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onun da yüzünde acı bir görüntü 
oluşmuştu. Derhal kararını vererek, 
bu haksız işgali bütün dünyaya du-
yurmak için harekete geçti. Doğuda 
Kâzım Karabekir Paşa ve öteki 
komutanlarla sürekli haberleşiyor, 
durumun kritiğini yapıyordu. Kâzım 
Karabekir Paşa, Mustafa Kemal 
Paşa’nın talimatını alınca hareke-
te geçti ve Erzurum’da mütareke 
şartlarını denetlemek için bulunan 
Albay Rawlinson’u ve adamlarını 
tutuklattı. Eskişehir yöresinde Türk 
Birlikleri Mustafa Kemal Paşa’nın 
buyruğuyla harekete geçtiler. Düş-
manın olası bir ilerleme girişimine 
karşı Anadolu’ya dağılmalarını 

Şehzadebaşı Karakolu’nun kanlı 
biçimde işgal edilişi, öldürülen 

memurlar ve askerler; ardından Har-
biye Nazırı Fevzi Paşa’nın göğsüne 
süngülerin dayanması… Derken 
Meclis-i Mebusan’ın basılması, kimi 
mebusların direnme kararları; ardın-
dan yaka paça yakalanan mebusların 
Malta’ya sürgün edilişleri…

Kara gün, kara bulutlar halinde 
Türk Milleti’nin başının üzerinde 
uğursuzca dönüp durmaktaydı.

Ankara’da olup bitenleri telgraf 
başında öğrenmiş olan Mustafa 
Kemal Paşa’nın öngörüleri tut-
muştu. İstanbul’da olup bitenleri 
öğrenince bütün yurtseverler gibi 

Yazan: Prof. Dr. KEMAL ARI

Büyük Millet Meclisi’nin 
Açılışına Giden Yolda:

Fetva 
SavaşlarıSavaşları

16 Mart 1920 günü İstanbul’un kanlı biçimde işgal 
edilişi herkeste büyük bir şok etkisi yaratmıştı.
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dilmesini istediler. 
Bunun için de Şeyhü-
lislam Dürrizade’ye 
bir fetva hazırlatıldı.

10 Nisan gü-
nüydü. Daha yeni 
meclisin açılmasına 
iki hafta vardı. Ana-
dolu’da kentlerde, 
kasabalarda Anka-
ra’ya gidecek millet-
vekillerinin seçimi ve 
yola çıkmaları için 
çalışmalar yapılı-
yordu. Belli yerlerde 
önce çelik gövdeli 
uçakların kulak yırtan 
homurtuları duyuldu. 
Bunlar İngiliz ve 
Yunan uçaklarıydı. 
Aşağıdan meraklı 

gözler gökyüzüne çevrilmişken, ka-
labalık üzerinden uçan uçaklardan, 
Sultan-Halife ve Şeyhülislam imza 
ve tuğralarını taşıyan ölüm ferman-
ları ve fetvaları uçuşmaya başladı. 
Çoğaltılmış fetvalar kalabalıkların 
üzerine tomarlar halinde atılıyordu. 
Yalnız bununla da kalınmadı. Gidip 

gelen postalar, önceden 
adı belirlenmiş kişilerin 
adreslerine bu fetvaları 
taşıyorlardı. Yine Ana-
dolu’ya sızmış şüpheli 
kişiler, belli kişi ve 
gruplara bu ferman ve 
fetvaları taşıyorlardı.

“Velinimet” olarak 
bilinen Sultan Vahdet-
tin’in isteğiyle dağı-
tılmış olan bu fetvalar 

önlemek için belirli 
yerlerde demiryolları 
imha edildi.

Mustafa Kemal 
Paşa artık mecli-

sin Ankara’da toplan-
ması için düğmeye 
basmıştı. Her yana 
genelgeler gönderile-
rek, açılacak meclis 
için vekil seçilmesi 
istendi. O, açılacak 
bu meclisi bir kurucu 
meclis olarak görüyor-
du. Kurucu meclisler, 
yeni bir rejimi ve yeni 
bir siyasal düzeni 
kuracak olan meclisler 
olarak bilindiğinden, 
kimileri yanlış anlaşılır 
ve kuşku çeker düşüncesiyle buna 
karşı çıktılar. Sonunda “olağanüstü 
yetkileri olan bir meclis” te karar 
kılındı.

Anadolu’nun her yanında seçim-
ler yapılıyordu. Yerel ulusal güçler 
Ankara’dan gelen talimatlar uyarın-
ca güvenlik önlemleri almaktaydı.

İngilizlerden büyük 
kötülük geleceğinden 
korkan İstanbul Hüküme-
ti gelişmeler karşısında 
hop oturuyor, hop kalkı-
yordu. Sultan Vahdettin 
ve onun hükümeti sağda 
solda Mustafa Kemal 
Paşa’nın dinsiz olduğunu 
ileri sürüyorlardı. Derhal 
kendisi için ferman hazır-
layarak Paşa’nın katle-

Çoğaltılmış 
fetvalar 

kalabalıkların 
üzerine 
tomarlar 
halinde 

atılıyordu. 
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nın gerekirse topluca öldürülmesi 
dinen yasal ve bir zorunlu görev 
(farz) olur muydu?

“Beyan buyurula” diye sorul-
duktan sonra yanıtı veriliyordu:

“Gerçeği Tanrı bilir ki; olur”...
Bunlara karşı Müslümanların 

Vahdettin’in çevresinde toplanıp bu 
eşkıyalara karşı savaşmak dinsel bir 
görev miydi?

Yanıt yine değişmiyordu:
“Gerçeği Tanrı bilir ki; olur”...

Ardı ardına sorular geliyor ve 
yanıtlar hep aynı oluyordu:

Bu eşkıyalara karşı çarpışmak 
için görevli askerler kaçarsa büyük 
bir günaha girerse asi olur mu? 
Eşkıyayı katledenler ise şehit ve 
peygamberin şefaatine uğrar mı? 
Asiler şeriat kurallarına göre ceza-
landırılmalı mı?

Beyan buyurula?
 “Gerçeği Tanrı bilir ki olur...”
İmza da şöyleydi: “Dûrrî Zâde 

Es - Seyyid Abdullah”

merakla açıldığında şu sözlerle 
karşılaşıyorlardı: 

“İslam beldelerinde kimi kötü 
niyetli kişiler ortaya çıkmıştı. Bun-
lar aralarında bir başkan seçerek, 
padişaha bağlı kişileri kandırıp yol-
dan çıkarmışlardı. Padişah buyruğu 
olmadan asker toplamaktaydılar. 
Halkın mallarını ve eşyalarını yağ-
malıyor; böylece zülüm yapıyor ve 
suç işliyorlardı. Memleketin köyle-
rine saldırılıyor, yakılıp yıkılıyordu. 
Nice günahsız kişi öldürülüyordu. 
Memurları kendi kafalarına göre 
görevden alıp yerlerine yandaşlarını 
atıyorlardı. Gönderilen buyruk-
ların yerine ulaşmasını önlemek 
için yollar kesiliyor, otorite yok 
ediliyordu. Böylece yüce makama 
ihanet ediliyordu. Bunlara öncülük 
edenler eşkıyaydı. Bu kötülüklerini 
sürdürmelerini engellemek dinsel 
bir görevdi.”

Evet, böyle diyordu Dürriza-
de’nin fetvası... O ve onun gibi 

düşünenler, kendi konumlarının 
işbirlikçilik olduğunu akıllarına ge-
tiremiyorlardı bile. Hedef millet, din 
ve namustu. Bu değerleri kirletenler 
kutsal yurt topraklarını çiğneyen 
emperyalist güçler ve onun yerli 
uşakları olduğu halde, ulusun kendi 
bağrından çıkan direnme gücünü ne 
yazık ki onlar bu biçimde değer-
lendiriyorlar, bir iç savaşa gidecek 
süreci körüklemekten de geri kalmı-
yorlardı.

Şöyle diyordu fetvanın bir yerin-
de Dürrizade:

Mustafa Kemal’in ve yakınları-

Sultan 
Vahdettin 
ve onun 
hükümeti 
sağda solda 
onun dinsiz 
olduğunu 
söylüyorlardı
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yanıt veriliyordu.
 “Gerçeği Tanrı bilir 

ki, olmaz...”  
Bu yanıttan sonra 

şu genel kanı vurgula-
nıyordu:

“Zorlama, rızayı 
yok eder!” 

Anadolu fetvalarla 
kaynıyordu.

Mustafa Kemal 
Paşa ise, Ankara’da 
toplanacak ulusal mec-
lisin, ulusun yazgısına 
el koyacağını söyle-
mekteydi. Ulustan 
daha büyük bir güç 
olamazdı.

23 Nisan 1920 
günü Ankara en tarihi 
günlerinden birini 
yaşadı.

Günlerden Cuma 
idi. Ankara’ya gelen 
milletvekilleri ve 
halk Hacı Bayram 
Camii’nde coşkulu bir 
Cuma namazı kıldılar. 
Ardından tekbirler 
getirerek ve dualar 

okuyarak meclis kapısına gelindi. 
Kurbanlar kesildi, dualar edildi. 
Ardından da Abdurrahman Şeref’in 
geçici başkanlığında açılan Meclis 
açıldı. Genel görüşmelerden sonra 
Mustafa Kemal Paşa meclisin ilk 
başkanı seçildi.

Meclis açıldığı günde, kürsü-
nün hemen ardındaki şu yazı göze 
çarpıyordu:

“Hâkimiyet Milletindir!” •

Bu din adına yapılan 
bir kışkırtmaydı. 

Her kötülüğün kaynağı 
Tanrı’ya dayatıla-
rak, din duyguları da 
istismar ediliyordu. 
Mustafa Kemal Paşa, 
yakın arkadaşları Bekir 
Sami Bey, Dr. Adnan 
(Adıvar), Halide Edip, 
Ali Fuat (Cebesoy), 
Kara Vasıf gibi kişi-
lerin katledilmesinin 
dinen görev olduğu 
belirtiliyordu. .

Fetvalar etkiliydi. 
Anadolu sanki bir Fetret 
Devri yaşıyordu. Din 
adına kışkırtılan gruplar, 
acımadan kan akıtacak 
şekilde kinlenmiş; ulusal 
güçlerle kışkırtılan 
kitleler karşı karşıya 
gelmişti.

Ankara Hükümeti bu 
kalkışmaya Ankara 

Müftüsü Rıfat Bey’in 
(Börekçi) imzaladığı 
karşı fetvalarla fetvayla karşı koy-
maya çalıştı. Rıfat Efendi ile birlikte 
153 müftünün imzaladığı 16 Nisan 
1920 tarihli fetva, hızla atlı kolcu-
larla ülkeye dağıtıldı. Bu fetvada, 
Müslümanlar arasında bozgun çı-
karıp silah kullanan Müslümanların 
günahların en büyüğünü işlemiş ola-
cakları söyleniyordu. Ardından da 
bu halin İslam halkı için “muteber” 
olup olmadığı sorulduktan sonra şu 

Ankara Müftüsü 
Rıfat Bey (Börekçi)

Rıfat Efendi 
ile birlikte 

153 müftünün 
imzaladığı 
16 Nisan 

1920 tarihli 
fetva, hızla 

atlı kolcularla 
ülkeye 

dağıtıldı. 


