


Ne Yazdım Değil? 

O zaten kitapta… 

Nasıl Yazdım? 



Osmanlıca Metin  

(Çankaya Köşkü Atatürk Arşivi) 









Sevgili Hocam, Prof. Dr. Oktar Türel’e 

şükranla…. 













30 Ekim 1918 

Mondros Mütarekesi 



Mondros Mütarekesi’ni imzalamaya giden Osmanlı heyeti: Solda oturan heyet başkanı Bahriye Nazırı 

Rauf Bey (Orbay), sağda oturan Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet Bey. Arkada sağda heyet katibi Ali Bey 

(Türkgeldi), ortada Yzb. Tevfik, solda yaver Yrb Sait 



Yer, Ege’nin küçük adalarından Limni’nin Mondros Limanına demirli Agamemnon 

Zırhlısı. Bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu’nun temsilcileri; Hamidiye kahramanı Rauf 

Bey, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Reşat Hikmet ve Yarbay Sadullah Beyler. Diğer 

tarafta İngiltere’nin Akdeniz Donanması Baş Komutanı Oramiral Sir Arthur C. 

Calthorpe vardır. 

 

Ve Amiral Osmanlı Heyeti konuşmadan önce, “Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının 

açılması ve Karadeniz’e geçişin sağlanması; Çanakkale ve İstanbul Boğaz kalelerinin 

Müttefiklerce işgali” diye başlayıp; “Müttefik savaş tutsakları ile gözaltında 

bulundurulan ya da tutsak Ermenilerin tümünün İstanbul’da toplanarak herhangi bir 

koşula bağlı olmaksızın Müttefiklere teslimi… Müttefiklerin güvenliklerini tehdit 

edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkı 

bulunması…” koşullarıyla sürüp giden dayatmasını Mütareke (Bırakışma) olarak 

imzalatıvermiş ve böylece altı deniz, üç anakarada, 16,5 milyon km2 alan ve 70 

milyon insanla altı yüzyıla yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nu tarihin çöplüğüne 

atıvermiştir. 



Mütareke’nin İmzalandığı Agamemnon Zırhlısı 



https://blog.nationalarchives.gov.uk/milestones-peace-armistice-mudros/ 



Mütareke için Limni Adasına yolcu edilen heyetin uğurlandığı gün İstanbul - 

Beyoğlu, bayram etmektedir. Mağaza vitrinleri başta Yunan bayrakları olmak 

üzere yabancı bayraklarla donanmıştır.  

Herkes birbiriyle sarılıp öpüşmekte ve göğüslerini İngiliz ve Fransız 

kokartlarıyla donatmışlardır.  

 

Olayları seyreden bir gazeteci durumu şu satırlarla not eder: 

“Bu memlekette doğup büyümüş, cedbeced burada yaşamış insanların vatanın 

felaketi ile bu kadar eğlenmeleri yürekleri kan ağlatacak bir manzara idi” 











Kaynak: Erim, Nihat (1953). Devletler Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri. C.I. (Osmanlı 

İmparatorluğu Anlaşmaları). Türk Tarih Kurumu Basımevi. s.163. Ankara.  



Ve Bu Arada Kuvayı Milliye ve Yerel Kongreler 



“Bir ulusun topyekûn Ya istiklâl ya ölüm bilinci, ve elinde 

çakaralmaz diz çöküp kurşun yağdırarak, çaresizliğin çaresinin ne 

olduğunu; halin ve geleceğin ne olacağını; neyin nasıl yapılması 

gerektiğini; ve hiçbir dayatma ve koşulda vatanın elden 

gitmeyeceğini hem yurtseverlere göstermesi hem süperlerin her 

türlü varlık ve gücüne karşın tarihin sahnesine yumruğu sıkılı, 

dişleri kenetli ve kan-ı revanda çıplak bedeni dimdik çıkıvermenin 

gizil gücüdür Kuvayı Milliye… 

 







Mustafa Suphi 





La Convention Nationale’in etkili isimlerinden Jean Paul 

Marat’nın 15 Eylül 1789’da kendi gazetesi L’Ami de 

Peuple’de (Halkın Dostu) yazdıklarıyla Mustafa Kemal 

Paşa’nın yazıp – söylediklerini karşılaştıralım: 

 

“(…) Tutarlı bir hükümette, iktidarın mutlak hâkimi, gerçek 

egemen, halkın kendisidir; en yüce otorite odur. Yaygın bir 

devlette, herkesin her şeye katılabilmesi olası 

sayılamayacağından, halkın temsilcileriyle etkili olması 

bizzat çözümleyemediği işleri; önderleri, bakanları, 

subaylarıyla düzenlemesi gerekir. Bu yüzden vatandaş 

kısmının çıkarlarını gözetmek, kamu işlerini düzene koymak 

devletin ilk ve temel yasası olmalıdır. Eğer gerçek egemen 

halkın kendisi ise her şey ondan sorulmalı, egemenlik hakkını 

bizzat kullanamazsa vekilleriyle kullanmalıdır. (…) Ne var ki, 

mutlak ve sınırsız egemenlik erki yalnız ve yalnız halkın 

kendisindedir. Zira, genel iradenin [irade-i milliye] 

sonucudur bu, ayrıca halkın toplu halde kendini satması, 

kendine ihaneti, ya da kötülük etmesi düşünülemez.” 

Jean Paul Marat 



Robespierre 

Saint Just 

Peki, şimdi hangimiz Jacoben Marat’nın mutlak ve sınırsız 

egemenlik, yalnız ve yalnız halkın kendisindedir formülüyle 

Mustafa Kemal Paşa’nın egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir formülü arasında bir fark olduğunu 

savunabilecek?  





Sabrınız için teşekkürler…. 


