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1. Giriş
Osmanlı İmparatorluğu, isteksiz ve hazırlıksız girdiği Birinci 

Dünya Savaşı’ndan mağlup çıktı. Çok uluslu bir imparatorluk 
olan Osmanlı İmparatorluğu, yirminci yüzyıl başlarında canla-
nan “milliyetçilik” nedeniyle, Balkan Savaşları’nda (1912-1913) 
Avrupa’daki sömürgelerinden birçoğunu kaybetmişti. Afrika ve 
Orta Doğu’da mevcut sömürgelerini de Birinci Dünya Savaşı 
sonunda kaybedecekti.

Bu durumda olan sadece Türkiye değildi. On sekizinci yüz-
yılın emperyalist ülkeleri, yirminci yüzyılın milliyetçilik akımına 
karşı koyamıyorlardı. Eski sömürge sistemi yerini ya bağımsız 
devletlere ya da “manda” sistemine bırakıyordu. Manda sistemi, 
bağımsızlığını kazanan, ancak siyasal ve ekonomik yönden 
bağımsızlığını korumak ve devam ettirmek gücünde olmayan 
“yeni devlet”lerin, güçlü bir devlet tarafından korunması ve 
yönetilmesi sisteminin adıdır. 

Bilindiği gibi 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes 
Antlaşması, savaşı sona erdirmişse de İtalyan, Fransız ve İngiliz 
askerlerinin İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun pek çok 
bölgesini işgal etmelerine engel olmamıştır. Ayrıca, bu ülkelerin 
teşvik ve desteği ile Yunan ordusu 15 Mayıs 1919’da İzmir ve 
çevresini işgal etmiştir.

Padişah-halife yönetimi, Barış Antlaşması imzalanıncaya 
kadar hiçbir şey yapmadan beklemeyi ve bu arada başta İn-
giltere olmak üzere işgal devletleriyle dostça ilişkiler kurmayı 
deniyordu.

Kısa bir süre içinde İtalya ve Fransa işgale son verip Türkiye’yi 
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terk etmiş ve ülkede işgalci güç olarak İngiltere ve Yunanistan 
kalmıştı. İtalya ve Fransa işgal girişimlerine son vermiş olmakla 
birlikte imzalanacak barış antlaşması ile parçalanacak Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan alacakları payların hesabı içindeydi.

Uluslararası ilişkiler ve İstanbul’daki padişah-halife 
yönetiminde durum böyle iken Anadolu’da başka bir dünya vardı. 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a bir Osmanlı generali olarak çıkan 
Mustafa Kemal, Anadolu’da milliyetçi bir hareket başlatmış, 
İstanbul yönetimine yaptığı uyarıların işe yaramadığını görünce 
“Kuvayi milliyeyi amil ve kuvayi idareyi egemen” kılmaya 
yönelmiştir.

Amasya Tamimi (22 Haziran 1919) ile başlayan milliyetçi 
direniş, Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 5 Ağustos 1919) ve 
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) ile bütün Anadolu ve Rumeli 
halkının ortak direnci olarak şekillenmiştir.

Kitabımızın konusunu oluşturan “manda sorunu” bu dönem-
de ortaya çıkan ciddi bir sorundur. Ne yazık ki Milli Mücadele 
dönemini ele alan çalışmaların bir çoğunda bu soruna hiç yer 
verilmemiş ya da kısaca değinilip geçilmiştir.

Manda sorununun önemi, ulusal direnişi söndürme gayreti 
olmasından kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal ve arkadaşları 
milli kuvvetleri toplamayı, milli orduyu kurmayı ve düşmanı 
yurdumuzdan kovup milli egemenliğimizi kurmayı amaçlamıştı. 
Manda fikrine sahip olanlar ise Türkiye’nin fakir ve yoksul bir 
ülke olduğuna ve bu ülkeden işgal güçleriyle baş edecek bir 
ordu oluşturmanın imkansız olduğuna ve bu nedenle ulusal 
meclis kararıyla güçlü devletlerden birinin mandası olmamız 
gerektiğine inanıyorlardı. Bu amaçla çeşitli dernekler kurarak, 
kamuoyu yaratmaya çalışıyorlardı. Bu görüşü savunan yabancı 
devletler de vardı. Aşağıda görüleceği üzere, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında, “mandater” olma konu-
sunda ciddi bir rekabet vardı.

Kitabımızın ana konusu manda fikrini savunan yerli ve ya-
bancı eğilimleri yakından incelemek ve Mustafa Kemal ve arka-
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daşlarını etkilemek için ne kadar yoğun bir çaba harcadıklarını 
göstermektir. İstanbul’daki padişah-halife yönetimi üzerinde 
böyle bir baskı yoktu, çünkü onlar “İngiliz mandası”nı çoktan 
seçmiş bulunuyorlardı.

Aşağıda önce, manda fikrini ortaya atan hem İstanbul hem 
de Ankara yönetimine kabul ettirmek isteyenlerin kurduğu 
iki cemiyetten ve çalışmalardan söz edeceğiz. Bu iki cemiyet, 
“Wilson Prensipleri Cemiyeti” ve “İngiliz Muhipleri Cemiyeti”dir. 
Daha sonra bu cemiyetlerin Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde 
oynadıkları rolleri açıklayacağız. Erzurum Kongresi’nde manda 
konusu hiç ele alınmamıştır. Ancak bu kongre günlerinde Mus-
tafa Kemal’e sayısız ve etkili başvurular yapılmıştır. Mustafa 
Kemal’in bunlarla mücadelesine değineceğiz. Erzurum Kongre-
si’ni etkileyemeyen bu başvurular Sivas Kongresi’nde önemli bir 
gündem maddesi olmuş, ancak bu kongreden de manda lehine 
bir görüş kabul edilmemiştir.

Bu kongre dönemleri incelenirken, tartışmalara katılan yerli 
ve yabancı kişiler ve öne sürdükleri görüşler de incelenecektir. 
Bunların yanında Türkiye’de bir manda rejimi kurmaya niyetli 
Amerika’nın ve İngiltere’nin bazı temsilcileri de bulunmaktadır.

Manda isteyenlerin karşısında Mustafa Kemal ve Kazım Ka-
rabekir’den başka hiç kimse yoktu. Kazım Karabekir’in manda 
fikrine karşı çıkmasının sebebi, padişah/halife yönetiminin 
ülkeyi İtilaf Devletleri’ne terk etmesi ihtimalinin gerçekleşmesi 
halinde Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet oluşturmayı düşü-
nüyor olmasıydı. Bu nedenle bütün Türkiye’yi bağımsız bir ülke 
haline getirmeyi amaçlayan ve bu nedenle manda rejimine karşı 
çıkan tek kişi Mustafa Kemal’di.

Mustafa Kemal, bu inançla Osmanlı paşalığını terk etmiş, 
milli mücadeleyi başlatmış, çeşitli cephelerde çarpışmış ve so-
nunda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Kitabımız, bu inanılması güç büyük zaferin başlangıç günle-
rini aydınlatmak amacındadır.
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2. Wilson Prensipleri Cemiyeti
Manda fikri Türk kamuoyuna ilk defa “Wilson Prensipleri 

Cemiyeti” adını taşıyan bir dernek tarafından tanıtılmıştır. Bu 
derneğin kurulması da “Wilson Prensipleri”ne dayanır. Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Woodraw Wilson’ın 8 Ocak 1918’de 
kongreye sunduğu ve 14 maddeden oluşan bir bildiri, bütün 
dünyada “Wilson Prensipleri” adı verilen bir ümit ve heyecan 
dalgası yaratmıştı. Bu ilkelere göre denizlerde serbest dolaşım 
sağlanacak, gizli antlaşmalara son verilecek, silahlanmaya sınır 
getirilecek ve ticari engeller kaldırılacaktı. Ülkeler arasında çı-
kan bir anlaşmazlık, uluslararası görüşmelerle çözümlenecek, 
savaş yapılmayacaktı.

Wilson Prensipleri’nin 12. Maddesi Türkiye ile ilgiliydi:

“12- Şimdiki Osmanlı İmparatorluğu’nun Türklerle meskûn 
kısımlarına tam bir hükümranlık hakkı tanınması, fakat bu 
gün Türk hâkimiyetinde bulunan diğer milliyetlere de tam bir 
emniyet içinde yaşama ve kolayca gelişme imkanının güvence 
altına alınması, Çanakkale Boğazı’nın milletlerarası bir güvence 
altında bütün milletlerin gemilerine ve ticaret ulaşımına açık 
kalması.”

Bu maddede yer alan “Türklerle meskûn kısımlarına tam bir 
hükümranlık hakkı tanınması” ibaresi o günlerin toplumunda 
büyük bir sevinç yaratmıştı. Çünkü Türk topraklarında bir Er-
menistan kurulamayacağı gibi Yunanlıların da Türkiye’de yeri 
olmayacaktı. Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin kurucularından 
biri olan Halide Edip (Adıvar) Hanım, cemiyetin kuruluşunu bu 
etkiye bağlıyordu. (Tevetoğlu, 1988, s.155):
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“Bütün dünyada kuvvetli bir tesir yapan ve yenilmiş milletlere 
bir az umut veren Wilson Prensipleri bizi de büyük çapta etkiledi 
ve İstanbul’da Wilson Prensipleri Cemiyeti, tanınmış yazarlar ve 
avukatlar tarafından kuruldu.”

Kuruluş
Wilson Prensipleri Cemiyeti 4 Aralık 1918 Çarşamba günü 

kurulmuş ve merkezi İstanbul’da Vakit Gazetesi idarehanesinin 
üst katında bulunan Matbuat Cemiyeti’ne ait odaydı.

İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçede, derneğin kurucuları ve 
yönetim kurulu üyeleri şunlardı (Tevetoğlu, 1988, s.156):

Halide Edip (Adıvar) Hanım, Dr. Celaleddin Muhtar (Özden), 
Ali Kemal ve Hüseyin Avni Bey derneğin kurucuları; Halide 
Edip (Adıvar) Hanım, Refik Halid (Karay), Ali Kemal, Hüseyin ve 
Ragıp Nurettin Bey de derneğin ilk yönetim kurulu üyeleriydi. 
Bunların yanında yer alan “faaliyet heyeti”nde ise çoğu gazeteci 
olan şu isimler vardı: Ati ve İkdam gazeteleri başyazarı Celal 
Nuri (İleri), Akşam Gazetesi başyazarı Necmettin Sadık (Sadak), 
Zaman Gazetesi başyazarı Cevad, Sabah Gazetesi başyazarı Ali 
Kemal, Yeni Gazete başyazarı Mahmud Sadık, Vatan Gazetesi 
başyazarı Ahmed Emin (yalman) ve Yenigün Gazetesi başyazarı 
Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Velid Ebuzziya Tasviri Efkar Gazetesi 
sahip ve başyazarı.

Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin beş maddeden oluşan kısa bir 
“Esas Nizamnamesi” vardır (Tunaya, 1952 s.446-47; Tevetoğlu 
1988, s.160’dan naklen). Bu Nizamname’nin 2. maddesinde yer 
alan şu iki fıkrası manda konusu yönünden önem taşımaktadır. 
Bu iki fıkrayı aynen tekrarlıyoruz;

 “…
ç- Haricen siyasi ve iktisadi istiklalimizin sağlanması, ya-
bancı sermayenin memlekete siyasi değil iktisadi bir esas 
üzerine girmesi, iktisadi bölgelerin nüfuz ayrımına mahal 
kalmaması ve iç işlerimize müdahale alışkanlıklarına 



6  MUSTAFA KEMAL ve MANDACILAR

karşı kavi bir sed vücuda getirilmesi;

d- Dışarıdan onurumuzu yaralayacak kontrol ve koru-
yuculuk teklifleri yapılmasına mahal bırakmaksızın sırf 
kendi ihtiyaçlarımız ve arzularımız açısından haysiyetimi-
ze uygun ve İtilaf Devletleri’yle Amerika için kabule şayan 
bir programla ortaya çıkmak ihtiyacı…”

Bu sözlerde manda isteğini yansıtan bir ifade dile getirilme-
miştir. Ancak bu sözlerde belirtilen amaçlara nasıl ulaşılacağı 
düşünüldüğü zaman manda ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çünkü 
bu derneğin üyeleri bu amaçlara mevcut Osmanlı yönetiminin 
kendi başına ulaşamayacağına inanmıştı ve eğer bu amaçlara 
ulaşılmak isteniyorsa ya İtilaf Devletleri’nden birinin veya Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin himaye ve yardımına ihtiyaç vardı.

Bu düşüncenin ateşli savunucularından biri olan Ahmed 
Emin (Yalman) gazetesi Vakit’te yayınladığı iki makalede (Vakit, 
30 Kasım/1 Aralık 1918) Amerikan mandasına neden gerek 
duyulduğunu söyle açıklamıştır (Tevetoğlu, 1988, s.162):

“1. Amerikalılar; Panama, Filipin ve Küba’da yaptıkları 
ıslahat ile bu alanda tecrübeli eleman ve uzmanlara 
sahiptirler. Yurdumuzdaki nüfus azalmasını önlemek ve 
korumak için gerekli yardım kuruluşlarını en iyi çalıştıran 
da Amerikalılardır.

2. Amerika, ülkemizden uzaktadır ve kendi sınırları dışın-
da bir siyasi emeli yoktur.

3. Amerika, yüksek medeni fikirlerin savunucusu olarak 
ortaya atılmıştır ve bütün dünyada sanıldığından çok 
büyük maddi ve manevi güce sahiptir.

 4. İngiltere ve Fransa’da hâkimiyet ve istiklalimizin tam 
olarak muhafazasına samimi suretle taraftar olanlar, Av-
rupa devletlerinden birinin işlerimizle fazla ilgilenmesinin 
diğer Avrupa milletlerini kıskançlığa, rekabete sürükleye-
ceğini düşünerek Amerika’dan uzmanlar getirtmenin en 
uygun yol olacağını kabul etmektedirler.
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5. Çeşitli Avrupa devletlerinin iktisadi çıkarları, Amerika-
lıların yurdumuzdan kendi hesaplarına özel bir surette 
fayda sağlamak fikrine düşmelerine karşı bir engel teşkil 
eder.

6. Amerikalı uzmanlar, yurdumuzdaki gerçekleri ve işlerin 
içyüzünü görecekleri için aleyhimizdeki haksız kışkırtma-
lar tesirsiz kalacak ve sönecektir."

İşte bu sebeplerle, Amerika’dan uzman getirilmesini yurdu-
muz için en uygun, hatta içinde bulunduğumuz şartlara göre 
başlıca hal çaresi sayıyoruz.

Başkan Wilson’a Gönderilen Muhtıra
Wilson Prensipleri Cemiyeti kurucuları 5 Aralık 1918’de 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson’a İngilizce olarak 
yazılmış bir muhtıra göndermişlerdir. Bu muhtıranın içeriğini 
Falih Rıfkı Atay şöyle anlatmıştır (Atay, 1965, s.143; Tevetoğlu, 
1988, s.173’den):

“Soysuz Osmanlı aydınlarını bir yana bırakalım. Vatanse-
verliklerine hiç şüphe olmayanların imzaladığı bir tarihi belge, 
1918’deki iç çöküşün ne kadar derinlere gittiğini gösterir. Bel-
genin Türkçesi yok edilmiştir. Fakat İngilizcesi Amerika Dışişleri 
Bakanlığı arşivinden alınıp Ankara Üniversitesi Tarih Araştırma-
ları Dergisi’nin 3. Cilt 4-5'inci sayısına ek olarak yayınlanmıştır. 
Birinci imza Halide Edip, sonra sırası ile Yunus Nadi, Ahmed 
Emin, Velid Ebuzziya, Celal Nuri, Necmettin Sadik (Sadak) gibi 
isimleri görüyoruz. Bu dilekçe “Türk Wilsoncular Birliği” adına 
5 Aralık 1918’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodraw 
Wilson’a verilmiştir.

Belgede, Türkiye’deki dinler ve ırklar meselesinin çözümlen-
mesi için Amerikan yardımı istenmekte, Türkiye vatanseverleri-
nin ve aydınlarının tarih ve geleneklerinden ve ırklar arası anlaş-
mazlıklardan dolayı kendileri tarafından kabul edilecek herhangi 
bir sistemin bir müstebitliğe (diktaya) soysuzlaşacağı kanısına 


