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Önsöz

Bugünlerde misafirlerinin üzerine serin gölgelerini salan asır-dîde ağaçlarıyla Yıldız Parkının
içerisinde bulunan Malta Köşkünün küçük bir odasındayız. 16 Kasım 1922 tarihinde bu şirin
köşk, ömrünün en kâbus dolu gecelerinden birini yaşamaktadır. Osmanlı Padişahı VI. Mehmed
Vahdettin (aslı Vahîdüddin) o gün İngilizlerin İşgal Orduları Başkomutanı General
Harrington’a bir mektup yazarak İstanbul’da hayatını tehlikede gördüğü için sığınma talebinde
bulunmuş, bir an evvel İstanbul’dan “mahall-i âhare” (bir başka yere) naklini istemiştir.

Yalnız imza yerinde "Padişah” değil, yalnızca ”Halife-i Müslimîn Mehmed Vahîdüddin” yazısı
okunmaktadır. Çünkü 15 gün önce saltanat rejimi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
kaldırılmış ve Osmanlı Devleti’nin “münkariz”, yani tarihe karışmış bulunduğu kanunla
belirlenmiş, Osmanoğulları üzerinde yalnızca Hilafet unvanı bırakılmış, bu da TBMM’nin
meşru hakkı sayılarak "Türkiye Devleti makam-ı Hilafetin istinadgâhıdır” hükmünü içeren
önergenin 6. maddesiyle kanunlaşmıştır.

Tam 101 pare top atışıyla kutlanmıştı bu önemli olay. İlginç bir tevafuk eseri olarak o akşam
Mevlid kandilidir ve saltanatın kaldırılmasının bu mübarek güne rastlamış olması uğur telakki
edilip o akşam ile ertesi gün resmî bayram ilan edilmiştir. Bir başka deyişle Saltanatın
kaldırılması bayramı bile dinî bir vesileyle kutlanmıştır!

623 yıllık, okumakla bitmeyecek büyük bir destanı arkasında bırakan Sultan Vahdettin, Malta
Köşkünün bu ıssız odasında uykusuz bir gece geçirmeye hazırlanmaktadır. Atalarını düşünür,
Fatih’i, Yavuz’u, Kanuni’yi. Bir de bugünü. Ağabeyi Sultan II. Abdülhamid’in imparatorluğun
sınırlarını 30 yıl tutabilen kudretli elini hatırlar, özler. Bir Osmanlı padişahının bu acınası
duruma düşmesinin, düşmanı olan İngilizlere iltica talebinde bulunmasının ağırlığını dakika
dakika bir zehir gibi içer.

Elinin altındaki saray hazînesinden ve değerli eşyasından yanına tek parça almadığı gibi, henüz
4 aylıkken kaybettiği babası Abdülmecid’den kalma elmaslı sorguç ve som altından bir
çekmeceyi makbuz karşılığında Hazine-i Hassa müdürüne eliyle teslim eder. Yanına, Sultanlık
tahsisatı olan 50 bin liradan başka bir para almadan ertesi sabah İngilizlerin gönderdiği
otomobillerle Malta Köşkü’nden Dolmabahçe Sarayı’na geçer, oradan da İngiliz donanmasına
ait bir istimbotla Malaya zırhlısına. Derken Malta adasında göreceğizdir onu. Sonra Mekke,
San Remo ve son durağı olan Şam’da.

1926 Mayıs’ında San Remo’daki Villa Manolya’da sefalet içinde vefat ettiğinde cenazesi,
çevredeki esnafa olan borcunu ödeyemediği için rehin tutulur. Ta ki para ödeninceye kadar.
Sonra apar topar çıkartılıp Suriye’nin başkenti Şam’da, dedesi Kanuni Sultan Süleyman’ın
yüzyıllar önce yaptırdığı Süleymaniye Camii’nin minaresi altındaki bir mezara defnedilir.

Tarihteki en köklü devlet tecrübelerinin birinin içinden gelen Vahdettin, bulunduğu konumun



gerektirdiği sorumluluğu, Osmanlı deyişlerinden biriyle söylersek “saltanat ırzı”nı daima
korumuş ve sürdürmüştü. Ülkesinden “hicret etmek” zorunda kalmasına rağmen hiçbir zaman
bir karşı ihtilale girişmeyi düşünmedi, bu tür tekliflerle kendisine gelenleri daima geri çevirdi,
hatta Mekke’deyken Hilafeti devralmak isteyen Şerif Hüseyin’in kendisini siyasetine alet
edeceğini fark eder etmez, İtalya’ya dönmüş ve muhtemelen kalsaydı sahip olabileceği bazı
maddî ödülleri de elinin tersiyle geri çevirmeyi bilmişti.

Osmanlı’ydı ve Osmanlı olmanın ağırlığını, o en çetin dönemlerinde bile asla unutmamıştı.
İngilizlere sığındığı halde onların elinde oyuncak olmaması, nasıl büyük bir ailenin torunu
olduğunu ve bunun getirdiği sorumluluğu o şartlarda dahi unutmamış olması bile yeter bunu
ispat için.

 

Kaçışın siyasî zemini üstüne...

Sultan Vahdettin hakkında en çok sorulan soru, ister istemez neden vatanını terk edip de
düşmanların eline kaçtığı üzerinde odaklanmaktadır. Gerçekten de cevaplanması çok zor bir
sorudur bu. Hele Osmanlılık şuurundan bahsediyorsak...

Her şeyden önce o karanlık günlerin koordinatlarını zihnimizde iyi tespit etmemiz gerek.

Birincisi, yukarıda belirttiğimiz gibi, Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM tarafından
kaldırılmış ve Vahdettin’in üzerinde yalnızca Halifelik unvanı kalmıştır; yani yurt dışına
giderken padişah değildir!

İkincisi, 5 Kasım 1922 akşamı İsmet Paşa ve heyeti trenle Lozan’a hareket etmiştir. Dahası,
İngiltere, Fransa ve İtalya barış görüşmelerine Osmanlı hükümetinin de katılmasını
istemektedirler. Hatta bu isteklerini Sadrazam Tevfik Paşa’ya da bildirmişlerdir. Ancak Tevfik
Paşa, Ankara hükümetine de haber vermiş, görüşmelere beraber katılmalarını teklif etmiştir.
Ortam gerginleşmiş ve savaşı kazanan Ankara hükümeti, İstanbul’un bu işe ortak edilmesini
hazmedememiştir. Rauf Orbay’ın deyişiyle TBMM gayet kızgın ve asabidir.

Her şeye rağmen artık yalnız Halife de olsa, Vahdettin’in tarafını tutanlar ile muzaffer Ankara
hükümeti yanlıları arasındaki uçurum gitgide büyümekte, öte yandan da Yıldız Sarayı’nın
çevresinde gösteriler yapılmakta ve ara sıra silah atılarak sarayda bir tedhiş havası
uyandırılmak istenmektedir.

İşte 16 Kasım günü “Halife-i Müslimîn” Vahdettin’in aldığı kahredici nitelikte kararın
arkasındaki siyasî zemin budur. Vahdettin’in yurdu terk ettiği haberi Meclis’e işte bu
kızgınlığın doruğa ulaştığı ortamda bir bomba gibi düşmüştür.

Bu durumda sormak gerekmez mi:

Vahdettin “Ben bu siyasî mücadelede yokum” diyerek çekip gitmekle Ankara’nın Lozan’daki
işini kolaylaştırmamış mıdır? Eğer kalmış olsaydı, muhtemelen Lozan’da işler daha da



karışmayacak ve zaten bocalayan diplomasimizin elleri daha fazla bağlanmayacak mıydı?

Nitekim hemen ertesi günü (18 Kasım 1922) Veliahd Abdülmecid, TBMM tarafından halife
seçilmemiş midir? Konyalı Mehmed Vehbi Efendi tarafından hal, daha doğrusu “hilafetten
indirme” fetvası verilen Vahdettin’in yurt dışına gitmesi, muhakkak ki Ankara’nın işini büyük
ölçüde kolaylaştırmıştı. Nitekim bu anlamlı çabasının takdir edilmeyişine tepki gösterdiği bir
konuşmasında sonraları şu anlamlı cümleleri söylemiştir:

“Facialara ve olaylara kalkan olamadı isem de, paratoner vazifesi gördüm.
Bütün musibetleri üzerime çektim, kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya
çalıştım.”

 

Vahdettin hain değildir; çünkü...

Vahdettin, Sevr’i kesinlikle imzalamamıştır. Bu mudur ihanet?

Mütarekenin koyu karanlığında İstanbul’dan bir ümit ışığı göremeyince yüzünü Anadolu’ya
çeviren ve bunun için planlar yapan birçok vatansever gibi Sultan Vahdettin’in hem İngilizleri
idare eden, hem de aynı zamanda bir Anadolu mücadelesinin başlatılmasını temine çalışan
örtük bir politika izlediğini görmezden gelemeyiz.

İşte bir tanıklık: TBMM hükümeti döneminde Başbakanlık da yapmış olan Hamidiye
Kahramanı Rauf Orbay Mütareke günlerinde Mustafa Kemal ile Vahdettin arasındaki ilişkileri
şöyle anlatıyor:

Bu arada Mustafa Kemal, Padişah tarafından sık fasılalarla ve hemen hemen
her Cuma selamlığından sonra kabul ediliyor, kararlar ımız istikametinde
telkinlere devam ediyordu. Vahdettin’in kuman danlar arasında, veliahdlığı
günlerinde beraberinde yaptığı Almanya seyahatinin müsbet intibaları
sebebiyle de en yakından tanıdığı ve şahsına itimad ettiği Mustafâ Kemal’di.

Rauf Orbay’ın sözünü ettiği Cuma selamlıkları, 16 Mayıs’a kadar devam etmiş, 15 Mayıs’ta
Vahdettin’le görüşen Mustafa Kemal, ertesi gün de Cumadan sonra yeniden Padişah tarafından
kabul edilmiş ve görüşme sonrasında da vedalaşmışlardı. Ertesi sabah bakanlarla da
vedalaşan Mustafa Kemal’i İçişleri Bakanı Mehmed Ali Bey Samsun’a uğurlamış ve kendisine
örtülü ödenekten 1000 altını, makbuz karşılığında teslim etmişti.

Şu açık ki, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan Bandırma vapuruyla Samsun’a “kaçarak
gittiği” kesinlikle doğru değildir. Olamazdı da zaten. Nitekim Boğaz’daki İngiliz gemilerinin
arasından geçmesi, ancak Harbiye Nazırı’nın mührü ve hemen aynı gün Vahdettin’in imzasıyla,
dahası 5 Mayıs 1919 günü resmi gazetede yayımlanmasıyla gerçekleşmiş, yani bu gidiş ancak
resmî izinler dâhilinde mümkün olabilmiş, ayrıca İngiliz yetkililerin izni ve onayı da alınmıştı.



Bu mudur ihanet?

1919 yılı başlarında İstanbul tam bir işsiz Osmanlı generalleri temerküz kampı gibidir. Bu
kadar tecrübeli ve yetenekli paşanın İstanbul’da toplanmış bulunması, her an yakalanıp
tutuklanmaları tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden İstanbul’da bulunarak
mücadele etmelerindense Anadolu’ya geçerek görünüşte pasif gibi görünse de, bir göreve
atanmaları yeğdir.

Nitekim Kâzım Karabekir 19 Nisan 1919’da Trabzon’a çıkacak, Ali Fuad Paşa Konya’ya
hareket edecek, Cafer Tayyar Paşa da Trakya’nın yolunu tutacaktı. Yani Milli Mücadele’nin ilk
ışıklarını bu paşalar daha önce yakmışlardı.

Ancak başsız kalan bu hareketi derleyip toparlayacak, aynı zamanda siyasî ve örgütçü
yetenekleri tartışılmaz bir isim aranmaktadır. Kendisine sunulan listede bir zamanlar yaveri
olan Mustafa Kemal’in ismini gören Vahdettin kararını vermiş ve 9. Ordu Müfettişi göreviyle
ve İngilizlerin gözünü boyamak için asayişi sağlamak bahanesiyle gönderildiğine dair işlemler
için gereken girişimlerde bulunmuştur. Sonuçta İzmir’in işgalinden bir gün sonra, 16 Mayıs
1919’da Kızkulesi’nde demirlemiş bekleyen Bandırma vapuruyla Mustafa Kemal ve emrindeki
18 subay Samsun’a hareket edebilmişlerdir. (Miralay Refet (Bele) Paşa’nın ismi İngilizlere
nedense bildirilmemiştir ama Samsun’a ayak basanların arasında o da vardır.)

Bu mudur hainlik?

Sultan Vahdettin’in, o günlerde Başkâtibi Ali Fuat Türkgeldi’ye söylediği aşağıdaki sözler
yeterince anlamlı olmalı:

Ben milletin ateşli külü üzerine oturdum; taht-ı saltanatın (saltanat tahtının)
kuş tüyünden minderleri üzerine oturup gömülmedim! Bunlardan kimseye
bahsedilemiyor, millete de malumat verilemiyor. Elbette bir gün tarih bu
hakâyıkı (hakikatleri) yazar.

 

Tarihte açılım dönemi

Türkiye’de uzun yıllar devam eden ve Nutuk'tan başka tarih “kuşu” tanımayan sansürcü bir
zihniyetin yedeğinde yapay bir tarih üretildi. Eleştirilecek bir çok başka yönü bulunmakla
birlikte konumuzla ilgili boyutu itibariyle devletin en kritik yıllarında dört yıl padişahlık
yapmış olan Sultan Vahdettin’i savunulacağı, hadi savunmayı bırakın, o kadar da kötü biri
değildi denilebileceği bir ortam dahi yoktu 1950’lere kadar. Bir çok önemli hatıratın 1945
sonrasında ama özellikle 1950’yi takip eden yıllarda yayınlanma şansını bulması (mesela
İstiklal Savaşı’nın “ilk beş”inden General Ali Fuat Cebesoy’un Milli Mücadele Hatıraları’nın
yayın yılının 1953 olması gayet manidardır) DP döneminde tarih üzerindeki sansürün yavaş bir
seyirle gevşediğini göstermektedir. Ancak merhum Adnan Menderes’in kısa vadeli düşünme



hatası olarak zikretmemiz gereken Atatürk’ü Koruma Kanunu talihsizliği yüzünden bu dönemde
istenilen mesafe alınamayacaktır.

Dahası, o dönemde alınabilen mesafe de, 27 Mayıs darbesinden sonra hızla kaybedilecek,
ancak 1960’ın ikinci yarısından itibaren yakın tarih tartışmaları yeniden sökün edebilecektir.

Kadir Mısıroğlu’nun ilk baskısı 1967 yılında çıkan Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücahidler
adlı kitabının birinci bölümünde Sultan Vahdettin’i cepheden savunmaya geçmesinden bir yıl
sonra, bu defa Necip Fazıl Kısakürek Mayıs-Ağustos 1968’de Bugün gazetesinde “Vatan Haini
Değil, Büyük Vatan Dostu Vahidüddin” başlıklı tefrikası (aynı yıl Teker Yayınları tarafından
kitaplaştırılacaktır) Vahdettin’in hain olmadığına ilişkin ididayı ateşlemiş, o günden bu bugüne
“Vahdettin” adının kapağında yer aldığı çok sayıda irili ufaklı yayın yapılmış ve bunların
giderek artan bir kısmı, Türkiye’deki tarih anlayışındaki değişimi yansıtırcasına aleyhte
olmaktan ziyade lehte bir tavrı temsil etmiştir.

Artık tarih tartışmalarında yeni bir dönemece girilmiş bulunuyor. Bir “fecr-i kâzib”
olmamasını ümit ettiğimiz bu yeni dönemde yakın tarihe ait yeni bilgilerin, belgelerin ve
hatıratların cesaretle neşredilmesi, okurun dünyasını 90 yıl devam eden tek boyutlu
dayatmalardan kurtaracak ve tarihin boğulan ufkunu açmamıza yardımcı olacakur.

Birazdan okumaya başlayacağınız Sultan Vahdettin’in Mekke’deyken 1923’te yazıp yayınladığı
ve amacı kendisini savunmak olan beyannamesinin tam metnini işte bu anlayışla yayınlıyoruz.

İstedik ki, daha önce başka vesilelerle kitap ve dergi sayfalarında yer almış bulunan bu tarihî
değeri haiz beyanname, bir el kitabı mahiyetinde okurlarımızın her zaman yararlanabilecekleri,
dostlarına hediye edebilecekleri, paylaşabilecekleri, gerekirse Vahdettin’in yayınlattığı
şekliyle Osmanlıcasından veya Arapçasından karşılaştırabilecekleri bir “belge” olarak tarih
kütüphanenizin seçkin bir rafında yer alacak bir eser hüviyetini kazansın. Hiç bu kadar
derinlere inemeyen okurlar ise metnin hatasız bir şekilde yapılmış Latin harfli neşrinin yanı
sıra sadeleştirilmiş halini de rahatlıkla okuyarak 90 yıl önceki bu önemli belgede ne
denildiğini anlayıp yorumlarını kendileri yapabilsinler istedik.

Ve yine istedik ki, bu kitapçıkla beraber Vahdettin’in hain olup olmadığı tartışmasına bizzat
Sultanın kendi ağzından savunmasını okuduktan sonra karar versin okuyucu. Şimdiye kadar tek
taraflı bir koro ve aksi savunulamayan bir dayatma halinde konuşulan bu iddianın artık
savunma tarafının dinlenilmesi vaktinin geldiğine inanıyoruz.

 

“Beyanname” veya iftiralara karşı savunma

Vahdettin’in kendisini tarih önünde savunduğu “Mekke Beyannamesi” ilk kez Kadir Mısıroğlu
tarafından Sebil dergisinde yayınlanmış, ardından çeşitli kitaplarında Vahdettin’in bastırdığı
orijinal kitapçıkta yer alan Osmanlıca metniyle birlikte yer almıştır. Burada yayınladığımız
Osmanlıca ve Arapça metni içeren Vahdettin’in kitapçığı Kadir Mısıroğlu’ndan alınmıştır.



Kendisine bu lütufkârlığından dolayı teşekkür ederim.

Beyanname metninin Arap harfli Türkçe metni 12 sayfadır, Arapça metin ise arkasına eklenmiş
olup kitapçıkta ikisi bir arada basılmıştır.

Beyannamenin müsveddesinin 50-60 sayfadan fazla olduğunu, ancak Vahdettin’in baştabibi
Reşad Bey’in mülahaza ve telkinleriyle kuşa çevrilircesine kısaltıldığını, esas müsveddenin
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin henüz neşredilmemiş ve eksik hatıratında mevcut
olduğunu Sabri Efendi’nin oğlu merhum İbrahim Sabri Bey, Kadir Mısıroğlu’na ifade etmiş
olup onun tahmini de metnin tamamının İskenderiye’deki kütüphanelerden birinde
bulunabileceği yönündedir (bkz. Geçmişi ve Geleceği ile Hilafet, 4. basım, İstanbul 2011,
Sebil Yayınevi, s. 256, dipnot 274).

Kim bilir, bir gün o eksiksiz metin de hiç beklemediğimiz bir yerden zuhur eder bakarsınız.

Son ydlarda yakın tarihimizin önemli tarihî kişiliklerine ait hatıratların birbiri ardından ortaya
çıktığını görerek memnun oluyoruz. Bunlardan biri de, eski Bahriye Nazırı Ahmed Avni
Paşa’nın Osman Öndeş tarafından yayına hazırlanan değerli hatıratıdır. Avni Paşa, Vahdettin’le
son günlerinde beraber bulunmuş ve asıl önemlisi, yarım kalmış hatıratının kâtipliğini
yapmıştır. Vahdettin’in sürgün yıllarında kendisine yazdırdığı hatıratının 9 sayfalık kısmı,
burada yayınladığımız 1923 beyannamesini tamamlayıcı niteliktedir ve onun da aslıyla birlikte
ve sansürlenmeden yayınlanacağı günlerin gelmesi en büyük temennimizdir. İki metin birlikte
okunduğunda aşağı yukarı Vahdettin’in ülkeyi neden terk ettiği, Mustafa Kemal ile ilişkileri ve
Milli Mücadele’ye, Hilafetin kaldırılmasına bakışı gibi konular büyük ölçüde aydınlığa
kavuşmaktadır.

Ancak bunlar da yeterli değildir. Yapılacak daha çok iş vardır ve en önemlisi de, 5816 nolu
Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun mutlaka kaldırılmasıdır. Kanun kalktıktan sonra şimdiye kadar
köşe bucak saklanan veya yayınlansa da sansürlenmek zorunda bırakılan hatıratların dili
çözülecek, ağızlarına takılan susturucular çıkacak ve tarih yeniden kendi diliyle konuşmaya
başlayacaktır,

O zamana kadar yapacağımız şey, bu tür orijinal metinleri olabildiğince titiz bir şekilde okurun
istifadesine sunmak ve resmi tarihin çelişki ve çıkmazlarını göstermekten ibaret kalacaktır.

Derin Tarih  dergisi çıktığı günden itibaren tarihte özgürleşmenin zihnen özgürleşmemiz
anlamına geleceğinin idrakiyle hareket etti. Bu amaç doğrultusunda yayına hazırladığı
elinizdeki kitapla beraber şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da belgelere dayalı yayın
anlayışını sürdüreceğini göstermiş oluyor.

Böylece her ay yeni ve özgün bir tarihî kitapçığın kapağını aralayacağınızı müjdeleyelim ve
sizi Sultan Vahdettin’in “müdafaanamesi”yle baş başa bırakalım. Bırakalım ki, Vahdettin’in bir
gün ortaya çıkacağı ümidiyle öldüğü “hakâyık”ın (hakikatlerin) bir kısmı olsun önünüze
dökülme imkânı bulabilsin.



 

Mustafa Kemal Paşa'nın Vahdettin'e "Beni Anadolu'ya siz gitmeye zorladınız" dediği
Havza telgrafı.

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a çıktıktan sonra Sultan Vahdettin'e Havza ilçesinden yazdığı
ünlü telgrafın Sivas’ta 28 Eylül 1919 tarihli İrade-i Milliye gazetesinde yayınlanmış nüshası
önemlidir. Bu nüshanın özelliği şuradan gelir: Nutuk dâhil diğer metinlerde "dil-hâh-ı
milkdârîleri" şeklinde geçen terkip 9. satırda "ilka-i milkdârîleri" olarak yayınlanmıştır. Yani
diğer metinlerde Mustafa Kemal Paşa Padişahtan aldığı ilhamla görevine devam ettiğini
söylemekte, yukarıdaki halinde ise Padişahın zorlamasıyla başladığı görevine devam ettiğini.
Burada yayınladığımız halinde yer alan "ilka' kelimesi sonradan yapılan neşirlerde çıkartılarak
sanki bir tashih hatası varmış gibi farklı yayınlanmış, böylece bir belge daha tahrifata
uğramıştır.



 

Vahdettin'in Avni Pa şa'ya yazdırmaya başladığı ama tamamlayamadığı hatıratından bir
sayfa

Esasen umum millet bir kitle-i vahide halinde bir fırka farz olunursa reis-i tabi'isi ben
olacağım. Fakat heyet-i mesule sizlersiniz. Sizi takviyeden başka bir fikr u emelim ve hususi
mesleğim yoktur. Benden emin ve müsterih olarak ifâ-y ı vazifeye devam ederseniz Cenâb-ı
Hakk muininiz olsun. Kanun-i Esasi’ye, ahkâm-ı Meşrutiyet’e sadıkım". Bu ifadelerimden
Talat Paşa cidden müteessir ve müteheyyiç oldu.

Hilâfet ile Saltanat Hakkırdaki Nokta-i Nazar-ı Şahane

Gelelim hilâfet ve saltanat bahsine:

Hilâfet ve saltanatı muhtelif suret ve şekillerde tasavvur ve tasvir edenlere tesadüf
olunuyor. Benim  şehzadeliğimden beri Ulûm-ı Şarkıyye ve Felsefe-i İslâmiyye ile
teveggülüm var idi. Mutasavvıf ulemadan ve mütebahhirinden birçok zevât ile de mecâlise-i
ilmiyyede bulunurdum. Size de telhis edelim: Hilâfet hadd-i zâtında saltanat demektir.
Hilâfet kuvve-i icrâiyye ve teşri'iyye riyaseti demektir. Esasen hilafette saltanat
mündemicdir. Fakat saltanatta hilâfet olmayabilir. Nitekim her sultan halife de ğildir.
Peygamber Efendimiz nübüvvet ile saltanatı şahs-ı mübareklerinde cem'etmiş idi. Müekkil-i
zîşânım kuvve-i icrâiyye riyasetini ve adetâ baş kumandanlığı ifâ ederdi. Ona halef olan
Hulefâ-yı Râşidîn ise ancak vekil manasına olan halife nâmı altında icrâ-yı kaza ve saltanat
ederler idi. Her biri birer sultan idi. Risalet-penâh Efendimiz hâtemun-nebiyyîn oldukları
ve vazife-i risaleti hitama erdirdikleri cihete (bu cihet Kuran- ı Kerim’de mesturdur) sıfat-ı
nübüvveti ukbâya götürmüşler ve yalnız saltanat-ı Muhammediye’yi halifelerine terk
buyurmuşlardır. Daima musâhabe-i Nübüvvet ile müşerref olan sahabelerin hilâfetleri
umûr-ı diniyye ve siyasiyye üzerine idi.

Osman Öndeş, Vahdeddinin Sırdaşı Avni Paşa Anlatıyor, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, 16.

 

 



Sadeleştirilmiş hali

Şevketli Sultan Mehmed Vahîdüddin Efendimiz Hazretlerinin İstanbul’dan ayrıldıktan
sonraki ilk açıklamasıdır.

 



Bismillahirrahmanirrahim

Cihan harbinin başlangıcında devletimizin katılmasına kesinlikle razı olmadığım ve devam
ettiği süre boyunca da elimde bulunan bütün vasıtalarla tahribat ve zararlarını azaltmaya
çalıştığım bu savaşın kötü sonuçlarının her yönüyle kendini göstermeye başladığı bir zamanda
biraderim Sultan V. Mehmed Reşad’ın esef verici vefatı gerçekleşmiş ve Osmanlı
Anayasasının verdiği hakka dayanarak ve “ehl-i hall ve akd”in hep birlikte biat etmesiyle
Hilafet ve Saltanat makamına oturmuştum. O günler göz önüne getirildiğinde hükümdarlık
makamını kabul ettiğim zaman beni bekleyen zorlukların önemi ve büyüklüğü takdir edilebilir.

Daha sonra, cephelerimizin birbiri ardından yenilgilere uğramasıyla hiçbir galibiyet ümidinin
kalmaması ve bu korkunç savaşın uzaması; güya Meşrutiyet rejimini ilan ve uygulama perdesi
altında 1908 yılından beri idarenin başına oturmuş olan ittihat ve Terakki’nin ileri
gelenlerinden azgın ve nüfuzlu kısmının savaştan yararlanarak memlekette yol açtığı yağma,
rüşvet ve anlaşılmaz maksatlarla yer yer gerçekleştirdikleri karmaşalar sebebiyle başkentten
en uzak sınırına kadar memleketin her noktasında milletin varlığı erimekte ve milletin yaşam
dayanakları korkunç bir şekilde heder olup gitmekteydi.

Bu dehşetli durum karşısında harcanması gereken çaba ve gayretin asıl hedef ve gayesi; barış
ve huzurun geri getirilmesinden başka bir şey değildi. Bu amacın gerçekleşmesi için de hiçbir
geciktirmeye izin verilmemiş ve mümkün olan her çareye başvurulmuştur. Fakat savaşın
devamından şahsi menfaatler elde eden ve memleketimizin hak ve hukukuna tecavüze alışmış
olan o zamanın hükümeti ve yine o baskıcı hükümetin etrafında oluşmuş olan ihanet şebekesi
çalışmalarımın sonuçsuz kalmasına ve kendi kafalarına göre barış görüşmelerine girişerek,
elde edilebilecek faydaları ve elverişli şartları yok etmişler ve muhterem milletin mazlum
kanını sebepsiz yere heder olmaktan kaçınmaya fırsat bırakmamışlardı. Bu sebeple savaşın
bütün tahrip edici dehşeti, uğursuz Mondros Mütarekesi’nin yapılmak mecburiyetinde
kalınmasına kadar devam etti. Bu mütarekenin yapılmasıyla görevlendirilen delegelerin başı şu
an Ankara’daki Başbakan Rauf (Orbay) Bey’di. Ayrıca o zaman memleketin en mühim askerî
kuvvetinin başında da şu anda Ankara Meclisi Başkanı olan Mustafa Kemal’in bulunmakta
olduğu herkesin bildiği bir şeydir.

Asayiş meselesi ileri sürülerek gerekli gördükleri herhangi bir yeri işgal etme hak ve yetkisini
İtilaf devletlerine sunan özel maddesiyle Adana, Musul, Antalya, İstanbul ve İzmir’in işgal
edilmesi ve sonraki bütün felaketlerin kaynağını oluşturan sözkonusu Mondros mütarekesinin
imzalanması mağlubiyetlerimizin ve mecburiyetlerimizden kaynaklandığı hâlde daha sonraları
İzmir’in işgal edilmesi dolayısıyla beni itham edenlerin bakış açısından değerlendirmek
gerekirse; bu işgallere dayanak teşkil eden Mondros Mütaıekenamesi’ni imzalamaya fiilen
katılan Rauf (Orbay), Fethi (Okyar) ve askerî vaziyetiyle devleti böyle bir acı mecburiyete



düşürmekte cidden dahli bulunan Mustafa Kemal gibi bugünkü Millî Mücadele reislerinin
sorumlu tutulması ve itham edilmesi lazım gelir. Çünkü gerek bu mütarekenin imzasından ve
gerek ondan sonraki bütün meselelerde Osmanlı Anayasasının gereği olarak sorumluluktan
müstesna olan hükümdarlık makamı, sadece ve sadece iktidardaki hükümetin arz ettiğini
onaylamaktan ibaret ve itiraz etme hakkı bulunmayan bir durumda olduğu hâlde, kendi eliyle
imzaladığı mütarekenin uygulanması demek olan bu felaketlere karşı sonradan muhalefete
önayak olmak küstahlığını gösteren Rauf Bey için, ne de devletin belli başlı mevcut
kuvvetlerinin büyük bir kısmını esir vererek zilletle Toros dağları eteklerine iltica etmesi
yüzünden mütareke akdini kaçınılmaz bir hale getiren Mustafa Kemal için kabul edilebilir
hiçbir mazeret mevcut değildir. İşte Osmanlı tahtına oturuşumdan sonra ilk siyasi adımı teşkil
eden Mütarekeye kadar meydana gelen hadiseler karşısında benim vaziyetim budur.

Mütarekeden sonra yürüttüğüm siyaset ise geri alınması mümkün olmayacak bir adım atmaktan
kaçınmakla beraber bir taraftan dâhilde makul ve ılımlı ıslahat ve icraata gayret etmek, diğer
taraftan da hâriçte siyasî teşebbüslere devam ederek aleyhimizdeki genel öfkenin bertaraf
edilebileceği uygun zamanı bekleyebilmek için vakit kazanmaktan ibaretti.

İzmir’in işgali hadisesinin karşısında ittihaz ve takip ettiğim siyaset ve gaye de vakit
kazanmaktan başka bir şey değildi. Çünkü Yunan askeri tarafından derhal icra edileceği
bildirilen bu işgal, üç büyük devletin kesin ve ani kararına dayandığı gibi, bu olayın bize
tebliği de doğrudan doğruya bu üç devlet tarafından yapıldığından bu mesele büyük devletler
meselesi şeklinde ortaya çıkmıştı. Hadisenin “Yunan meselesi” haline dönüşmesi ise
Yunanistan’daki siyasî durumun değişmesi ve büyük devletlerin ittifakına halel geldikten sonra
gerçekleşti. Yunan işgalinden önce bu mesele büyük ve galip devletlerce birlikte karar
verilmiş olan kesin kararın tebliği mahiyetinde olduğundan hakkımızdaki genel öfkenin yok
olmasını bekleyerek siyasî girişimlerle yetinme siyasetini tercih ettirmekte olduğu gibi, işgalin
geçici mahiyette olması da bahse konu olan siyaseti teyit eder gibi görünüyordu. Mesele
“Yunan meselesi” halini aldıktan sonra savaşta mağlup olmamak şartıyla direnişe ben de
taraftardım. Nitekim bu düşünceyle Kuva-yı Milliye’ye sempatisi olan birtakım kabineleri de
iktidar mevkiine getirdim. Ancak o sıralarda, Mustafa Kemal, bağlı bulunduğu devletine itaat
dairesinden çıkmış ve Anadolu’da birçok ak sakallı müftülere varıncaya kadar asıp kesmek
gibi zulümleriyle millî görevinin sınırını aşarak milletin başına tahammül edilemez bir bela
kesilmişti.

Tıpkı İzmir hadisesi gibi Sevr Antlaşması’na ait devletlerin teklifi de (Yunanistan’da siyasî
durumun değişmesinden ve devletlerin aleyhimizdeki şiddetli ittifakına halel gelmeden önce
olup) hiçbir noktasında değiştirme teklifine müsaade edilmeyerek 24 saat içinde tamamen
kabul veya reddine ilişkin baskı ve tehditleri içerdiğinden gayet nazik ve tehlikeli bir şekilde
gerçekleşmişti. Bununla beraber ben Sevr Antlaşmasını kesinleşmiş sayılacak şekilde tasdik
etmedim. Meselenin kesinlik kazanmasının ancak Meclis-i Mebusan’ın kabûl etmesinden
sonraki onayıma bağlı olduğunu, ayrıca hak ve adaletle bağdaşmayacak olan böyle bir
antlaşmanın devam etmesinin ve böyle bir karara varılmasının mümkün olamayacağını



bildiğimden hakkımızın anlaşılmasına uygun bir zamanın gelmesine kadar vakit kazanmak için
antlaşmanın hükümetçe kabûl edilmesine taraftarmış gibi göründüm.

Mondros Mütarekesi, İzmir hadisesi, Sevr Antlaşması gibi müstesna bir bakış açısıyla
değerlendirdiğim olaylardan sonra ortaya çıkan meselelerde de daima Meşrutiyetin gereklerine
uygun hareket ettim. Bu sebeple muhtelif kabinelerin muhtelif ve belki birbiriyle çelişkili
kararlarına dahi uydum. Mustafa Kemal’i Anadolu’ya gönderen ve ardından bağlı bulunduğu
devletini tanımaması üzerine bastırılması için askerî kuvvet şevkine lüzum gösteren
hükümetlerin suyuna gitmemin sebebi, iktidardaki hükümetle hükümdarlık makamının karşılıklı
münasebetine ait Meşrutiyetin gereklerinden ayrılmamak arzusu ve bazı siyasî zorunluluklara
dayanmaktadır. Bundan başka, gerek hükümet değişikliklerinde, gerek diğer icraatta seçtiğim
yol, şahsî fikir ve duygularımdan ziyade daima kamuoyu veyahut direnilmesi mümkün olmayan
diğer tesirlerden kaynaklanmıştır. Bunun en büyük delili de, son Tevfik Paşa hükümetini,
sadece ve sadece aleyhinde kamuoyu oluşumu gözlemlenmediği için şahsım ve makamım
hakkında kötü niyetleri açık olan Kemalcilerin İstanbul’da nüfuz edinmelerine müsait bir
hükümet olmasına rağmen iki seneyi aşkın iktidarda tutmamdır.

Ankara ile İstanbul arasındaki ikiliğin giderilmesi için bu gibi fedakârlıklardan geri
durmamakla beraber hilafetin saltanattan ayrılması ve başkentin İstanbul’dan Ankara’ya
nakledilmesi hakkındaki karar ve tasavvurlarına onay vermek elimden gelmemiştir. Çünkü
hilafetin saltanattan ayrılması, İslam âlimlerinin malumu olduğu cihetle Şer'-i şerîfe kesinlikle
aykırı ve vekili olduğum Fahru’l-mürselin Peygamber Efendimiz hazretlerinin hukukundan
feragati gerektirdiği için benim yetki ve imkânım hâricinde bir şeydir. Başkentin İstanbul’dan
alınıp Ankara’ya nakledilmesi ise İstanbul’un manen Ruslara teslimi ile Bolşeviklere hediye
edilmesi demek olan ikinci düşünceleri de, hilafeti İstanbul gibi siyasî ve tarihî bir dayanaktan
mahrum etmek anlamına geldiğinden kesinlikle kabul edilemezdi. Bu gibi aşırı ve delice arzu
ve isteklerine uymadığım için bana vatana ihanet iftirasında bulunanlarla beraber, her akıl ve
izan sahibinin şunu bilmesi gerekir: Dünyanın en büyük makamı ve görevi olan hilafet ve
saltanat makamım fiilen ve soyca hak etmiş olan bir hükümdarı, vatana ihanet gibi alçakça bir
suça sevk edecek hiçbir emel ve ihtiras olamaz.

Ben o makamların özellikle hilafet makamının şeref ve haysiyetini muhafaza için geçici olarak
tahtımdan, vatanımdan hatta huzur ve rahatımdan ayrı düşmeyi bile göze aldım. Bu ayrılığım
bilhassa Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendi yaptıklarının hesabını vermek konumunda
bulunanlara karşı yaptıklarımın hesabını vermekten korktuğumdan dolayı değil, belki de hem
hiçbir kanuna tabi olmayan insanların elinde savunma ve söz hakkından mahrum bırakılacak bir
halde hayatımı göz göre göre tehlikeye atmak gibi İlahi emre aykın ve akl-ı selimin kabul
etmeyeceği bir şeyden kaçınmak ve hem de “El-firaru mimmâ lâ-yütak min süneni’l-mürselîn”
(Takat getirilemeyecek güçlüklerden kaçmak peygamberlerin sünnetlerindendir) fehva-yı şerifi
üzere vekili olduğum şan sahibi Peygamber Efendimizin Nebevi hicretine ait sünnetine
uymaktan ibarettir.



Vatan savunması gibi yüce gayelerle hiçbir münasebeti olmadığı halde Ankara meclisinin
almış olduğu son kararlar üzerine, karşıtlarımla aramda oluşan ve memleketimiz için ortaya
çıkan son durumu özetleyerek derim ki:

1) Ceddim Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar Osmanlı Devleti namıyla Türk saltanatı vardı. Yavuz’dan sonra

ise bu saltanat, hilafetin eklenmesiyle Muhammedi saltanat haline gelmişti.

2) Şimdi bana haksız yere vatana ihanet suçu isnat edenler, hilafeti hukuk ve nüfuzundan tecrit edip hükümsüz hale

getirerek bu Muhammedi saltanatı yıkmış ve yalnız vatanlarına değil, bütün İslam âlemine de ihanet etmişlerdir.

3) Ben devleti tehlikeden korumak için, bilhassa Harb-i Umûmî’ye iştirakimizdeki ifratların acısını tattıktan sonra, dış

politikada da karşıtlarımın ifadesiyle korkarak, yani itidal ve ihtiyatla hareket ettim. Daha doğrusu, vakit kazanmak için

gerekirse kendimi feda etmeye karar verdim. Bu ılımlı ve ihtiyatlı siyasetim karşısında karşıtlarımın müfrit ve ne

pahasma olursa olsun tarzındaki siyaseti isabetli ve başarılı olursa şahsen ben kaybedecektim, fakat devlet

kazanacaktı. Hâlbuki onlar devlete, İslâmî saltanatını kaybettirdiler.

4) Eğer benim bir hatam varsa o da din ve devletin bu derece tahrip edilip değiştirileceğine ve (bazı şahıslar müstesna)

bütün vekiller, âlimler, âkiller ve devlet adamlar ı tarafından ses çıkarılmayacağına ve bazı alçak menfaatler

karşılığında gizli ve açık şekilde yardım edeceklerine ihtimal vermememdendir. Ben, devletin hayat ve memâtına

herkesten ziyade ilgili olan milletimin münevverlerinin vatanî ve vicdanî görevlerini bu derece kötüye

kullanamayacakları hakkındaki hüsn-i zannıma ait olan hatamı itiraf ediyorum.

Sözlerimin sonunda şurasını da beyan ederim ki:

Hilafet meselesinin halli, dini, kavmiyeti, vatanı şüpheli ve karışık askeriyeden ve diğer
sınıflardan oluşan az sayıdaki kişiler ile kısmen zorlayıcı sebeplerden ve kısmen de olayların
içyüzünden habersiz olarak gaflet halinde bulunan 5-6 milyonluk masum Türk kavminin yetkisi
dâhilinde olmayıp bu dava 300 milyonluk İslam âleminin tamamını kapsayan büyük bir
meseledir. Dolayısıyla şimdi ben hilafet hakkında Ankara’da ve İstanbul’da verilen fuzulî ve
cebrî hükmü kesinlikle kabul etmeyerek hakkımda reva görülen iftiraları onları yakıştıranlara
büyük bir nefretle red ve iade ederim.

Memleketin ırk ve din ayırmaksızın bütün ahalisinin mutluluk ve refahından başka bir emeli
olmayan ve adalet ve itidalin hakim olmasını isteyen müsterih bir kalb ve vicdan ile hak ve
hakikatin mağlup edilemeyeceğine dair kuvvetli bir imanla sevgili vatanıma dönünceye kadar
ıtır kokulu toprağının ezelden müştâkı olduğum Haremeyn-i Şerîfeyn’de ve şimdilik
Beytullah’ın civarında vakit geçiriyorum.

Beni Beldetullah’a eriştiren şu iftihar edilmesi gereken hicretle hilafetin saltanattan ayrılması
teklifine karşı sebat ve mücâhedem, şahsî nasibimi ve ahiret azığımı teşkil edecektir.

Misafir olduğum Arabistan’ın mukaddes beldelerinin yüce hükümdarı ile necip halkı
tarafından gerek benim hakkımda ve gerek vatanından ayrı düşmüş diğer hemşerilerim
haklarında gösterilen misafirperverlik eserlerini şükür ve şükranla yad ettiğim gibi haiz



oldukları seçkin ve temiz asalete uygun bir suretle hareket eden Şerif Hüseyin hazretleriyle
muhtereme aileleri mensuplarının şan ve şereflerinin yücelmesini ve bu sayede Arabistan’ın
mukaddes beldelerinin ve necip sakinlerinin tarihe ziynet veren geçmişleriyle layık olduklan
mesut gelişmelere mazhar olmalarını da cidden temenni ederim.

İstanbul’dan ayrıldığımdan sonra bu ilk beyannamemdir.

Hidayete tabi olanlara selam olsun!

 

Sultan Abdülmecid Han oğlu

Mehmed Vahîdüddin

 



Sultan Vahdettin’in müdafaanâmesine dair

Aşağıdaki bölüm Kadir Mısıroğlu'nun Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin (Sebil Yay ınevi,
İstanbul 2011) adlı kitabından özetlenmiştir.

 

1) Sultan Vahdettin 4 Temmuz 1918’de tahta geçtiğinde Birinci Dünya Savaşı sona ermek
üzereydi ve memleket İttihad ve Terakki despotluğu altındaydı. Zaten tahta çıkışından hemen
üç-dört ay sonra Mondros Mütarekesi imzalanacaktır. Her ne kadar Halife sıfatıyla lider
sayılsa da maddi durum bunu kullanmasına imkân vermiyordu, dolayısıyla Vahdettin fiilî değil,
hukukî bir hükümdardı. Hal böyleyken Sultan Vahdettin’in vatan ihaneti gibi ağır bir suçla
ithamının ne çirkin bir iftira olduğunu takdirlerinize bırakıyoruz.

2) O günlerde -Sultan Vahdettin’in çok arzu ettiği ve gayret sarf ettiği- Türkiye için
müttefiklerinden ayrılarak münferit bir barış antlaşması yapmak imkânı olmamıştır.

3) Mondros Mütarekesi’ni imzalayan heyetin başkanı Rauf (Orbay) Bey’di ve o sırada
bilinen en kuvvetli askeri varlığın (Yıldırım Orduları) başında da Mustafa Kemal Paşa vardı.

4) İşgallere sebep olan bu mütarekeden dolayı sorumlu aranacaksa her şeyden önce bu iki şahsın gösterilmesi gerekirdi.

Vahdettin bu anla şmayı tasvib etmeyişini -her ne kadar Mustafa Kemal Paşa’nın çektiği bir telgraf üzerine kurulsa da- onu

imzalayan Ahmed İzzet Paşa kabinesini görevden uzaklaştırarak göstermiştir. Hiçbir zaman uygulanamayan ve yalnızca bir proje

olarak kalan Sevr’i imzalayanları Yüz Ellilikler listesine koyan Mustafa Kemal Paşa nedense yurdun işgallere uğramasına neden

olan Mondros Mütarekesi’ni imzalayan Rauf Bey’i Malta sürgünü dönüşünde Başvekil yapmıştır.

5) İzmir’in işgali İtilaf Devletlerinin ortak kararı sonucu gerçekleşmişti. Bu devrede Sultan
Vahdettin “Mecelle-i musibet” (Kötülükler mecmuası) adını verdiği ve kabule asla
yanaşmadığı Sevr’in güya ıslahı için topladığı heyetlerle Anadolu’nun toparlanması imkânını
sağlamıştır.

6) Vahdettin Milli Mücadele’yi başlangıcından sonuna kadar desteklemiştir ki, buna
Mustafa Kemal’i bizzat eline verdiği bir ferman-ı hümayun ile Anadolu’ya göndermesi şahittir.
Ayrıca Sivas Kongresi kararlarını kabule yanaşmayan Damat Ferid Paşa’yı istifaya zorlayıp
Ekim 1919’da Ali Rıza Paşa kabinesini kurduran ve Ankara ile İstanbul arasındaki
anlaşmazlığı tetiklemeye çalışan İngilizlere karşı gayretini esirgemeyen kişi de Sultan
Vahdettin’den başkası değildir.

7) Sevr bize derhal kabul veya reddedilmek üzere bir ültimatom suretinde tebliğ edilmişti;
ama Sultan Vahdettin, devrinin hemen hemen bütün aydınları ve hükümetin zorlamasına rağmen
bu anlaşmayı kabul etmemiştir. Kuvveden fiile çıkmasını önlemek için topladığı Saltanat
Şurası -Kemalistlere göre- tek bir muhalife karşı Sevr’i kabul etmişlerdi. Çoğu İttihatçı olan bu
adamlara toz kondurmadan tek başına Vahdettin’i suçlamak akıl kârı olabilir mi?

8) Başlangıçtan itibaren Kuvva-yı Milliye’ye taraftar olan ve Mustafa Kemal Paşa’nın da



“Vatanperver vezir” diye bahsettiği Sadrazam Tevfîk Paşa’yı, sırf Mustafa Kemal Paşa’nın
tasvibine mazhar olduğu için iki yıldan fazla iş başında tutmuştur. Bundan maksadı da Ankara
ile İstanbul arasındaki gerginliği azaltmaktı.

9) Hilafet ve Saltanatın birbirinden ayrılması ve Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya
çıkan fiilî durumu asla tanımamış ve “Saltanatsız Hilafet olamayacağı” görüşünde ısrar
etmiştir.

10) Temsil ettiği makam için “mecnunane arzular” olan ve bir temele dayanmayan bir
tabiiyeti reddettiği için vatan hainliğiyle suçlandı. Yine kendi ifadesiyle “hakkı olan” bir
Saltanat ve Hilafeti korumak maksadıyla vatanından ve huzurundan uzak durmayı göze almıştır.

11) Bu deliller Vahdettin’in verilemeyecek bir hesabının bulunmadığını açıkça
göstermektedir. Bununla beraber o, Halife sıfatıyla hakarete maruz kalmaktan endişe etmişti.
Bunda da Meclis’in onu vatan haini ilan eden kararından sonra haksız bulmak ne derece doğru
olabilir?

12) Sultan Vahdettin müdafaasında “Saltanat-ı Muhammediye” adına şöyle der: "...Şimdi
bana haksız olarak ihanet-i vataniyye (vatana ihanet suçu) isnad edenler, Hilafeti hukuk ve
nüfuzundan tecrid ve tadil ederek (ayırıp değiştirerek) bu Saltanat-ı Muhammediye’yi
yıkmışlar ve yalnız vatanlarına değil, bütün âlem-i İslam’a ihanet etmişlerdir.”

13) Sultan Vahdettin memleket aydınlarına güvenmek gibi bir hatanın kurbanı olmuştur.
Eğer buna “hata” denilebilirse müdafaanamesinde kendisi bunu belirtmiştir. Hem güvenmeyip
de ne yapacaktı? İş başına getirdiği insanların hepsi Saltanat ve Hilafete, hatta padişaha
sadakat yemini yapmış insanlardı.

14) Vahdettin Hilafet için de “beş altı milyonluk masum Türk kavminin selahiyeti dâhilinde
(yetkisinde) olmayıp, üç yüz milyonluk âlem-i İslam’ın tamamına taalluk edecek bir mesele-yi
uzmâdır (büyük meseledir)” deyip kararların başına buyruk alındığını belirtir.

15) Yurttan ayrılışının sebeplerinden biri de tekrar dönmek hususundaki kuvvetli ümidiydi.
Belki de bu geri dönüş, şahsı adına değil, temsil ettiği müesseseye aittir.
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