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MONDROS MÜTAREKENAMESI 1 

(30 Ekim 1918) 

I N G I L I Z L E R I N i L K 
T E K L l F L E R t 

Aynen 

Aynen 

METN-i KAT'i 

Ingiltere hükűmetinin müt-
tefikleriyle bilitiláf Seláhiyet-
tar kildigi íngiltere hükűmeti 
Bahr-i Siyah Donanmasi Bas-
kumandani Ferik Amiral Art-
hur Calthorpe hazretleri ile hü-
kűmet-i Seniye Canibinden ha-
iz-i saláhiyet Bahriye Názin 
devletlű Rauf Beyefendi haz
retleri, Hariciye Müste§ari Utu-
fetlű Resat Hikmet Beyefendi 
hazretleri, Erkán-i Harbiye-i 
Umumiye Kaymakamlanndan 
Sadullah Beyefendi arasinda 
kararlastinkp akdolunan mii-
tareke seraiti : 

Madde 1 — Bahr-i Siyah'a 
mürur icin ^anakkale ve Bahr-i 
Siyah Bogazlannm küsadi ve 
Bahr-i Siyah'a mürurun temini 
Qanakkale ve Bahr-i Siyah is* 
tihkámatinin müttefikler tara* 
findan iggali. 

Madde 2 — Osmanh sula-
rindaki bilcümle torpil tarlalari 
ile torpido ve kován mevazii 
ve mavani-i saire mevakii gös-

1 Bu metin Ali Türkgeldi'nin (Moudros ve Mudanya Mütarekelerinin 
Tarihi, Ankara 1948) adh eserinden aynen alinmijtir s. 69. 



Aynen 

Aynen 

Madde 5 — Hudutlann mu-
hafazasi ve asayif-i dahilinin 
idamesi i<;in lüzum görülecek 
askerden maadasimn derhal ter-
hisi (miktan biláhare itiláf hü-
kűmeti tarafmdan tekarrür et-
tirilecektir). 

Madde 6 — Osmanh kara 
sularinda veya Osmanh kuvvet-
leri tarafindari i§gal edilen su-
larda bulunan káffe-i sefain-i 
harbiye teslim ve i§bu süfünü 
harbiye gösterilecek liman veya 
limanlarda enterne edilecektir. 

Madde 7 — Mühim sevkul-
ceys, nokati itiláf kuvvetleri 
tarafindan i§gal edilecektir. 

terilecek ve bunlari taramak 
veya refetmek icin talep vu-
kuunda muavenet edilecektir. 

Madde 3 — Karadeniz'de 
mevcut torpil mevkileri hakkin-
daki malűmat-i mevcude ita 
edilecektir. 

Madde 4 — Itiláf hükűma-
tina mensup üsera-yi harbiye 
ile Ermeni üsera ve mevkufini 
Istanbul'da cemedilecek ve bi-
lákaydü §art itiláf hükűmetle-
rine teslim olunacaktir. 

Madde 5 — Hudutlann mu-
hafazasi ve asayi§-i dahilinin 
idamesi i^in lüzum görülecek 
kuva-yi askeriyeden maadasinm 
derhal terhisi ( i§bu kuva-yi 
askeriyenin mikdar ve vaziyet-
leri itiláf hükümeti tarafindan 
Devlet-i Aliye ile müzakere edil-
dikten sonra tekarrür ettirile-
cektir). 

Madde 6 — Osmanh kara 
sulannda zabita ve buna mü-
masil hususat icm istihdam edi-
lecek sefain-i sagire müstesna 
olmak üzere Osmanh sulannda 
veya Devlet-i Aliye tarafmdan 
i§gal edilen sularda bulunan 
káffe-i sefain-i harbiye teslim 
olunup gösterilecek Osmanh li
man veya limanlarinda mevkuf 
bulun durulacaktír. 

Madde 7 — Müttefikler em-
niyetlerini tehdit edecek vazi-
yet zuhurunda herhangi sev-



Madde 8 — Elyevm Os
manh ifgali altinda bulunan 
káffe liman ve demir mahal-
lerinden itiláfa mensup sefain 
tarafindan istifade edilmesi ve 
itiláfla hali harpte bulunanlara 
kar^i mesdut bulundurulmasi. 

Madde 9 — Istanbul'un iti-
láf kuva-yi bahriyesi üs-sü bahri 
olarak ve Osmanh limanlarinda 
bulunan tekmil tersanelerin ta-
mirati teshil icin istimali. 

Avnen 

Madde 11 — Irari'in simal-i 
garbi kisminda ve Mavera-yi 
Kafkasya'daki Kuva-yi Osma-
niyenin derhal kablel harp hu-
dut dahiline celbi. 

Madde 12 — Telsiz telgraf 
ve kablolarm itiláf memurlan 
tarafmdan idaresi. 

kulcey§i noktasini i§gal hakkini 
haiz olacaklardir. 

Madde 8 — Elyevm Os-
i§gali altinda bulunan bilcümle 
liman ve demir mahallerinden 
itiláf sefaini tarafindan istifade 
edilmesi ve itiláfla hal-i harpte 
bulunanlara kar§i mesdut bu-
lundurulmasi. Süfünü Osmani-
yede ticaret ve ordunun terhisi 
hususlannda serait-i mümasi-
leden istifade edeceklerdir. 

Madde 9 — Itiláfiyun Os
manh tersane ve limanlarm-
daki umum sefain tamirati ve-
sait-i teshilivesini istimál ede
ceklerdir. 

Madde 10 — Toros tünel-
lerinin müttefikler tarafmdan 
taafindan i$gali 

Madde 11 — Iran'in §imali 
garbi kismindaki kuva-yi Os-
maniyenin derhal harpten ev-
velki hudut gerisine celbi hu-
susunda evvelce ita edilen emir 
icra edilecektir. Mavera-yi Kaf-
kas'm evvelce Kuva-yi Osma-
niye tarafmdan kismen tahli-
yesi emredildiginden kismi mü-
tebakisi müttefikler tarafmdan 
vaziyet-i mahalliye tetkik edi-
lerek talep olunursa tahliye 
edilecektir. 

Madde 12 — Hükűmet mu-
haberati müstesna olmak üzere 
telsiz ve telgraf ve kablolarm 
itiláf memurlan tarafmdan mu-
rakabesi. 



Aynen 

Madde 14 — Kömür, mayi 
mahrukat ve bahri levazimin 
Türkiye menabiinden mübaya-
asi icin teshilát ibrazi. 

Madde 15 — Káffe-i hutu-
t-i hadidiyenin itiláf murakabe 
zabitlerinin idaresine tevdii Ma-
vera-yi Kafkas'da elyevm Os
manh idaresinde bulunan hu-
tut-i hadidiye de dahildir ve 
bunlar serbest ve tam olarak 
itiláf memurininin emrine veri-
lecektir. Bu maddeye Bakii ve 
Batum'un itiláf kuvvetleri tara
fmdan isgali de dahildiT. 

Madde 16 — Hicaz'da, 
Asir'de, Yemen'de, Suriye'de, 
Kilikya'da, Irak'da bulunan 
kuvvetlerin en yakin itiláf ku-
mandani veya Arap mümessi-
line teslimi. 

Madde 13 — Bahri, askerí 
ve ticari mevad ve malzemenin 
men-i tahribi. 

Madde 14 — Memleketin ih-
tiyaci tatmin olunduktan sonra 
mütebaki kömür mahrukat ve 
bahri levazimin Türkiye mena
biinden mübayaasi icm teshilát 
ibrazi (mevad-di mezkürenin 
hic biri ihrac olunmiyacaktír). 

Madde 15 — Bilcümle bu-
tut-i hadidiyeye itiláf mura
kabe zabitleri memur edilecek
tir. Bunlar meyaninda elyevm 
hükűmet-i Osmaniyenin taht-i 
murakabesinde bulunan Mave-
ra-yi Kafkas hutut-i hadidi-
yesi aksami dahildir, i§bu Kaf
kas hutut-i serbest ve tam 
olarak itiláf memurlarinin tahti 
idaresine vazedilecektir. Ahali-
linin ihtiyacimn tatmini nazari 
dikkate alinacaktir. I§bu mad-
dede Batum'un i;gali dahildir. 
Hükűmet-i Osmaniye Bakü'nün 
i§galine muteriz bulunmiyacak-
tir. 

Madde 16 — Hicaz'da, 
Asir'de, Yemen'de, Suriye'de, 
ve Irak'da bulunan muhafiz 
kitaat en yakin itilkáf kuman-
danma teslim olunacaktír ve 
Kilikya'daki kuvvetlerin inti-
zami muhafaza icin muktezi 
miktarindan maadasi beginci 
maddedeki §eraite tevfikan te
karrür ettirilecek vechile geri 
(jekilecektir. 



Madde 17 — Trablus'da 
Bingazi'de bulunan Osmanh za-
bitlerinin en yakin Italyan gar-
nizonuna teslimi. 

Madde 18 — Trablus ve 
Bingazi'de Misrata da dahil 
oldugu halde, i§gal edilen li-
manlarm en yakin itiláf garni-
zonuna teslimi. 

Madde 19 — Almán, Avus-
turya barhi, berri ve sivil me-
murin ve tebeasinin en yakin 
íngiliz ve müttefikleri kuman-
danlarina teslimi. 

Madde 20 — Kuva-yi Os-
maniye'nin vazülceysi techizat, 
siláh, cephane ve nakliyesi hak-
kinda ita edilecek evamire mu-
tavaat olunmasi. 

Madde 21 — Erzak ve le-
vazimm itiláf zabitleri tarafm
dan mürakabesi. 

Madde 22 — Osmanh üse-
ra-yi harbiyesi itiláf kuwetleri 
nezdinde muhafaza edilecektir. 

Madde 17 — Trablus'da 
ve Bingazi'de bulunan Osmanh 
zabitleri en yakin Italyan mu
hafaza kitaatina teslim olacak-
tir. Hükömet-i Osmaniye tes
lim emrine itaat etmedikleri 
takdirde muhaberat ve muave-
netini katetmegi taahhüt eyler. 

Madde 18 — Misrata da 
dahil oldugu halde Trablus ve 
Bingazi'de i§gal edilen liman-
larin en yakin itiláf muhafaza 
kitaatina teslimi. 

Madde 19 — Almán, Avus-
turya bahri, berri ve sivil me-
murin ve tebeasinm bir ay 
zarfmda ve uzak mahallerde 
bulunanlarin bir aydan sonra 
mümkün olan en kisa zamanda 
Memálik-i Osmaniyeyi terket-
meleri. 

Madde 20 — Besinci mad
de mucibince terhis edilecek 
kuva-yi Osmaniyeye ait teg-
hizat, esliha, cephane ve ve-
sait-i nakliyenin tarz-i istima-
line dair ita edilecek talimata 
riayet olunacaktir. 

Madde 21 — Müteliflerin 
menafiini siyanet icm ia§e ne-
zareti nezdinde itiláf mümessil-
leri merbut bulunacak ve ken-
dilerine bu babda lüzum görü-
lecek káffe-i malűmat ita edi
lecektir. 

Madde 22 — Osmanh üse-
ra-yi harbiyesi itiláf devletleri 
nezdinde muhafaza edilecektir. 



Madde 23 — Hükűmet-i 
Osmaniye'nin Merkezi, Hükűmet 
lei-le kat-i münasebete mecbu-
riyeti. 

Madde 24 — (A) Ermeni vi-
láyat-i sittesinde igti^as, zuhu-
runda mezkűr viláyetlerin itiláf 
kuvvetleri tarafindan i?gali hak-
kinm mahfuziyeti. 

(B) Yedinci, onuncu ve 
onbe^inci maddelere iláveten 
Sis, Hac;in, Zeytun ve Ayin-
tap'in i^gali. 

Sivil üsera-yi harbiye ile esna-yi 
askeriye haricinde olanlann tah-
liyesi nazar-i dikkate ahnacaktir. 

Madde 23 — Hükűmet-i 
Osmaniye Merkezi Hükűmetler-
le bilcümle münasebati kate-
decektir. 

Madde 24 — Viláyat-i sit
tede igti§as, zuhurunda mezkűr 
viláyetlerin herhangi bir kis-

minin i§gali hakkini itiláf dev-
letleri muhafaza ederler. 

Madde 25 — Müttefiklerle 
Hükűmet-i Osmaniye arasinda 
muhasemat 1918 senesi te^rini-
evvelinin otuz birinci günü va-

sati saat-i mahalli ile vakt-i 
zuhurda tatil edilecektir. 

Ingiltere Hükűmet-i Kira-
liyesi sefain-i harbiyesinden Lim-
ni'de Moudros limamnda len-
gerendaz Agamemnon zirhlisin-
da 1918 senesi tes,rinievvelinin 
otuzuncu günü nüshateyn ola
rak imza edilmi§tir. 

Arthur Calthorpe 
Hüseyin Rauf 

Rechad Hikmet 
Saddullah. 


