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ÖZET
1921 yılında Halâs-ı Vatan adlı bir gizli cemiyetin İngilizlerin İstan-

bul’daki nüfuzunu kırmak amacıyla kurulduğu iddia edilmişti. Cemiye-
tin amacı İngiliz İşgal Ordusu Başkomutanı General Harington, İngiliz
Polis Komutanı General Ballard ve Şeyhülislam Mustafa Sabri Efen-
di’nin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey kişileri öldürmekti. An-
cak İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold dahi adı geçen cemi-
yetin varlığından kuşku duyuyordu. Makale, Osmanlı arşiv belgeleri
ışığında bu cemiyetin niteliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
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THE ORGAZITION OF HALÂS-I VATAN
ABSTRACT

In 1921 claimed that a secret organization named “Halâs-ı Vatan”
was established for breaking the influence of England in İstanbul. The
aim of the organization was killing General Harington, General Bal-
lard and Sheikh ul-Islam Mustafa Sabri Efendi. Merely, even English
High Commissioner Sir Horace Rumbold was in doubt about the exis-
tance of this organization. This article is aiming to put forth the attri-
bute of the organization through Ottoman archive documents. 
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Giriş
İngiltere’nin başını çektiği İtilaf Devletleri Ordularına mensup

kuvvetler, 1915’te Çanakkale’de uğradıkları ağır yenilgi üzerine gi-
remedikleri İstanbul’u, 30 Ekim 1918’de imzalanan ve Sevr’e giden
–––––––––––––––––––––
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yolun başlangıcı olarak da nitelendirilen Mondros Mütarekesi hü-
kümleri uyarınca 13 Kasım 1918’de fiilen işgal etmişlerdi. Mütare-
kenin üzerinden altı ay geçtikten sonra hiçbir asayişsizliğin olmadı-
ğı İzmir’i de Yunanlılara işgal ettirmişlerdi. Yaşanan tüm bu olum-
suzluklar Türk Millî Mücadelesini başlatan bir kıvılcım olmuştu.
Anadolu hareketinin giderek güçlenmesiyle birlikte İstanbul da 16
Mart 1920’de resmen işgal altına alınmıştı. İtilaf Devletleri’nin izle-
diği siyaset Türk Millî Mücadele’sine engel olamadığı gibi aksine
daha da güçlenmesine yol açmıştı. 

1921 yılı Eylül ayında Türk-Yunan savaşı sürerken, Kuvâ-yı Mil-
liyeciler de İtilaf İşgal Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul’daki et-
kinliğini azaltmak için birtakım gizli faaliyetler içerisindeydi1. İngi-
liz istihbaratına göre; Kuvâ-yı Milliyeciler, İstanbul’da genel bir is-
yanı kışkırtacak, depolardaki savaş malzemesini ele geçirerek yan-
daşlarına dağıtacak, İngiliz işgal ordusu başkomutanı General Ha-
rington’un komutasındaki Hintli askerleri isyana tahrik edecek, Ge-
neral Harington’la maiyetini, İtilaflar-arası polis şefini, Şeyhülis-
lam’la daha birçok kişiyi öldüreceklerdi2. Bu eylemleri, İngiliz bel-
gelerinde “Halâs-ı Vatan” olarak geçen ve Mustafa Kemal Paşa’nın
emriyle Temmuz 1921’de kurdurulduğu iddia edilen bir cemiyet
gerçekleştirecekti. Geniş ve gizli bir istihbarat örgütü mahiyetinde
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1 Zekeriya Türkmen, “İstanbul’un İşgali ve İşgal Dönemindeki Uygulamalar”, Atatürk

Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XVIII, Sayı 53, Temmuz 2002, s. 364. İstanbul’da faali-
yet gösteren ve TBMM’nce yönlendirilen gizli gruplar hakkında bilgi için bk., Mesut Ay-
dın, Millî Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul’da Kurulan
Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, İstanbul 1992.

2 Salâhi R. Sonyel, Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türki-
ye’deki Eylemleri, Ankara 1995; s. 204; Türkmen, a. g. m., s. 365. Millîcilerin bu gizli fa-
aliyetleriyle ilgili bilgi ve yorumlar için bk., Bilge Criss, İşgal Altında İstanbul 1918-1923,
İstanbul 1994, s. 189-193: Ankara’nın Millî Savunma Bakanı Refet Paşa ile Binbaşı J. Do-
uglas Henry arasında İnebolu’da gerçekleşen görüşme tutanaklarına göre Refet Paşa, doğru-
dan doğruya Ryan’ı, (İngiliz Elçiliğinin baş tercümanı Andrew Ryan) Damat Ferit Paşa’yı ve
İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin başkanı Sait Molla’yı, Tevfik Paşa kabinesini düşürmek için
bu hikâyeyi uydurmakla suçlamaktaydı. İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold dahi
General Harington’a yapılacağı varsayılan suikastın sanıklarının kimlikleri hakkında kuşku-
luydu. Rumbold’un olay sırasında kendilerine danıştığı meslekdaşları da komplonun gerçek-
liğinden kuşku duyuyorlardı. ‘İstanbul komplosu’ pek çok yarı doğrular içermekteydi ve gö-
rüldüğü kadarıyla özensiz fakat işgüzar bir istihbarat çalışmasının ürünüydü. 



olması öngörülen cemiyet, İstanbul’daki olaylar hakkında Ankara’ya
bilgi akışı sağlayacaktı. Bazı meşhur çete reisleri İstanbul’da bir ih-
tilâl çıkarmak amacıyla seçilmişti. Bu eylemi kişi başına 1000 lira
karşılığında gerçekleştireceklerdi. Fedailerin toplam sayısı 17 idi ve
görevleri de General Harington başta olmak üzere İngiliz polis ko-
mutanı General Ballard, Yunan askerî temsilcisi, Hürriyet ve İtilaf
Partisi başkanı Sadık Bey ve Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’yi
öldürmekti. Bu husus, Millî Müdafaa Cemiyeti başkan yardımcılığı-
nı vekâleten yürüten Ali Galip Paşa’nın Halâs-ı Vatan’ın İstanbul şu-
besine gönderdiği mektuplarla belgelenmişti. İngiliz Yüksek Komi-
seri Sir Horace Rumbold’un 10 Eylül’de Lord Curzon’a gönderdiği
kapalı telyazısı bu iddiayı doğrular mahiyetteydi. Nitekim bu yazıda,
adı geçenlerin İstanbul’a geldiğini, Moda’daki bir evde toplantılar
yapıldığını, Harington’un bu kişileri yakalamak için kimi evlerde
arama yapmayı tasarladığını bildiriyordu. Bir güç gösterisi mahiye-
tinde olmak üzere de tüm İngiliz filosunun Karadeniz Boğazı’ndan
geçmesi için hazırlık yapıldığını ekliyordu3. Bu konuyla ilgili olarak
Mü’telifîn Kuvâ-yı İşgaliye Baş Kumandanı General Harington ta-
rafından 11 Eylül 1921 tarihinde Harbiye Nezareti’ne bir muhtıra ve-
rilmişti4. Muhtırada General Harington, bazı kötü niyetli kişilerin İs-
tanbul işgal kuvvetleri aleyhinde eylemlerde bulunmak üzere gizli
bir teşkilat kurmuş olduklarına dair elinde açık deliller bulunduğunu
bildiriyor ve derhal önlem alınmasını istiyordu. Bu kişilerin belirti-
len eylemleri gerçekleştirmek için Ankara’dan para aldıklarını,
O’nun görevinin de İşgal kuvvetlerinin güvenliğini doğrudan doğru-
ya tehdit edecek bir durumu önlemek olduğunu vurguluyordu. İşgal
Kuvvetleri Başkomutanı olarak verdiği emirlerin yerine getirilme-
sinden bizzat Harbiye Nazırını sorumlu tuttuğunu da ekliyordu5. 
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3 Sonyel, a.g.e., s. 204-206. İsimleri, daha sonra bu meseleyle ilgili görülüp tutuklanan-

lar listesinde de geçen fedailer şunlardı: Selanikli Yakup, Prizrenli Celâl, Yalovalı Ali, Ereğ-
lili Faik, Edirneli Kemal, Ereğlili Recep, Bursalı Mehmet, Trabzonlu Hasan, Arap Mehmet,
Ünyeli Salih, Paseneli Tara, Boşnak Hüseyin, Adanalı Hakkı, Bursalı Şaban, Trabzonlu Ce-
vat, Geredeli Akif ve Bigalı Tahsin. 

4 BOA, BEO, No: 351882, lef 4,5,6. Bkz. Ek 1a, 1b, 1c.
5 Gösterilen belge.



Polis Genel Müdürü Esad Bey6 basına verdiği demeçte, takip edi-
len kimselerin 12-13 kişiden ibaret olup, bunların hepsinin bulundu-
ğunu söylüyordu. Hükümet başta olmak üzere böyle bir durumun
ortaya çıkmasını İstanbul’da hiç kimse hiçbir zaman arzu etmez, bu
gibi eylemlere cüret edenleri araştırıp tutuklamak için gerekli önlem-
leri aldık diyordu. Meselenin kendilerine zamanında haber verilmesi
işin memnuniyet verici yanıydı.

12 Eylül’de Harbiye Nazırı Ziyaeddin Paşa Sadareti muhtıra ko-
nusunda bilgilendirmişti7. Aynı gün gazetelerde İşgal Kuvvetleri ta-
rafından, İstanbul’da asayişi bozucu bazı olaylar meydana geleceği-
ne dair bir duyuru yayınlatılmıştı8. Bu duyurunun bir örneği irtibat
subayı tarafından Harbiye Nazırı Ziya Paşa’ya teslim edilmişti9. Hü-
kümeti hayli telaşlandıran bu duyuru metni de 11 Eylül tarihli muh-
tıranın bir benzeriydi. 14 Eylül tarihinde Sadaret’ten Harbiye ve Da-
hiliye Nezaretlerine mahrem ibaresiyle gönderilen yazıda da İtilaf
İşgal Kumandanlığının 11 Eylül tarihli muhtırasına atıfta bulunula-
rak; adı geçenlerin İstanbul’da bir ihtilâl çıkaracakları, Türk Hükü-
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6 Bir İngiliz istihbarat belgesinde, bu beyanatı veren Polis Müdürü Esat Bey’in rütbesi-

nin Albay olduğu, gizli Ay ve Yıldız Cemiyeti ikinci asbaşkanı olarak görev yaptığı belirtil-
mektedir. Sonyel, a.g.e., s. 207,208. Eylül 1921’de Polis Müdürlüğü görevinde bulunan
Esat Bey bu göreve, son Tevfik Paşa Hükümeti’nde önce Dahiliye, sonra Hariciye Nezare-
ti’ne getirilen Müşir Ahmet İzzet Paşa tarafından, Millî Mücadele’ye büyük zararları doku-
nan Polis Müdürü Tahsin Bey azledilerek 13 Haziran 1921 tarihinde atanmıştır. Esat Bey,
İstanbul Merkez Kumandanlığı ve Millî Müdafaa Teşkilâtı Merkez Heyeti Başkanlığını da
üstlenmiştir. Ali Dikici, “Millî Mücadele Döneminde İç Güvenlik ve Türk Polisi”, Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXIII, Sayı: 67-68-69, Mart-Temmuz-Kasım 2007, s.
362; Makalede Tevfik Paşa Hükümetinin 21 Ekim 1921 tarihinde kurulduğu yazılmıştır.
Ancak son Tevfik Paşa Hükümeti 21 Ekim 1920’de işbaşına gelmiştir. Albay Esat Bey, bu-
lunduğu makamın bütün imkânlarını Millî Kurtuluş Mücadelesi uğrunda kullanmıştır. Nite-
kim emrinde görev yapan bir polis memurunun, Albay Esat Bey’in ve İstanbul’daki millî
teşkilât mensuplarının Millî Mücadele’ye katkılarını anlattığı hatıratı, verilen desteği göste-
ren örneklerle doludur. Mustafa Razi Yalkın, Bir Türk Casusunun Mütareke Hatıraları,
(hazırlayan Serpil Sürmeli), Erzurum 2007. Albay Esat (Furgaç) Bey, Ahmet İzzet Paşa’nın
kardeşidir. Metin Ayışığı, Mareşal Ahmet İzzet Paşa (Askerî ve Siyasî Hayatı), Ankara
1997, s. 242.

7 Aynı belge, lef 3.
8 Hüsnü Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, C.2, İstanbul

1975, s. 212. 
9 “Asayiş Meselesi”, Vakit, 14 Eylül 1921, No: 1351.



meti’ne teslim edilmiş savaş malzemelerini ele geçirip dağıtacakla-
rı, Hindistan ve Büyük Britanya İmparatoru hazretlerinin sadık as-
kerleri arasında hoşnutsuzluk yayacakları, önemli mevkilerdeki müt-
tefik subayları katledeceklerinin belirtildiği bildirilerek kullanılan
sert üslûba dikkat çekiliyordu. General Harington muhtırada, İtilaf
işgal kuvvetlerinin ‘hükm-i nüfûzunu’ devirmek amacıyla İstan-
bul’da kurulduğunu iddia ettiği teşkilâtla ilgili olarak ellerinde kesin
deliller bulunduğunu bildiriyordu. Bu girişimin başarıya ulaşmama-
sı için de hâl-i hazırda bulunan teçhizattan fazla olduğuna karar ve-
rilen tüfeklerin İtilaf Devletleri muhafazası altına verilmesini, 48 sa-
at içinde Nişantaşı’ndaki Harbiye Mektebi’nin kapatılmasını, İtfaiye
Alayı karakolları için gönderilecek tüfeklerin azaltılmasını, ikinci bir
emre kadar İtilaf kuvvetleri idaresinde bulunan depolardan silah ve
benzeri askerî malzemenin çıkarılarak nakledilmesine izin verilme-
mesini ve adı geçen teşkilâtla ilgili oldukları bildirilen kişilerin yedi
gün içinde kendilerine teslim edilmesini istiyordu10. 

Notanın gereklerini yerine getirmekten başka çare göremeyen
Tevfik Paşa hükümeti hemen faaliyete geçmiş, 12 Eylül 1921 tarihi
akşamından itibaren tutuklamalara başlanmıştı. Götürülmek istenen-
ler arasında yer alan Nakkaşpaşalı Ağır Topçu Kaymakamı Yanyalı
Mustafa Bey, daha sonra ilgisi olmadığı anlaşılarak serbest bırakıl-
mıştı. Muğlalı Erkânıharp Kaymakamı Mustafa Bey ise gizlendiği
için bulunamamıştı. Listede adı geçen kişiler tutuklanmak üzere ara-
nırken, isim benzerliği dolayısıyla mağdur olanlara da rastlanıyordu.
Örneğin arananlar arasında yer alan Çankırılı Mehmet’i bulmak için
ne kadar Çankırılı Mehmet varsa hepsini toplamışlardı11. İşgal ku-
mandanlığı tarafından 22 kişinin tutuklanması istenmişken isim ben-
zerliği yüzünden 14 kişi daha alınmış, bunlar daha sonra kefaletle
serbest bırakılmıştı12. 14 Eylül’de Dahiliye Nezareti bu listede bulu-
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10 Aynı belge, lef 1, Bkz. Ek 2.
11 Himmetoğlu, a.g.e., s. 214.
12 Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C. IV, Ankara 1996, s. 56. Tutuklanan 36

ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan 14 kişinin isimleri için bkz. DH-KMS, No: 61-
2/45, lef 19; A. VRK, No: 858/97, lef 7, Bkz. Ek 3.



nan sivil kişilerin izlenme ve tutuklanmalarının polis ve jandarmaya
ait bir iş olduğunu belirterek bu konudaki sorumluluğun Harbiye
Nezareti’ne düşmeyeceğini bildirmişti13. Bu kişilerin tutuklanmala-
rıyla ilgili Harbiye Nezareti tezkeresi Bakanlar Kurulu’nda okun-
duktan sonra adı geçenlerin ısrarlı bir takip sonucu ele geçirilip tes-
lim edilmeleri gerekli görülmüş, 15 Eylül’de bu konudaki emrin sü-
ratle yerine getirilmesi istenmişti14. Harington, hakkında kesin delil-
lere sahip olduğunu bildirdiği teşkilât üyelerinin isimleriyle, bu
maksat için İstanbul’a getirilmiş olan bazı çete reisleriyle fedailerin
isimlerinin kendisinde bulunduğunu söylediği halde verdiği listede-
ki isimlerin pek çoğunun kimlik bilgilerinde bir açıklık yoktu. Bun-
ların yakalanması için verilen sürenin bitimine çok az zaman kaldı-
ğından, polisin işini kolaylaştırmak üzere adı geçen kimselerin hüvi-
yetlerinin General Harington’dan soruşturulması için de yardımcı
olunması bildirilmiş15, İtilaf İşgal Kuvvetleri’nden bu kişilerle ilgili
yeterli açıklama istenmişti16. 

16 Eylül 1921 tarihinde İngiliz Askerî Mümessilliğinden Harbiye
Nezareti’ne gönderilen tezkerede kullanılan üslûpsa ibret vericiydi.
Halâs-ı Vatan Cemiyeti üyesi olduğunu iddia ettikleri üç kişiden ‘ka-
tiller’ diye bahsediliyor, bunların tutuklanmış ve İngiliz zabıtasına
teslim edilmiş olmalarından Başkumandanın memnuniyet duyduğu
ifade ediliyordu. Osmanlı Harbiye Nezareti’nin tutuklanması isteni-
len kişilerle ilgili olarak daha fazla bilgi verilmesini istemesi takdir
ediliyor, fakat başkumandanın da aynı sıkıntı içinde bulunduğu belir-
tiliyordu. Bu kişilerin ‘meşhur çete rüesası’, ‘kahraman gönüllüler’
olarak nitelendirildiği, bunların dikkatleri üzerlerine çekmekten sa-
kınmaları konusunda özel talimat aldıkları üzerinde duruluyordu. Her
zaman olduğu gibi adı geçenleri küçültmek ve söz konusu eylemleri
para karşılığında yapacak oldukları izlenimini vermek için de, İstan-
bul’a getirildiği söylenen ‘külliyatlı miktarda bir paradan’ söz edili-
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13 DH-KMS, No: 61-2/45, lef 1.
14 Aynı belge, lef 4.
15 Aynı belge, lef 7.
16 Aynı belge, lef 11.



yordu. Harington’un, Osmanlı Harbiye Nezareti’yle Osmanlı İstihba-
rat Teşkilâtı’nın alacağı önlemler sayesinde, Mü’telifin zabıtasına gö-
re ‘daha büyük bir suhûletle’ bu kişilerin yakalanabileceğini düşün-
düğü, şimdiye kadar gerçekleştirilen tutuklamaların da bunu teyid et-
tiği vurgulanıyordu. Başkumandan gerçekleştirilen tutuklamalardan
ötürü Osmanlı memurlarını tebrik ediyor ve bulunması istenen kişiler
İtilaf memurlarına teslim edilene kadar, ‘işbu mesâi-i azimkârâneye’
devam olunacağını ümit ediyordu17. Dönemin Harbiye Nazırı Çürük-
sulu Ziyaeddin Paşa da 17 Eylül’de, Harington’un bu yazısıyla ilgili
olarak Dahiliye Nezareti’ni bilgilendirmişti18.

Harbiye Nazırı Ziyaeddin Paşa’nın 17 Eylül tarihinde General
Harington’la yaptığı görüşme tutanağında yer alan ifadelerse inanıla-
cak gibi değildi. Harington, ortaya çıkan durumun münasebetsiz ol-
duğundan başlayarak çok daha fazla şey bildiğini fakat bunun Os-
manlı makamlarınca önemsenmediğini bildirmişti. Tutuklanmaları
istenilen diğer kişilerin aranmasına devam edilmesi, bu ve buna ben-
zer başka teşkilâtı yok etme hususunda önlemler alınması ve bu gibi
olayların ortaya çıkmasına engel olunması durumunda yedi günlük
süreyi kaldırabileceğini söylemişti. Osmanlı memleketinin içinde
bulunduğu durum dolayısıyla hiç kimsenin kendisi kadar üzgün ol-
madığını belirtmişti. Ancak, her şey normale dönünceye kadar ‘mü-
tareke hâli’ sürecek, ‘işgal kuvvetleri toprağınızda, donanma limanı-
nızda kalacaktır’ diyerek adeta timsah gözyaşları dökmüştü19. Aynı
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17 Aynı belge, lef 12, Bkz. Ek 4.
18 Aynı belge, lef 13. 
19 A. VRK., No: 858/97, lef 2,3,4; Hayri Mutluçağ, “Aciz Bir Hükümet Küstah Bir

Müstevli”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 6, Mart 1968, s. 13-22; Bu makalede söz
konusu teşkilâtla ilgili olarak tutuklanmalarına ve kefalete bağlı olarak serbest bırakılmala-
rına karar verilenlerin listesi ve bununla ilgili olarak Dahiliye Nazırı’nın üst yazısı, Harbiye
Nazırı Ziyaeddin Paşa’nın General Harington’la yaptığı görüşme tutanağı, General Haring-
ton’un 17 Eylül’de Harbiye Nazırı’na gönderdiği mektup ve son olarak Sadaret’in bu konu-
daki emrini ihtiva eden belgelerin fotokopileri neşredilmiştir. Makalede söz konusu oluşu-
mun adının Halâs-ı Vatan olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu da yazarın, bu ko-
nuyla ilgili olarak bizim tespit ettiğimiz diğer belgeleri görmemiş olmasından kaynaklan-
maktadır. Ayrıca, makalede fotokopileri neşredilen ve günümüz Türkçesine çevrilirken da-
ha sade bir dil kullanıldığını gördüğümüz belgelerdeki bazı okuma hatalarını da belirtmek
gerekir. Örneğin, tutuklananlar listesinin sonunda yer alan Prizrenli Celâl yanlışlıkla Per-



tarihli Kuva-yı İşgaliye Kumandanlığı beyannamesi, Osmanlı ma-
kamlarının azimli çabaları karşısında adeta birtakım ihsanlarda bulu-
nuyordu. Osmanlı memurlarının göstermiş oldukları ‘halisâne teşrîk-
i mesai’ nedeniyle birtakım şartlarla yedi günlük müddetin bir hük-
münün kalmadığı ilan ediliyordu. Bu şartların birincisi, istenilen ki-
şilerin teslimi hususunda Osmanlı memurlarının çalışmaya devam
etmeleri, ikincisi de şehrin huzur ve sükûnunu ve müttefik işgal
kuvvetlerinin güvenlik ve selâmetini tehdit eden hiçbir teşkilâta izin
verilmemesiydi. Bu şartlara uyulduğu takdirde, halk işi ve gücüyle
meşgul oldukları sırada saygı göreceklerine emin olabilirler denil-
mişti20. Yine 17 Eylül’de General Harington tarafından Harbiye Na-
zırı’na yazılan mektupta kullanılan ifadeler de Osmanlı Devleti’nin
1921 yılının son aylarında içinde bulunduğu acıklı durumu gösterme-
si açısından önemlidir. Harington, verdiği emirlerin geciktirilmeden
yerine getirilmesini sağlayan çabalardan ötürü sevinçli olduğunu be-
lirtiyordu. Yedi günlük süreyi kaldırarak insanî bir harekette bulun-
masının Osmanlı makamlarının gösterdikleri iyi niyetten kaynaklan-
dığını da ekliyordu. Bu iyi niyetin sürdürülmek istendiğini ispat et-
mek fırsatını kazandırmak için de gerekli göreceği önlemleri alacağı-
nı bildirmişti. Kendisini, emri altında bulunan bütün askerî kuvvet-
leri -deniz kuvvetleri dâhil- kullanmak gibi üzücü bir zorunluluktan
kurtarmanın yolunun, bu iyi niyeti devam ettirmekten geçtiğini de
ima ederek aba altından sopa göstermişti21. 

Harington’un tavrı, Hükümeti son derece etkilemiş olmalıydı. Ni-
tekim Harbiye Nezareti’ne gönderilen 21 Eylül tarihli Sadaret tezke-
resinde Emniyet kuvvetlerinin göstermiş oldukları sürat ciddiyet ve
iyi niyetin adı geçen General tarafından takdir edildiği bildiriliyordu.
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zinli Celâl olarak yazılmış, yine dönemin Dahiliye Nazırı olarak da yanlışlıkla, halk arasın-
da ‘Artin’ lakabıyla anılan ve daha sonra İzmit’te linç edilecek olan Ali Kemal Bey’in adı
yazılmış bir de fotoğrafı konmuştur. Oysa o dönemde işbaşında olan Tevfik Paşa Hüküme-
ti’nin Dahiliye Nazırı, daha önce Sadaret makamında da bulunmuş olan Ali Rıza Paşa’dır.
13 Haziran 1921’de Ahmet İzzet Paşa Hariciye Nezareti’ne tayin olunurken, Ali Rıza Paşa
da Dahiliye Nezareti’ne getirilmişti. Metin Ayışığı, a.g.e., s. 242. 

20 DH-KMS, No: 61-2/45, lef 14, Bkz. Ek 5.
21 A. VRK., No: 858/97, lef 5,6.



Bununla beraber, istenilen şahıslardan geri kalanlarının aranmasına
aralıksız devam edilmesi isteniyordu. Bu ve buna benzer örgütlen-
melerin ortadan kaldırılması hususunda önlem alınarak herhangi bir
olaya meydan verilmemesine dikkat çekiliyordu. Muhafaza edilen
savaş malzemesinin kaybı İtilaf İşgal Kuvvetleri aleyhinde bir hare-
ket sayıldığından buna bir son verilmesinin istendiği de hatırlatılıyor-
du. Ancak adı geçen kişilerin kimliklerine dair elde yeterli ve açık
bilgi bulunmamasının araştırmayı zorlaştırdığı da kaydedilmişti. Her
türlü fesat girişimlerine imkân tanınmaması için askerî ve emniyet
makamlarının sıkı önlemler almakta olduğunun, savaş malzemesinin
kayıplardan korunması hususunda bu işle ilgili memurlara daha sıkı
ve şiddetli emirler verildiğinin Harbiye Nezareti tarafından General
Harington’a bildirilmesi de isteniyordu. Sanıkların sorgulanmaları
esnasında Osmanlı subaylarının bulunmasının ayrıca yazılması da em-
rediliyordu22. 

Osmanlı zabıtası, İngiliz istekleri karşısında telaşlanan Bâbıâli’nin
emirlerine uygun olarak çalışmaya devam etmişti. 12 Ekim 1921 ta-
rihinde Osmanlı Harbiye Nezareti’nden Dâhiliye Nezareti’ne23 ve
Dâhiliye Nezareti’nden de Polis Genel Müdürlüğüne yazılan yazılar-
da24, ‘teşkilât-ı hafîye’ hakkında bazı değerlendirmeler içeren İngiliz
Askerî Mümessilliği’nin 8 Ekim 1921 tarihli yazısından bahsedilmiş-
ti. Bazı hususları bildirmek üzere General Harington tarafından gö-
revlendirildiğini belirten İngiliz askerî mümessili Miralay Bekoys,
suikastla ilgili kişilerin ayrıntısıyla tarif edilmemiş olduğunu söylü-
yor, Osmanlı memurlarının bu konuda daha fazla bilgi toplayabilece-
ği üzerinde duruyordu. General Harington, Osmanlı memurlarının is-
tenilen kişileri arama ve tutuklamaya çalışmaya devam etmesini,
Kaymakam Muğlalı Mustafa ve Hafız Besim Beyler örneklerinde ol-
duğu gibi, bundan böyle tutuklanacaklar arasında bulunanların kaç-
malarına sebebiyet verilmemesini istiyordu. General Harington, şa-
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23 DH-KMS, No: 61-2/45, lef 21, Bkz. Ek 6.
24 Aynı belge, lef 20.



yet Osmanlı makamları bu konuda gereken yardımı esirgemezse ken-
disinin de Londra’da bundan sitayişle bahsedebileceği imasında bu-
lunarak25 Osmanlı hükümetini bu hususu daha sıkı takip etmeye mec-
bur ediyordu. Harington Ekim ayı sonlarında veya Kasım ayı başla-
rında döndüğünde, meselenin memnuniyet verici bir biçimde takip
edilmiş olduğunu görürse, Osmanlı makamlarının gayretlerinin karşı-
lıksız kalmayacağının da ihsas ettirilmesi adeta siyasî bir rüşvetti26.
İngilizlere ne suretle yaranılabileceğinin açıkça ifade edilmesi ger-
çekten ibret vericiydi. Kasım 1921’de durumu birçok deliller ışığında
yeniden inceleyen Müttefik Kuvvetler Komutanı bu meselede Os-
manlı makamlarının iyi niyetini göz önünde bulunduruyordu. General
Harington ele geçirilenlerin, suikastı düzenleyenlerin kurbanı olduk-
larına inandığı için tutuklu kişiler hakkında şiddet göstermemeye ka-
rar vermişti. Anadolu ve Malta’daki İngiliz ve Türk esirlerinin müba-
dele edildiği bir zamanda27 siyasî suçlamalarla Osmanlı uyruğundaki
kişilerin tutuklu olarak alıkonulmalarını dahi arzu etmiyordu. O’na
göre müttefiklerin nüfuzu aleyhinde hareket eden bu kişiler, gerçek-
te mensubu oldukları milleti tarihin vahim bir anında lekelemekten
başka bir işe yaramayan suikastçılardı. Mütareke hükümlerine aykırı
davranmaktan dolayı bir Askerî Mahkemeye sevk edilecek olan Ek-
rem Mürsel ve Mehmet Ali Dündar dışındakilerin şartlı olarak serbest
bırakılacakları da belirtilmişti28. Gerçekte bu sahte iyi niyet gösterisi-
nin arkasında, Anadolu’daki İngiliz esirlerinin serbest bırakılmasını
tehlikeye atmamak düşüncesi vardı. Ayrıca, Mütarekenin imza edil-
mesinin üzerinden üç yılı aşkın bir zaman geçmiş ve bu süre zarfında
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25 General Harington 20 Eylül 1921 tarihinde İngiltere’den çağrılmış ve ayın 25’inde İs-

tanbul’dan ayrılmıştır. Himmetoğlu, a.g.e., s. 261.
26 Aynı belge, lef 22, Bkz. Ek 7.
27 Anadolu’da ve Malta’da bulunan İngiliz ve Türk esirler 23 Ekim 1921 tarihinde An-

kara Hükümeti adına Hamit Bey’le İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold arasında İstanbul’da
imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak serbest bırakılacaklardı. Gotthard Jaeschke, Kurtu-
luş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara 1991, s. 193,275. Malta’daki Türk esirleri 25
Ekim’de yola çıkarılacaklar ve 1 Kasım’da İnebolu’da İngilizlerle değiştirileceklerdi. Bun-
lar arasında, Mürsel Paşa, Cemal Paşa, Esat Paşa, Rauf Bey, Süleyman Nazif, Abdülhalik
Bey, Yakup Şevki Paşa, Celâl Nuri, Ahmet Emin, Mithat Şükrü gibi isimler vardı. Bilâl N.
Şimşir, Malta Sürgünleri, Ankara 1985, s. 397,398.

28 Aynı belge, lef 24, Bkz. Ek 8.



yaşanan gelişmeler mütarekeyi hükümsüz kılmıştı. Buna rağmen hâ-
lâ mütareke hükümlerine aykırı davranmaktan bahsedilmesi İngilizle-
rin olayları işlerine geldiği gibi değerlendirdiğinin kanıtıydı. 

2 Kasım 1921 tarihinde gazetelerde yayınlanan “Müttefikîn Me-
hâkim-i Askeriyesi Hakkında” adlı tebliğ, Harington’un gelişmeleri
İstanbul’daki nüfuzunu güçlendirmek yolunda kullanmak istediğini
kanıtlıyordu. Tebliğe göre, İstanbul’un işgali dolayısıyla Beyoğlu ve
Galata’da görev yapan mahkemeler yeni talimatlar uyarınca ceza hü-
kümleri vermekte devam edeceklerdi. Buna göre mahkemeler adlî,
cezaî ve askerî olmak üzere üç taneydi. Adlî mahkemeler, bir subay-
dan oluşup, zahmetli hizmet olarak nitelendirilen toprak kazmak ve
taş taşımak gibi cezaları da içeren veyahut içermeyen günlük hapis
ve beş Osmanlı lirasını aşmayan para cezaları verebilecekti. Ceza
mahkemeleri ise, iki veya bir subayın yanı sıra Harington tarafından
atanan diğer bir subaydan oluşacaktı. Bu mahkemeler zahmetli hiz-
met cezalarıyla, ayrı ayrı veya birlikte çekilecek 6 aylık hapis ve 400
Osmanlı lirasına kadar hükümler vermeye yetkili olacaklardı. Aske-
rî mahkemeler, İngiliz ordusunun usûlüne göre üç subaydan oluşup,
avukatın bulunup bulunmadığını dikkate almaksızın toplanıp zahmet-
li işler cezaları, birlikte veya ayrı ayrı hapis cezalarıyla idam hüküm-
leri verebilecekti. Yine tebliğe göre; Fransız ve İtalyan tebaası bu
mahkemeler tarafından yargılanamayacak, bu talimatlar, İngiltere
Krallığının Osmanlı ülkelerindeki yüksek mahkemesini bağlamaya-
caktı. Ancak bu mahkemeler, müttefik orduların, işgal altında bulu-
nan Osmanlı arazisindeki güvenlik ve çıkarlarını bozacak saldırılarda
bulunan Britanya tebaasını, Fransız ve İtalyan tebaası hariç olmak
üzere bütün müttefik hükümet tebaasını yargılayabilecekti. Yine bu
mahkemelerin konsolosluk mahkemeleri bulunmayan veya eski an-
laşmalardan yararlanmayan tarafsızlar tebaasını, müttefik hükümet
tebaasına karşı saldırıda bulunan ve müttefik polis komisyonunun
emirlerini ihlâl eden Osmanlı tebaasını da yargılaması öngörülüyor-
du. Askerî mahkemeler, adı geçen mahkemelerden hangisi tarafından
yargılanacağını General Harington’un belirleyeceği bütün kişileri ve
İngiliz ordusunun güvenlik ve çıkarlarına karşı saldırıda bulunacak
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herhangi millete mensup kişileri yargılayabilecekti. Bu mahkemele-
rin izni olmaksızın ne Divân-ı Harbin kararlarına ne de diğer mahke-
melerin kararlarına dair bir dilekçe verilemeyecekti. Divân-ı Harbin
“usul-i muhakeme kanununun” askerî kanun olduğu da ilân ediliyor-
du. Gerçekleşmesi muhtemel bütün saldırılarla ilgili yargılamalar,
Osmanlı ceza kanunu veya müttefikler arası askerî makamlar veya
polis heyetinin kanun hükümleri gereğince yapılacaktı. Osmanlı Ce-
za Kanunu gereğince verilen en yüksek nakdî cezanın on misli arttı-
rılarak altın hesabıyla ödeneceği de belirtiliyordu. Zanlılara, kendile-
rini bizzat veya mahkemece onaylanmış, dava vekili sıfatını taşıyan
bir avukat tarafından savunmak fırsatı bahş olunduğu da ifade edili-
yordu. General Harington, Mahkemeler tarafından verilecek hapis
cezalarının kendisinin uygun göreceği hapishanede çekileceğini, pa-
ra cezalarının da haciz yoluyla alınacağını ekliyordu. Mahkeme ka-
rarlarına karşı verilen dilekçelerin İstanbul İşgal Kuvvetleri Ordusu
kanun subayına sunulması gerektiğini ve bu dilekçelerle ilgili verile-
cek kararların kesin olduğunu da söylüyordu. Bu talimatnamenin 1
Kasım tarihinden itibaren uygulamaya konacağı ve mütarekeden be-
ri yaşanan ve zaman aşımına uğramayan saldırıları da kapsayacağı
belirtiliyordu. Ceza mahkemesinin ve Divân-ı Harb’in adresi olarak
da Beyoğlu’ndaki Kroker Oteli29 gösteriliyordu. İlginç olan, bu ağır
şartları içeren talimatnamenin sonunda 22 Eylül tarihinde İstan-
bul’da imza edildiğine ilişkin bir not bulunmasıydı. Bu düzenleme,
Halâs-ı Vatan Cemiyeti’ne ilişkin iddiaların gündeme getirilmesin-
den yalnızca on gün sonra gerçekleştirilerek İstanbul’da adeta bir iş-
galci terörü estirilmek istenmişti30.

11 Kasım 1921 tarihinde daha önce kefaletle serbest bırakılan Hü-
seyin Hüsnü’den başka 12 kişi daha tahliye edilmişti31. Hüseyin
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29 Beyoğlu’nda eski Amerikan Konsoloshanesi bitişiğindeki eski Novotni Otel ve Bira-

hanesinin bulunduğu blokta yer alan otel.
30 BOA, HR-SYS, No: 2287/8, İleri, 2 Teşrinisani 1337, No: 1349.
31 Bunlar Aziz Zeynel, Nuri İlyas, Mehmet Ali, Bursalı Mehmet, Trabzonlu Hüseyin,

Tevfik Cenani, Ereğlili Faik Ahmet, Cevat Cemil, Arap Mehmet, Çamur Ali (Yüzbaşı), Ce-
vat Rüştü Efendi, Arap Mehmet Hacı Ali idiler. DH-KMS No: 61-2/45, lef 28.



Hüsnü’nün nerede bulunduğunun bildirilmesi de isteniyordu32. 
İngilizlerin, Kasım ayının sonlarına gelindiği sırada hâlâ bu işle il-

gili görünmelerinin nedeni, sarsıldığını düşündükleri nüfuzlarını kuv-
vetlendirmek amacına yönelikti. Nitekim Osmanlı Hariciye Nezare-
ti’ne ait bazı belgeler bu düşüncemizi doğrulamaktadır. Şimdiye ka-
dar ortaya konan belgelere göre bu sorun Osmanlı hükümetini son
derece telaşlandırmıştı. Hâlbuki yine Osmanlı hükümetinin dışişleri
belgelerinden anlaşılmaktadır ki İngilizler, İtilaf İşgal Kuvvetlerinin
nüfûzunu kırmak amacıyla kurulduğunu iddia ettikleri Halâs-ı Vatan
Cemiyeti’yle ilgili olarak Osmanlı hükümetine baskı yaparken, müt-
tefikleri olan Fransız ve İtalyanlar aynı düşünceyi paylaşmıyorlardı.
Nitekim Paris’teki Osmanlı murahhası Nabi Bey’in gayet ciddi bir
kaynaktan öğrendiğine göre Fransa hükümeti yaşanan bu olayları
komedi olarak nitelendiriyor ve hiçbir önem vermiyordu. İstan-
bul’daki Fevkalade Komiserler de anılan suikast dolayısıyla asayiş
ve genel güvenliğin iddia edildiği üzere tehlikeye düştüğü hususunu
son derece şüpheli görüyorlardı. Fransız ve İtalyanlar artık saklana-
mayacak biçimde ortaya çıkan İngilizlerle aralarındaki nüfûz müca-
delesinde bir koz olarak kullanıldığını düşündükleri bu olayları cid-
diye almıyorlardı. Hatta Fransız Dışişleri, bu suikast meselesiyle il-
gili olarak General Harington’un hareket tarzı hakkında İngiltere hü-
kümetinin gayet ciddi bir şekilde dikkatini çekmiş, Harington’un si-
yasî mahiyeti açık olan bu olayda diktatörce yetkiler kullanamayaca-
ğının, fevkalade komiserleri emrivakiler karşısında bırakamayacağı-
nın da altını çizmişti. İtalya’nın da benzer girişimlerde bulunması, İn-
giltere hükümetini General Harington’dan açıklama isteme noktası-
na getirmişti. Ayrıca Fransız siyasî çevreleri bu mesele karşısında
Bâbıâlinin izlediği isabetli ve temkinli siyaseti de takdir etmişlerdi33.
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32 22 Kasım tarihli Polis Müdüriyeti yazısından anlaşıldığına göre, Hüseyin Hüsnü Efen-

di Denizcilik İşletmesi eski genel müdürüydü ve halen Bostancı’da Anadolu Demiryolları
eski genel müdürü Mösyö Höknen’in sayfiyesinin bitişiğindeki evde oturuyordu. Aynı bel-
ge, lef 31.

33 BOA, HR-SYS, No: 2310/10.



Sonuç
Türk Millî Mücadelesi’nin belirli bir noktaya gelmesiyle birlikte

kontrolü kaybetmeye başladıklarını hisseden İşgalciler için artık her
şey mübâhtı. Kendi çıkarlarını tehdit ettiklerini iddia ettikleri kişile-
rin, vatanlarını kurtarmak adına giriştikleri eylemlerin meşruluğu
karşısında çaresiz kalan İşgalciler, İstanbul’dan ayrılana dek bu küs-
tâh yaklaşımlarını sürdürmüşlerdi.

Öyle anlaşılıyor ki, İtilaf İşgal Kuvvetleri Başkomutanı General
Harington, “Halâs-ı Vatan” adı verilen bu teşkilâtı, İstanbul’da gide-
rek zayıfladığını gördüğü İngiliz nüfuzunu güçlendirmek için bahane
etmişti. Haddinden fazla ürkmüş görünmesinin ardında bu niyetini
gerçekleştirmek düşüncesi yatıyordu. Ancak gösterdiği şiddetli tep-
kilerin tipik bir işgalci psikolojisinden kaynaklandığı da inkâr edile-
mez. Çünkü istenmediklerini bildikleri yabancı bir ülkede bulunu-
yorlardı. Aslında suç ve suçlu olarak nitelendirilemeyecek olaylar ve
kişiler karşısında yalnızca işgalci hukuku olarak adlandırılabilecek
uygulamalarla ayakta kalmaya çalışıyorlardı. İşgal Kuvvetlerinin bu
bilinçli tavrı, kuşkusuz her dönem için ders çıkarılması gereken ör-
neklerden biridir. 
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Ek1a: BOA, BEO, nr. 351882
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Ek 1b: BOA, BEO, nr. 351882
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Ek1c: BOA, BEO, nr. 351882
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Ek 2: BOA, BEO, nr. 351882
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Ek 3: BOA, A.VRK., nr. 858/97
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Ek 4: BOA, DH.KMS, nr. 61-2/45.
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Ek 5: BOA, DH.KMS, nr. 61-2/45.
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Ek 6: BOA, DH.KMS, nr. 61-2/45.
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Ek 7: BOA, DH.KMS, nr. 61-2/45.
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Ek 8: BOA, DH.KMS, nr. 61-2/45.
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