin kanı pahasına, hangi milletin zararı pahasına olursa 
olsun İngiltere’nin maksadı budur. Kendi karnı doysun, başkası ne olursa olsun. İngiltere bir 
kere ne yapacağını düşündü…Mutlaka her ne pahasına olursa olsun Türkiye’yi ezmekten 
başka yol yoktur. Bütün alem-i islâmın alemdarı olan Türk milletini ezince, Hindistan kendi 
elinde, Irak kendi elinde. Suriye ve civarı Fransızlarda olsa bile onu da birgün elde edecektir. 
Şu halde Mekke Emiri de kendi elinde, Mısır da kendi elindedir. Ortada bütün islâm 

aleminin nazarını diktiği bu Meclis-i Alî, bu hükümet, islâm aleminin başında bayrak çekmiş 
bizler varız. O halde bunları ezmeli…Şu halde İngiltere’nin tuttuğu yol Makam-ı Hilâfeti, 
yani islâmların hilâfetini  kendi himayesi altında bulundurarak, işte bakın, islâm alemi 
sağdır, camileriniz, mukaddesleriniz, tekkeleriniz yerindedir, dedikten sonra bütün açlarını 
doyurmak ve bizi soymak için Asya, Şark olmazsa İngiltere’nin malını satacak yeri yoktur. 
Onun için şarkta bizi ezmesi kendisi için hayatî bir meseledir” sözleriyle İngiltere’nin 

hilâfet, islâm dünyası ve Türkiye politikalarının ekonomik temelleri ile bağlarını ortaya 
koymuştur

47
.  

İngiltere, hilâfet makamını Asya’daki Müslüman sömürgeleri üzerinde otoritesini 
güçlendirmeye yardım edecek bir vasıta olarak görmektedir. Buna karşılık Rusya, idaresi 
altındaki Müslüman unsurları  Bolşevikliğe karşı özendirici bir konumda görmekte; Türkiye 
ise, bir dış politika vasıtası olarak bu iki ülke ile ilişkilerinde dengeleyici bir faktör olarak 

görmektedir. Hilâfet makamı, bu üç ülke için bu fonksiyonlarını kaybettiği anda 
kaldırılmıştır. 

 
5- İngiltere’nin Türkiye-Rusya İlişkilerini Bozmak İçin Giriştiği Propaganda  

   Faaliyetleri 

 

Türkiye ile Rusya arasında askerî malzeme ve malî yardımlar konusunda yakınlaşma 
başladığı zaman, İngiltere, Türkiye’nin Rusya etkisine girdiğini düşünerek Rusya’yı Türkiye 

                                                 
45 Gazi Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 10.10.1922,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:3, s. 943-944. 
46 Gazi Mustafa Kemâl Paşa (Ankara), 18.11.1922,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:3, s.1051. 
47 Şeref Bey (Edirne), 12.12.1921,  TBMM, TBMM GCZ, Cilt:2, s. 457. 
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hakkında şüphelendirecek propaganda faaliyetlerine başlamıştır. Bu faaliyetler de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gizli oturumlarında gündeme gelmiştir. Dışişleri Bakan Vekili Ahmet 
Muhtar Bey, bu konuda 24 Ocak 1921 tarihli oturumda şu açıklamaları yapmıştır: “…en 
büyük propaganda, İstanbul ile Ankara hükümeti’nin uyuşacağı meselesidir. Defaatle tekrar 

ettik ve yüzbinlerce tekrar edeceğimiz vechile İstanbul’daki hey’et ile Ankara hükümet-i 
milliyesinin uyuşmak imkânı kat’iyyen ve katibeten mevcut değildir…Moskova telsiz 
telgrafı: İngilizlerle Ankara hükümet-i milliyesi arasında…ve bundan maksat Bolşevik 
hükümetine karşı Kafkaslarda mühim bir cephe tesis olunduğu ve…Kafkaslarda 
Bolşeviklere karşı bir cephe tesisi maksadıyla emperyalist garp hükümetiyle iştiraki 
ihtimalinden dolayı Moskova siyasî mahfillerinde bazı endişeler vukua geldiği…hattâ 

İngilizler o derecelerde bu maksatlarında (propaganda) muvaffak olmaya başladılar ki 
Ruslar, bize yapmakta oldukları yardımları birdenbire kesiverdiler.”

48
 

Her ne kadar Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki Dostluk Anlaşması 16 Mart 1921 
tarihinde imzalanmışsa da, bu anlaşmanın metni 24 Ağustos 1920 tarihinde parafe 
edilmiştir

49
. İşte buna dayalı olarak Rusya’dan Türkiye’ye para yardımının Eylül 1920 

tarihinden itibaren başladığı bilinmektedir
50

. Askerî malzeme yardımı da muhtemelen aynı 

tarihlerde başlamış olabilir. 
Bu konu uzun müddet gündemde kalmıştır. Nitekim aynı konuda Lâzistan 

milletvekili Osman Bey de 12 Aralık 1921 tarihinde şunları söylemiştir: “Ferit Paşa’nın 
sükûtuyla İstanbul’da Tevfik Paşa kabinesinin mevki iktidara gelmesi üzerine Ruslar 
kuşkulanmışlardı. İstanbul ile Anadolu uzlaşıyor diye korktular. Emrime vermiş oldukları 34 
vagon mermi ve topları bir bahane ile Tuvaliye’den aldılar, başka tarafa sevkettiler. Bu 

başka yere gidecekti. Sehven size geldi dediler.”
51

 
Aynı oturumda söz alan Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa da, “Şarkta 

Ruslarla ittifakımız vardır. Fransızlarla  itilâf yaptığımız  sırada İngilizler bizi Ruslara jurnal 
ettiler. Propaganda yapıyorlar, Bolşevikler sizin üzerinize hücum edecek diye…son verilen 
nota…diyor ki, siz Fransızlar kapitalistini kabul etmişsiniz. Bu suretle kapital sizi esir 
etmiştir. Madem ki sulh etmişsiniz bundan korkarız diyorlar. İngilizlerin Ruslar aleyhine 

yaptıkları propaganda yüzünden Ruslar nazarında şüpheli bulunuyoruz. Bunun delili Rus 
kuvvetleri Batum ve Tiflis’e girmiştir.  Batum’da sıkıyönetim ilân eylemiştir. İslâm  
cemiyetlerini hapse sokmuşlar ve Batum’da bize gönderilen cephaneleri tutmuştur.” 

52
 Bu 

propagandanın Rusya’dan Türkiye’ye gönderilen askerî malzemenin sevkinde aksaklıklara 
sebep olduğu başka örneklerde de görülmektedir. 

İngiltere’nin, cumhuriyetin ilânından sonra da aynı faaliyetlere devam ettiği Dışişleri 

Bakanı Şükrü Kaya Bey’in ifadelerinden anlaşılıyor: “Bizi Avrupa alemine, bugün Türkler 
İslâm Birliği takip ediyor, Türkler Hind’i, Mısır’ı ihtilâle teşvik ediyor, Abdülkerim’i 
kandıran Türklerdir. Çad gölünün kenarında bir Arap kabilesi bilmem ne yapmış, Türkler 
yaptırmıştır şeklinde propaganda yaparak bütün bunlara karşı Türkleri gösteriyorlar. Aynı 
zamanda İslâm alemine karşı dönüyor, Türkler Bolşevik olmuşlardır, Türkler halifeyi 
kovdular, Türkler gâvur olmuştur. İslâmiyete karşı yaptığı propaganda budur.”

53
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50 M.SARAY; a.g.e., s.55. 
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Sonuç 

 

Yukardaki örneklerden millî mücadele döneminde Türkiye’nin takip ettiği dış 
politikanın bazı kalın çizgiler içerisinde şekillendiği görülmektedir. Her ne kadar bölgesinde 
oluşan ana eksenler üzerinde yürümekle birlikte, kendi dinamiklerinden ve stratejik 
konumundan kaynaklanan  karakteristik özellikler taşıdığı da dikkat çekmektedir.  

Türkiye’nin bu dönemdeki dış politika anlayışı, Mustafa Kemâl Paşa’nın  Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gizli oturumlarında yaptığı konuşmalarda ortaya konmuştur. 24 Nisan 
1920 tarihinde yaptığı bir değerlendirmede

54
, “Turanizmi düşünmeden millî hudutlar içinde 

milletimizin istiklâlini sağlamak”, “İslâmiyet  siyasetinin ifadesinden kaçınarak islâm 
aleminin desteğine dayanmak”, 22 Ocak 1921 tarihinde, “Bolşevik olmadan şark siyaseti 
uygulamak” şeklinde formüle edilmiştir

55
.  

Bunlara ilâve olarak Avrupa ülkeleri ile olan dış ilişkiler ise,  Mete TUNÇAY 
tarafından “Antikapitalist olmadan Antiemperyalist olmak” sözleriyle yorumlanmıştır

56
. 

Türkiye, bu dönemde yaşadığı dünyada belirleyici olan sistemle millî menfaatlerini 
uzlaştırarak dış politikada olumlu sonuçlar alınması prensibini başarıyla uygulayan bir örnek 
teşkil etmiştir. 
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