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ÖZET 

Bu çalışmamızda yeni bulgular eşliğinde Mustafa Kemal Ata-

türk’ün daha ülkeyi başarılı bir savaş ile işgalden kurtarıp, ardından 

da devrimlerini gerçekleştirerek yeni bir zihniyete dayalı Cumhuriyeti 

kurmadan önce, tanınıp tanınmadığı üzerinde duracağız. Özellikle iç 

ve dış basında ilk kez adının ve fotoğrafının nasıl geçtiğini ve sonrasın-

daysa 1918 ile 1919 yılının ilk yarısında Mustafa Kemal Paşa’nın ba-

sında kendine nasıl yer bulduğunu göstereceğiz. 

Çalışmamızın yöntemi; bugüne kadar yayımlanmış Mustafa Ke-

mal’den söz eden yazılı ve görsel haberlerin kronolojik olarak bulu-

nup bir metodoloji çerçevesinde ele almak olacaktır. Ayrıca, yeni bul-

gular da kullanılarak görsel malzemeyle de desteklenecektir. Bunu ya-

parken de daha önce yayımlanmamış röportajı ve ondan söz eden ha-

berler kullanılacaktır. Ayrıca, Mustafa Kemal’in basında yayımlanan 

ve bilinen en erken fotoğraflarından önce, Mustafa Kemal’den söz 

eden ve fotoğrafının kullanıldığı yayım da ilk kez tarih dünyasına ta-

nıtılacaktır. 
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THE SUBJECT OF PUBLIC RECOGNITION OF MUSTAFA 

KEMAL PASHA BEFORE HIS DEPARTURE TO SAMSUN IN 

THE LIGHT OF NEW FINDINGS (1918-1919) 

ABSTRACT 

In this study, we will focus on whether Mustafa Kemal Atatürk was 

recognized before he liberated the country from the occupation with 

a successful war and then established a new mentality-based Republic 

by carrying out his revolutions. In particular, we will show how his 

name and photograph appeared for the first time in the domestic and 

foreign press, and then how Mustafa Kemal Pasha found his place in 

the press in the first half of 1918 and 1919. 

The method of our study will be to find out chronologically the 

written and visual news about Mustafa Kemal that has been published 

to date and to address it within the framework of a methodology. It 

will also be supported by visual material using new findings. In doing 

so, previously unpublished interviews and news about him will be 

used. In addition, the oldest known photographs of Mustafa Kemal 

published in the press will be introduced to the world of history for 

the first time.  

Keywords: Tripoli, Turkey’s Independent War. 
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GİRİŞ 

Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne 

birçok fotoğrafı bilinmekte ve arşivlerde kendine yer bulmaktadır. 

Bunların çoğunlukla bağımsızlık savaşına başladığı 1920 sonrası ve 

özellikle de yeni bir devlet kurduğu ve o devletin Cumhurbaşkanı ol-

duğu 1923 sonrası olduğu da bilinmektedir. Artık dünyaca tanınan bir 

devlet adamı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün boy boy fotoğrafları bu 

tarihten sonra gazete ve dergilerde yayımlanmaya başlamıştı. Günü-

müzde; O’nun yaşamı süresince çekildiği birçok fotoğraf, herkes tara-

fından bilinmektedir ve hala bugün bile daha önce görülmemiş fotoğ-

rafları da ortaya çıkabilmektedir.  

Ancak; Mustafa Kemal’in daha 1919’dan önce de fotoğraflarının 

yayımlandığı ve ondan söz edildiği de bir gerçektir. İşte burada 

önemli bir konu ortaya çıkmaktadır. O da; Mustafa Kemal’in bilinen 

bu fotoğraflarının ve ondan söz eden haberlerin ilk ne zaman ve ne-

rede yayımlandığıdır. Dolayısıyla bu noktada “Mustafa Kemal 1919 ön-

cesi tanınıyor muydu?” sorusu önem kazanmaktadır.  

Bugüne kadar Mustafa Kemal’den ilk söz edilmesi ve fotoğrafları-

nın yayımlanması konusunda değerli çalışmalar yapılmıştır
1
. Tarafı-

mızdan da Mustafa Kemal’in Trablusgarp ve Çanakkale Savaşı dö-

nemi tanınması konusu ayrıntısıyla iki ayrı çalışmada değerlendirile-

cektir. Bu çalışmamızda; öncelikle Trablusgarp Savaşı sırasında yeni 

bulduğumuz bulgularla, Mustafa Kemal’in bilinen ilk fotoğrafı ve on-

dan söz eden ilk haber bilim dünyasına tanıtılacaktır.  

 

1
 Mustafa Kemal’in basında çıkan ilk fotoğrafları ve ondan söz eden haberler için bknz. 

Sadi Borak, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, Kaynak Yayınları, 1998, İstanbul, 

Türk Basınında Mustafa Kemal Atatürk, Hazırlayanlar; Recep Bilginer, Niyazi Ah-

met Banoğlu, Hüsamettin Bozok, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul, 1981, Zeki 

Arıkan, “Yenî Gün'ün Müsabakâsı'nda Mustafa Kemal Paşa” Atatürk Yolu Dergisi, S 

11, 1993, Basında Mustafa Kemal Atatürk (1912-1938) Haz. Şefik Memiş, İsmail Şen, 

Murat Arslan, 3.Baskı, 2016. 
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Ardından; Mustafa Kemal’in Çanakkale’deki başarılarından ve 13 

Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a gelişi sonrasında, 1919 basında Mus-

tafa Kemal Paşa ile ilgili bulabildiğimiz örnekler çerçevesinde kamuo-

yunda adının nasıl geçtiği gösterilecektir. Samsun’a çıkışı öncesinde 

Mustafa Kemal Paşa’nın Vahdettin ile selamlık görüşmeleri ve gazete-

lere verdiği mülakatlar üzerinden de kamuoyunda tanınmış bir kişi 

olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bunu yaparken de değerli bir hocamın 

dile getirdiği gibi Mustafa Kemal’in adı ve fotoğrafları üzerinde “arke-

olojik bir kazıya” girişeceğiz
2
.  

Bilim dünyasında bugüne kadar, Mustafa Kemal’in adıyla birlikte 

en erken yayımlanmış fotoğrafları olarak; bundan birkaç yıl öncesine 

kadar; 29 Ekim 1915 tarihli Tesvir-i Efkar’daki fotoğrafı bilinmek-

teydi. Daha sonra Şehbal dergisinde 14 Eylül 1912 tarihindeki fotoğ-

rafları bilinen en erken fotoğraflar olarak tanıtılmıştı. En son ise; 22 

Haziran 1912 tarihli Fransız gazetesi L’Illustration’daki Mustafa Ke-

mal’in ilk fotoğrafları bilim dünyasında kendine yer bulmuştu. 

Bu mantıkla; Mustafa Kemal’in bilinen en erken fotoğraflarının 

da dış basında yayımlanmış olduğu görülmekteydi. Mustafa Kemal’in 

Çanakkale Savaşlarında nasıl yer aldığını ve daha da gerileri araştır-

maya başladığımızda; yani "tarih yazan" olarak "tarih yapana" sadık kal-

dığımızda, gerçekten de "sonuç insanlığı şaşırtacak bir şekil" aldı ve Mus-

tafa Kemal’in bilinen ilk örneklerinden de daha önce; 28 Mayıs 1912 

tarihli hem de bir Türk basınında adının ve fotoğrafının olduğunu or-

taya çıkarmış bulunmaktayız.  

 

2
 Bu aşamada mutlaka belirtmemiz gereken konu ise; Mustafa Kemal’den söz eden ve 

fotoğrafının olduğu bizim bulduklarımızdan çok daha erken yayımların da olabilece-

ğidir. Zira bu çalışmamızın dört yıla dayanan araştırma döneminde; teknolojinin de 

verdiği avantaj ile ulaşabildiğimiz basına rağmen; daha ulaşılamayan yayımların ol-

duğu da gerçektir. Bu nedenle kesinlikle hala Mustafa Kemal’den söz eden ve fotoğ-

rafının olduğu daha bilinmeyen örnekleri araştırmacıları beklemektedir. Bir ikinci 

konu ise; o yıllarda arşiv belgelerine giren ve Mustafa Kemal’den söz eden yazılar ile 

telgrafların konumuz dışında olduğunu belirtmeliyiz. 
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Mustafa Kemal’in Türk Basınında Bilinen İlk Fotoğrafı 

Mustafa Kemal’in basında ilk kendine yer bulduğu dönem, 1911 

yılı sonlarında başlayacak olan Trablusgarp Savaşı için gittiği Trablus-

garp’taki fotoğrafları olacaktır. Gazeteci Mustafa Şerif takma adıyla İs-

tanbul’dan 15 Ekim 1911 tarihinde arkadaşları Ömer Naci, Hakkı ve 

Yakup Cemil ile yola çıkan Mustafa Kemal
3
, yolda hastalanınca Mısır 

İskenderiye’ye geri dönmüş ve iki hafta süren hastahane süreci son-

rası, Nuri (Conker) ve Fuat (Bulca) ile birlikte
4
 9 Aralık 1911 tarihinde 

Mısır'dan Libya topraklarına girmişti.
5
 Bu arada da 27 Kasım 1911 de 

de Kolağalığı’ndan Binbaşılığa terfi ettirilmiş
6
 12 Mart 1912’de de tüm 

Derne Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştı.
7
 

Enver Bey, Bingazi Bölge komutanlığı ile valiliği de üstüne almış, 

Mustafa Kemal’e de ikiye ayrılan Derne kuvvetlerinin Doğu kolu ve-

rilmiş, böylece Enver’in emri altına girmişti
8
. Bu iki önemli liderin ça-

tışmaları ve anlaşmazlıkların başlangıcı da burası olacaktı.
9
 Mahmut 

 

3
 Hüsnü Özlü, “Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı İtalya Harbi’nde(1911-1912) Trab-

lusgarp’ın İşgali ve Derne Muharebelerinde Binbaşı Mustafa Kemal” Uluslararası Av-

rasya Sosyal Bilimler Dergisi, C 5, S 16, 2014, s.251.Trablusgarp’a gidenler hakkında 

bkz. Nevzat Köseoğlu, Şehit Enver Paşa, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013. 

4
 Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı Ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, TTK Yayın-

ları, Ankara, 1989. s.188. 

5
 Orhan Koloğlu, Trablusgarp Savaşı (1911-12) ve Türk Subaylar, Basın Yayın Genel 

Md. Ankara 1979, s..9. Mustafa Kemal Trablusluları “buradaki vatandaşlar” ve “kendisi 
için her türlü tehlikeyi göze alan evlatlar” 

olarak nitelemiş ve onlar sayesinde vatanın esen-

liğe kavuşacağı inancını da belirtmişti. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk Ken-

dine Özgü Bir Yaşam Ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2004., s.104. 1918’de Mus-

tafa Kemal ile bir mülakat yapan Ruşen Eşref Ünaydın, 1956 yılında bu mülakatını 

anlattığı yazısında; Mustafa Kemal’in, Trablusgarp’a gitme fikrini ilk kendisinin öne 

sürdüğünü, Enver Bey’in “bu teşebbüse pek de yemiş verir gözüyle bakmadığını” an-

cak ertesi günü Enver Paşa’nın habersiz yola çıktığını söylediğini, anlatmıştı. Ruşen 

Eşref Ünaydın, “Hatıralar: Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat” Türk 

Dili Dergisi, 1 Haziran 1956, C 5. S 57., s.535.  

6
 Şerafettin Turan, a.g.e., s.107. 

7
 Orhan Koloğlu, a.g.e., s.12. 

8
 Şerafettin Turan, a.g.e., s.107. 

9
 Trablusgarp’ta Mustafa Kemal ilginç bir an da yaşamıştı. Kehanetleriyle bilinen bir 

falcı Mustafa Kemal’in falına bakmış ve “On yıla varmayacak, ikbal merdivenlerinden 

tırmanıp başa geçeceksin" demişti. Aktaran, Murat Bardakçı, Şahbaba, Pan Yayıncılık, 

1999, 6.Basım, İstanbul, s.66. 
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Şevket Paşa da anılarında işin içine Fethi Bey’i de katarak, buradaki 

üç önemli subay ve çatışmaları hakkında bilgi vermişti. Mahmut Şev-

ket Paşa; “namuslu ve metin bir zabit” olarak nitelediği Fethi Bey’in müf-

rit bir kişilik olmadığını belirtirken, Mustafa Kemal Bey'in de Trablus-

garp'ta Enver Bey'le geçinemediğini haber aldığını anılarında aktarı-

yordu.
10

 Aynı şekilde bu iki önemli subay ile Enver Paşa arasındaki bu 

sürtüşmelerin olduğu süreçte gazetelerin de Enver Bey’i daha fazla 

tuttuğunu ve İttihat Terakki’nin Enver’i daha fazla istediğini de belir-

tiyordu.
11

 

Bizim tespit ettiğimiz Mustafa Kemal’in Türk basınındaki adının 

da verildiği, bilinen ilk fotoğrafının tarihi, Rumi 15 Mayıs 1328 yani 

Miladi 28 Mayıs 1912 idi.
12

 Trablusgarp Savaşında çekilmiş olan bu ilk 

fotoğraf, İttihat Terakki’nin yayın organlarından olarak bilinen ve 15 

günde bir çıkan Şehbal gazetesinin 53.sayısında idi.
13

 Daha ilginci ise 

aynı fotoğrafın iki üstünde; sıralamada adının geçtiği ama fotoğrafının 

benzemediği bir fotoğrafın da kullanılmasıydı
14

. Derginin Mustafa Ke-

 

10
 Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, Arba yayınları, 

İstanbul, 1988, s.22 

11
 A.g.e, s.22. Yine Ruşen Eşref’in belirttiğine göre; Mustafa Kemal, Enver’in burada 

kendi adına bir devlet kurma niyetinde olduğunu, ama kendisinin ise İstanbul’da 

meşru devlet adına çalışmanın bir vatan ve namus borcu olduğunu söyleyerek Enver 

Bey’in bu düşüncelerini önlemeye gayret ettiğini anlatmıştı. Ünaydın, a.g.m., s.535. 

12
 Bu fotoğraf şu ana kadar Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinen adı olmadan ilk fotoğ-

rafı olmaktadır. Bugüne kadar bilinen Türk basınındaki ilk fotoğrafları, yine Şeh-

bal’de 1912 Haziran ayındakilerdi.  

13
 Şehbal, 15 Mayıs 1328, S 53, s.83.  

14
 Yunus Nadi “Şehbal idaresine arz ettiğim” diyerek kendisinin verdiğini belirttiği 

fotoğraflardan en üsttekinde “Yerde oturanlardan (sağdan itibaren sıra ile; Süvari 

yüzbaşısı Reşit Bey, Piyade Mülazımı Murad Bey, Erkan-ı Harp Reisi Yüzbaşı Nuri 

Bey, Derne Kumandanı Erkan-ı Harp Binbaşısı Mustafa Kemal Bey, Jandarma Bölük 

Kumandanı Ali Bey, gönüllü mücahid Meclis-i Ayan katiplerinden Saadetin Bey, 

ayaktaki pantalonlu zevat; sağ köşedeki Topçu Yüzbaşısı Şükrü Bey, sol taraftaki 

Topçu Mülazımı Sadık Bey” şeklinde Mustafa Kemal’in adı geçmesine rağmen, fotoğ-

rafın Mustafa Kemal’in o dönemdeki haline benzemediği görülmektedir. 
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mal’i “Derne Kumandanı Erkan-ı Harp Binbaşısı Mustafa Kemal Bey” ola-

rak tanıttığı sayısının
15

 önemini artıran ise fotoğrafların olduğu say-

fada yayınlanan ve Mustafa Kemal’in adının da geçtiği bir makale ve 

o makalenin sahibinin de o zaman Aydın mebusu olan Yunus Nadi 

olmasıydı.
16

  

Yunus Nadi, “Osmanlı Hamasetinden Levhalar” başlıklı makalesinde 

“yedi ayı mütecaviz bir zamandan beri Trablusgarp ve Bingazi kazalarında, 

bütün insaniyet alemini hayran bırakan” olayların olduğundan söz ederek, 

konumuz açısından önemli bir bilgi vermektedir. Yunus Nadi, “Bu 

ulvi maceranın hayretbahşa [hayret veren] tafsilatını bilmeyen Osmanlı kalma-

mıştır. Yabancılar ise, vaka-yı cariyeyi [olan olayları] her gün daha ziyade müt-

tehir [şaşkın] ve daha ziyade hayran olarak takip ediyorlar”17
 diyerek Trab-

lusgarp’da bulunan ve bu sayıda fotoğraflarının verildiği Enver Bey 

ve Mustafa Kemal Beylerin herkes tarafından tanınmış olduğunu vur-

guluyordu. 

Daha önemlisi Yunus Nadi, “Osmanlılığın, Trablusgarp ve Bingazi 

kazalarında imkanın tabii hudutlarını geçerek ispat ve ibraz eyleyebildiği müt-

hiş celadet ve satvet [büyük ve kuvvetli] eserlerini mümkün olduğu kadar çok, 

mümkün olduğu kadar mükemmel bir surette anlamalıyız. Çünkü Osmanlılık 

hayatımızın, hususiyle genç Osmanlılık hayatımızın sırları, hep bu kabil azim 

ve mekanet [güçlü] tecelliyatında mündemiçtir.” diyerek kendisini “Trablus-

garp ve Bingazi’deki Osmanlı kahramanlık maceralarına ilgili biri” olarak 

gösteren Yunus Nadi, Bingazi’deki olayların “kağıt üzerine tespit edilmiş 

birkaç gölgesine sahip olmakla bahtiyar olduğunu” belirtmiş ve “bu nedenle 

istedim ki, Osmanlılığın en güzide ve müstesna resimli gazetesi olan ‘Şehbal’, 

bunları da, bu gölgeleri de-Trablusgarp ve Bingazi muharebelerine ait maddi 

 

15
 Şehbal, 15 Mayıs 1328, S 53, s.83. Şehbal, sayfanın en altında ek olarak fotoğrafların 

net olmadığını “Şu sayfadaki makaleye ait olan resimlerin aslı donukça olduğu için 

klişeleri pek vazıh (açık) çıkmamıştır.” Şeklinde açıklamıştır.  

16
 Yunus Nadi, 1911’de Aydın Mebusu olarak Meclis’e girmiştir. Emel Akal, Mustafa 

Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizm: Milli Mücadelenin Başlangıcında, İletişim Ya-

yınları, İstanbul, 2012, s.118. 

17
 Şehbal, 15 Mayıs 1328, S 53, s.82.  
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ve hakiki ufacık bir fikir verebilmek üzere- sahifelerine naklederek teşhir eyle-

sin” diyerek de elindeki fotoğrafları kendisinin gazete idaresine verdi-

ğini de açıklamıştı. 

Yunus Nadi’nin “Şehbal idaresine arz ettiğim” diyerek teslim ettiği 

ve Mustafa Kemal’in adının da bulunduğu bu sayfadaki en üst fotoğ-

rafta bulunanların tümü, Şehbal’de şu şekilde tanıtılmıştı. “Yerde otu-

ranlardan (sağdan itibaren sıra ile; Süvari yüzbaşısı Reşit Bey, Piyade Müla-

zımı Murad Bey, Erkan-ı Harp Reisi Yüzbaşı Nuri Bey, Derne Kumandanı 

Erkan-ı Harp Binbaşısı Mustafa Kemal Bey, Jandarma Bölük Kumandanı 

Ali Bey, gönüllü mücahid Meclis-i Ayan katiplerinden Saadetin Bey, ayaktaki 

pantalonlu zevat; sağ köşedeki Topçu Yüzbaşısı Şükrü Bey, sol taraftaki Topçu 

Mülazımı Sadık Bey)”18
 

Aynı sayfanın en altındaki bilinen en erken fotoğrafı olacak olan 

fotoğrafta; yerde mitralyöz ve toplar arasında oturan askerler “Düş-

mandan ahiren alınan mitralyözler ve toplardan birkaçı” başlığıyla verilmiş 

ve o fotoğrafta da Mustafa Kemal’i yerde otururken görmekteyiz. 

“Derne’de derbeder düşmana derd ve ders veren bahadır safdarlara bir nazar.” 

alt başlığı ile verilen fotoğrafta Mustafa Kemal, adı verilmeden resme-

dilmişti
19

. 

Yunus Nadi kendisinin verdiği fotoğraflarla yazdığı makalesinde 

fotoğrafların hikayesini ve kendisine bunları kimin verdiğini de “Ora-

daki kahramanlarımızın dur-i diraz [uzun uzadıya] fotoğrafı ile iştigal etmeye 

ne imkanları ne zamanları vardı. Onlar daha ziyade İtalyanları makhur ve 

perişan etmek gayesini takip ediyorlar. Ve buna her gün ve her hatvede kahr ve 

mütezaid[artan] bir muzafferiyetle muvaffak olup gidiyorlardı. Mükemmel fo-

toğraflar almak için belki aletleri ve lazimeleri kabil olmaz idi. Çünkü Trablus 

ve Bingazi’nin kum çöllerinden, dağlarından, taşlarından ordular çıkaran 

kahramanlarımız, daha ziyade bu orduları tanzim, tensık ve techiz eylemeyi en 

büyük vazife biliyorlardı. Trablusgarp ve Bingazi’de güzel istimal olunacak bir 

 

18
 Mustafa Kemal’in adı burada oturanlardan sağdan dördüncü sıradaki olarak veril-

mesine rağmen fotoğrafın o dönemki haline benzemediği de ortadadır.  

19
 EK.1 
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fişenk ile bu fişenkin yerini iki fişenk ile doldurmak meselesi, hayat ve memat 

meselesi addolunacak ehemmiyeti haizdir. Buraları böyle olmakla beraber işte 

bizim Trablus ve Bingazi’deki ordularımızın ruhunu teşkil eden kıymetli ve 

kahraman kardeşlerimiz biraz namükemmel fotoğraf aletlerini de hamil bulu-

nuyorlardı. Ve bize mektuplar göndererek oradaki harekeleri nakl ve tasvir ede-

rek ara sıra bu şan ve şehamet levhalarından kendi tabirlerince ‘bir iki gölge 

de’ gönderiyorlardı. Nevbet, dilaver ve bahadır muhariplerimizin bize gönder-

dikleri fotoğraflar için kendi mektuplarında istimal ettikleri “gölge” tabirini biz 

aynen kabulde tereddüd etmeyiz. Bu tabir fennen ne kadar hakikat ise fiilen de 

o kadar hakikattir. Osmanlı İttihat ve Terakki cemiyetinin teşkil ettiği ‘Trab-

lusgarb Muavenet-i Milliye Şubesi’ tarafından Bingazi’ye izam olunan Seyyar 

Sıhhiye Heyeti Reisi Doktor Tahir Bey pederimiz ki maatteessüf irfan ve selabet-

i muşahhas olan nuriye ve püruvakar [nur ve vakar dolu] çehresini Şehbal’e 

verdiğimiz fotoğraflar içinde görememekten müteessiriz.”20
 diyerek bu kişi-

nin Seyyar Sıhhiye Heyeti Reisi Doktor Tahir Bey olduğunu açıklıyordu.  

Yunus Nadi, aynı zamanda Şehbal’in fotoğrafları yayınlama yön-

temini de beğenmiş ve “fotoğrafların olduğu gibi nakl edilerek altılarına üç 

beş kelimelik taarif ve izah vaz olunmamış olsa idi onların içindeki kahraman-

ları hiç kimse belki o kahramanların anaları ve babaları da tanımaz idi. Ya bu 

bahadır kardeşlerimiz harbe gitmezden evvelki fotoğrafları ile bu klişelerde gö-

rülen tasvirleri umumen ve aynen neşr olunabilse idi, muhteşem kari ve kari-

lerimiz ne kadar hayrete düşeceklerdi. Bingazi darülharekatından fotoğrafları 

yeddimize [elimize] vasıl olan dilaverlerimizden bazılarının harbden mukad-

demki [önceki] fotoğrafları bizde mevcut ise de filhal elimizde yok idi. Onları 

bilahare daha ziyade izahat vererek ayrıca neşredeceğiz.”21
 demiştir.  

Şehbal’in bu sayısının konumuz açısından en önemli kısmında ise; 

ilk kez Mustafa Kemal’den adıyla da söz edilmesidir. Yunus Nadi; bu 

önemli yazısında Trablusgarp’taki bu kahramanlara örnek olarak, 

Mustafa Kemal’den özellikle söz etmiştir. Yunus Nadi yazısında “Me-

sela Osmanlı ordusunun gözbebeklerinden Erkan-ı Harbiye zabitlerinden 

 

20
 Şehbal, 15 Mayıs 1328, S 53, s.82. 

21
 Şehbal, 15 Mayıs 1328, S 53, s.82. İlerleyen sayıları incelememize rağmen Yunus 

Nadi’nin belirttiği gibi karşılaştırmalı bir fotoğraf paylaşımı olmamıştır. 
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Mustafa Kemal ve Nuri Beyler22haklarında malumat-ı müstakile vereceğiz.“ 

Diyerek onun tanıtımını yapmıştı. Yunus Nadi, 3 yıl sonra Çanakkale 

Savaşı sırasında da başarılarından dolayı, aynı şekilde Mustafa Kemal’i 

tanıtacak gazetenin başında olacaktı. Sonuçta Mustafa Kemal’in hem 

adı hem de fotoğrafı en erken tarihte bir Türk basınında yer almış 

oluyordu.  

Mustafa Kemal’in Yabancı Basındaki Bilinen İlk Fotoğrafı 

Mustafa Kemal’in Türk basınında ilk kez isminin ve resminin 

Şehbal’de yayınlanması sonrasında, Batı’daki bir gazetede de ilk kez 

hem de ismi ile ilk fotoğrafı, Fransız L’Illustration gazetesinin 22 

Haziran 1912 tarihli sayısında yayımlanmıştı.
 23

 L’Illustration, bu 

3617.sayısının 564. Sayfasında, Şenusi Şeyhlerinin Enver Bey'i 

çadırında selamladıkları 27 Nisan (Rumi 17 Nisan) tarihli karşılama 

töreni görüntülerini vermiş ve orada da dört fotoğrafın ortasında 

Mustafa Kemal Bey ile Enver Bey’i birlikte resmederek altına da 

“Enver Bey ve Mustafa Kemal” yazısını yazmışlardı. 
24

  

Gazete “Derne Önünde Ayn El Mansur Kampında Sultan’ın Töreni”25
 

alt başlıklı resimde Senusi şeyhlerinin Enver Bey’i selamlamalarını 

verirken “Cyrenaica'da yol ve savaş notları”26
 başlığının altında da ana 

başlık olarak; “Enver Bey’in Kampında” başlığını vermiş ve ayrıntılara 

da girmişti.
27

 Enver Bey’in Meşrutiyet’in oluşmasındaki etkisinin daha 

 

22
 Nuri Conker. 

23
 L’Illustration, Samedi 22 Juin 1919, No.3617.s. 546. “ Enver Bey et Mustapha Ka-

mel” 

24
Burada Mustafa Kemal’den “Mustapha Kamel” olarak söz edilmiştir. L’Illustra-

tion’un bu fotoğrafı, tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk kez Koçak Yayın Grubu tara-

fından çıkartılan “Basında Mustafa Kemal Atatürk (1912-1938)” adlı kitapta yer aldı. 

Basında Mustafa Kemal Atatürk (1912-1938) Haz. Şefik Memiş, İsmail Şen, Murat 

Arslan, 3.Baskı, 2016. 

25
 L’Illustration, Samedi 22 Juin 1919, No.3617.s. 546. “La fête du Sultan au camp 

d'Ain el Mansour, devant Derna”. 

26
 L’Illustration, Samedi 22 Juin 1919, No.3617.s. 546. “Notes de route et de guerre 

en Cyrénaïque”. Cyrénaïque Libya’nın doğu bölgesine verilen ve Altın Diyar diye ni-

telendirilen bir isimdir.  

27
 L’Illustration, Samedi 22 Juin 1919, No.3617.s. 546. “Au Camp De Enver Bey” 

Gazetenin, Enver için “Bey” unvanını kullanması dikkat çekicidir. Bu da Enver Bey’in 
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ağrırlıklı verildiği bu bölümde Mustafa Kemal’in ismi tören sırasında 

“subayların delegasyonu eşliğinde, Kızılay Başkanı ile birlikte komutan 

Mustafa Kemal’in de Enver Bey ile selamlaşmaya geldiği ” şeklinde geçmişti. 

Gazete iki sayfa sonra bu kez de 27 Nisan töreninde Senusilerin 

Osman Efendi
 
önderliğinde yaptıkları geçit törenini geniş olarak 

paylaşmış ve Derne önlerinde Ayn El Mansur’da Türk-Arap 

kampındaki törenden izlenimleri verirken de Enver Bey ile geçit 

resminde fotoğraflanan Mustafa Kemal’i “Başkomutan Enver Bey ve 

ekibi”28
 içerisinde göstermişti.

29
 Daha önemlisi ise; sol alt tarafta, geçit 

törenini bir adım önde at üzerinde izleyen Enver Bey ile bir adım 

arkasında Mustafa Kemal’in ve onun bir adım gerisinde duran Nuri 

(Conker) Bey’in isimlerinin verilmiş olmasıydı. 

Kitabını Mustafa Kemal’in akrabası da olan ve Trablusgarp’ta 

onun yanında olan Fuat Bulca’nın ve yine Trablusgarp’ta bulunan 

Kuşcubaşı Eşref’in anılarına dayandıran Cemal Kutay
30

 bu geçit res-

mindeki fotoğrafı yıllar sonra kitabında paylaşmış ve hikâyesini de an-

latmıştı. Kuşçubaşı Eşref’ten bizzat dinlediğini belirttiği yazısında aynı 

fotoğrafı “Sanırım ki elinizdeki kitabın en dikkate değer fıkrası şimdi okuya-

cağınız hâtıradır” diyerek paylaşan Kutay; bu fotoğraf hakkında Kuş-

cubaşı’nın; 

“— Size verdiğim bu resmî bizzat ben, Eşref Kuşçubaşı, Derne’de çek-

tim. O zaman yerli, yabancı birçok gazete ve dergilerde çıkan bu fotoğrafın 

aslında, kendisine İngiliz Osman dediğimiz Sudan’da Müslüman olmuş, 

hakiki hüviyeti usta bir İntellicens Servisçi olan bölük kumandanı da 

vardı.31 Yanda görülen tüfekli zabit ilk tayyare şehitlerimizden Sadık'tır. 

 

Halife ile akraba olacağının bilinmesinden ve Halifeyi teslim etmesinden kaynaklan-

maktaydı. Zira Enver Bey hanedandan biriyle nişanlı idi.  

28
 L’Illustration, Samedi 22 Juin 1919, No.3617.s. 548-549. “Le commandant en chef 

Enver Bey et son etat-major”  

29
 L’Illustration, Samedi 22 Juin 1919, No.3617.s. 548-549. “One Grande revue au 

camp Turco-Arabe d'Ain el Mansur, Devant Derna”  

30
 Cemal Kutay, Trablusgarp’da Bir Avuç Kahraman, Tarih Yayınları, İstanbul, 1963. 

31
 Cemal Kutay’ın verdiği fotoğrafta sağdaki İngiliz Osman görünmemekteydi. Aslı 

denilen L’Illustration’un fotoğrafında ise söylendiği gibi İngiliz Osman görülmekte-

dir. 
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İngiliz Osman, cesur ve vazife sever bir zabitti. Keşif savaşlarından biri-

sinde vuruldu, İtalyanlar ölüsünü merasimle kaldırmışlardı. Resmin so-

lundaki iki atlıdan /birkaç adım ileride olan Enver, hemen arkasındaki ve 

klişeye güre ilk olan da Mustafa Kemal'dir. Arada başı görünen Erkânı 

harb Reisi Nuri Bey (rahmetli Nuri Conker), arkasındaki Süleyman Askerî 

ve Mümtaz'dır. Resmi, Ayn-ı Mansur karargâhındaki geçit resmi sıra-

sında almıştım.”32 şeklinde bilgi verdiğini belirtmişti. 

Mustafa Kemal’in Türk Basınında Bilinen İkinci Fotoğrafı 

(Servet-i Fünun) 

Mustafa Kemal’in Türk basınında Şehbal’in 28 Mayıs tarihli ilk fo-

toğrafından sonra ikinci fotoğrafı, 14 Haziran 1328 yani 27 Haziran 

1912 tarihli Ahmet İhsan’ın Servet-i Fünun dergisinde ancak isimsiz 

olarak yayımlanmıştı.
33

 Mustafa Kemal’in, Türk basınında ikinci isim-

siz fotoğrafı olarak da tarihe geçecek bu fotoğraf “L’Illustration” gaze-

tesinde yayımlanmış geçit töreni fotoğrafının aynısı idi.  

Servet-i Fünun aynı fotoğrafı, “Bingazi’de Ayn’el Mansure’de 

Mücahidin-i İslamiye ve Asker-i Osmaniye’nin Enver Bey ve Erkan-ı Harbiyesi 

Önünde Resm-i Geçidi”34
 alt başlığı ile vermiş ve L’Illustration’da 

Mustafa Kemal’in adının da verilmesine rağmen sadece Enver Bey’in 

adını sayfasına yansıtmıştı. Burada derginin, bu fotoğrafı L’Illustra-

tion’dan aldığını belirtmesine rağmen ve “Mustafa Kemal” ismini kul-

lanmayıp “Enver Bey”i kullanması dikkati çekmekteydi. Sansürün bu 

tarihte bile olduğu anlaşılmaktadır 

Zira; bu Servet-i Fünun’da da yayımlanan ancak sadece Enver 

Paşa’nın adının geçtiği aynı fotoğrafla ilgili daha önce belirttiğimizi 

 

32
 Kutay, a.g.e., s. 106. Fuat Bey de “Eşref Beyin fotoğraf makinesi ne kadar da işe 

yaramıştı... Teşkilât-ı Mahsusa Reisinin İskenderiye’deki dostlarının cömertçe hediye 

ettikleri paket paket fotoğraf camları —çünkü o zaman şimdiki gibi rulo filmler 

yoktu,.— sadece bizim matbuatın değil, yabancı basının da sütunlarında yer alıyordu.” 

Şeklinde anlatmıştı. S.117. 

33
Servet-i Fünun, (27 Haziran 1912) 14 Haziran 1328-12 Recep 1330, No.1099, fo-

toğrafın altında “İllustrasyon’un muhabir-i mahsus fotoğrafından” yazılmıştır. 

34
 Servet-i Fünun, 14 Haziran 1328, 12 Recep 1330.(27 Haziran 1912) S 1099. s.149. 
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gibi bu fotoğrafı kendisinin çektiğini söyleyen Eşref Bey’in anlattıkları 

önemlidir. Eşref Bey;  

“Aradan seneler geçti. Tarih 1916 ortaları. Enver, artık PAŞA35, 

Harbiye Nazırı ve Başkumandan vekilidir. Naciye Sultanla evlenmiş, Or-

taköy’deki yalıda oturmaktadır. Birinci Dünya Harbinin en buhranlı gün-

lerindeyiz. Teşkilât-ı Mahsusa'nın üzerine yığılan işlerden Enver Paşa ile 

halledilmesi şart olanlar çıktıkça, kendisi ile buluşabildiğimiz buhranlı, 

dertli günler.,, Böyle bir günde görüşürken, bana, Yalı'da kendisine hediye 

edilen silâhlarla bir ev müzesi yapmak. istediğini söyledi ve beraberce, Ha-

rem'deki geniş salonlardan birisine geçtik. İçerde, genç denecek yaşta, za-

rif, sivrice sakallı, hal ve kıyafetinden yabancı olduğu anlaşılan bir zat, 

paleti önünde, yağlı boya büyük bir tablo üzerinde çalışıyordu. Enver, ta-

nınmış bir İtalyan olan sanatkârı bana tanıttı. Tabloya dikkat edince ir-

kildim: Bu, benim 1911 de, Ayn-ı Mansur karargâhında çektiğim, fotoğ-

rafın tablosuydu. Biraz daha dikkat edince, Enver’in hemen birkaç adım, 

yâni yarım at boyu arkasında olan Mustafa Kemal'in tablodan çıkartılıp, 

onun yerine, daha sonra Başkumandanlık yaveri olan ve o fotoğrafla daha 

gerilerde bulunan Mümtaz’ın yerleştirildiğini görmez miyim. Hem hayret 

ettim, hem üzüldüm. Enver Paşaya dedim kî:  

«— Biliyorsunuz ki bu fotoğrafı ben çekmiştim. Fakat aslı değiştiril-

miş...» Hayret etmiş gibi yüzüme baktı. Anlamamış gözüktü:  

«— Ne gibi değiştirilmiş, anlamadım Eşref Bey...»  

«— Fotoğrafın camı hâlâ bendedir: İşte, hemen arkanızda, Mümtaz 

Bey’in yerinde Mustafa Kemal Bey vardı. Tabloda yer değiştirmişler. Doğ-

rusu mâna veremedim, Sizi ikaz etmek benim vazifemdir.»  

Sesimin tonundan cidden müteessir olduğumu anladı mı ne, bilemi-

yorum, yine şaşırmış gibi yüzüme bakmakta devanı ediyordu:  

«—Allah, Allah... Söylediklerinizden bir şeyler anlıyamıyorum azi-

zim... O, Trablus Garb'de var mıydı?»  

 

35
 Cemal Kutay’ın eserinde bu kelime büyük harfle yazılmıştır. 
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«— (O) dediğiniz kim efendim?»  

«— Kim olacak? Mustafa Kemal?»  

Enver, çok ciddî, şakası olmayan, vakur bir insandı. Bu sefer gerçek 

bir hayret ve tereddüd sırası bana gelmişti: 

«— Paşa Hazretleri... Şurada bir tablo var, bunun aslı olan fotoğrafı 

ben çektim. Bu fotoğrafta Mustafa Kemal, sizin hemen üç dört adım, ni-

hayet yarım at boyu gerinizde idi. Şimdi burada ise...»  

Sözümü bitirmeme imkân yermedi, Gülmiye başladı:  

«— Hah, şimdi işin can alacak noktasına geldiniz. Mustafa Kemal, 

benden yarım at boyu geride mi idi? Siz bilmez misiniz ki, O, yarım at boyu, 

bir metre değil, iki santim bile kimsenin ardında, gerisinde olmayı taham-

mül edemez. Bu tabloyu görür de üzülür diye düşündüm ve bu tedbiri al-

dım.» Enver, tebessüm ediyordu. Bu tebessümün sakladığı birçok hakikat-

ler vardı.»36  

şeklinde anlatmıştı. Eşref Bey’in bu anlatımından da anlaşılacağı üzere 

daha 1912’de bile bir sansürün olduğu düşünülmelidir
37

.  

Mustafa Kemal’in İç ve Dış Basında Yayımlanmış Diğer 

Fotoğrafları (1912) 

Mustafa Kemal’in Batı kaynaklı Fransız L’Illustration gazetesinde 

çıkan fotoğrafından bir hafta sonra İngiliz Illustrated London News 

gazetesi de 29 Haziran 1912 tarihli 1024.sayısında L’Illustration’da 

kullanılan aynı fotoğrafları farklı bir düzenlemeyle kullanmıştı.
38

 

Batı’da Mustafa Kemal’in fotoğrafının ikinci kez yayımlandığı Il-

lustrated London News gazetesi “On The Turkish Side In Cyrenaica” baş-

lığıyla Trablusgarp cephesini anlattığı sayfasında büyük boy olarak 

 

36
 Kutay, a.g.e., s. 106-108. Kutay da “Eşref Beyin teşhisi doğru idi: Bu «tebessüm» ün 

sakladığı birçok hakikatler vardı kî, bunlar, daha sonraki hâdiselerin mihveri oldu..” 

şeklinde yorum yapmıştır.. 

37
 Cemal Kutay, Mustafa Kemal’in Derne’de yaptığı saldırı ile İtalyanlara püskürttüğü 

Kasr-ı harun taarruzu sonrası başta Enver Bey olmak üzere bütün erkandan tebrik 

aldığını da eklemişti. 

38
 Illustrated London News, June 29, 1912, N.1014. 
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birkaç fotoğraf yayınlamıştı. Bunlardan üstte verdiği sağdaki fotoğraf, 

L’Illustration’da ve Servet-i Fünun’daki Enver Bey ile Mustafa Ke-

mal’in at üzerinde geçit törenini izledikleriyken, hemen onun solunda 

da yine L’Illustration’daki Enver Bey ile Mustafa Kemal’in olduğu fo-

toğraf bulunmaktaydı. Fotoğrafın altına “Cyrenaica'daki Osmanlı 

birliklerinin Başkomutanı Enver Bey, Derne komutanı olan Türk subayı 

Mustafa Kamel ile görüşmede”39
 diye yazan gazete, böylelikle daha önceki 

gazeteler gibi Mustafa Kemal’in tarihteki yerini ortaya koyacak şekilde 

tarihe notunu düşüyordu. 

Aynı fotoğraf üçüncü olarak Resimli Kitap’ın Temmuz 1328 

(1912) sayısında yine Mustafa Kemal’in adı olmadan yayımlanmıştı.
40

 

Aynı fotoğraflarda, Batı’daki basın organlarında Mustafa Kemal’in de 

adı verilirken Resimli Kitap da bu aynı fotoğrafı sansür uygulayarak 

“Derne’de 14 Nisan (27 Nisan) merasiminde milli taburlarından birinin resmi 

geçidi- Önde bargir (beygir) üzerinde bulunan kumandan büyük Enver’dir”41
 

şeklinde Enver Bey merkezli vermişti ancak fotoğrafta Mustafa Kemal 

de net olarak görülmekteydi. 

Türk basınında Mustafa Kemal’in ilk fotoğrafını 28 Mayıs 1912 

tarihinde hem de ismiyle birlikte yayınlayan Şehbal gazetesi, Yunus 

Nadi’nin makalesinin de olduğu bu sayısından 7 sayı sonra yine Trab-

lusgarp’ta çekilmiş askerlerimizin fotoğraflarını yayımlamıştı. Özel-

likle de bu sayısında Mustafa Kemal’e daha çok önem verildiği de gö-

rülmüştür. Zira bizim konumuz için de oldukça önemli olan bu sayıda, 

 

39
 “The commander in chef of the Ottoman Troops in Cyrenaica, Enver Bey in con-

varsation with Mustafa Kamel the Turkish officer who is commanding the Derna di-

vision”. 

40
Resimli Kitap, Temmuz 1328 (1912) C 7, Numara 42. II. Meşrutiyet Dönemi’nin 

önemli ve dikkat çekici süreli yayımlarından olan Resimli Kitap Dergisi ilk kez Eylül 

1324/1908 tarihinde, son olarak da Teşrin-i evvel 1329/1914 tarihinde yayımlanmış-

tır. 51 sayı yayımlanan Resimli Kitap’ın imtiyaz sahibi 6.sayıya kadar Faik Sabri (Du-

ran), sonra ise Ubeydullah Esad idi. (Tayfun Barış, Resimli Kitap Dergisi’nin İnce-

lenmesi (9–16. Sayılar), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 

Edirne 2010, s. 45.) 

41
 Resimli Kitap, Temmuz 1328 (1912), C 7, Numara 42. s.436. 
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4 kez Mustafa Kemal’in fotoğrafına hem de adıyla birlikte yer veril-

mişti. Böylece Mustafa Kemal’in Türk basınındaki ismiyle birlikte ve-

rilen ikinci fotoğrafı yine Şehbal dergisinde, bu kez 1 Eylül 1328 (14 

Eylül 1912) tarihli 60.sayısında yer almıştı.
42

  

Şehbal bu 60.sayısında Trablusgarp’daki “mücahidlerin” fotoğraf-

ları arasında Mustafa Kemal’in fotoğraflarını bir kez daha adıyla bir-

likte yayınlamıştı. Şehbal’in 230.sayfasında, dört adet fotoğrafın orta-

sında Mustafa Kemal’in arkadaşı Fuat Bey ile fotoğrafı "Derne de iki 

mühim kumandan. Sağdaki Şark Kolu Kumandanı Fuat Bey, soldaki Derne 

Kumandanı Mustafa Kemal Bey"43
 alt başlığıyla verilmişti.  

Mustafa Kemal, Şehbal’in bu aynı sayısında, 2 sayfa sonra da hem 

adı ile hem de fotoğrafı ile 2.kez yer bulmuştu. Savaş alanındaki insani 

örneklerden olarak açılan hastanenin 3 resim ile alıntılandığı sayfada 

en üstteki “Derne'de bir Hilal-i Ahmer Hastahanesinin resm-i küşadı: 1) Mu-

tasarrıf ve Umumi Kumandan-ı Kahraman Enver Bey, 2) Derne Kumandanı 

Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Mustafa Kemal Bey.”44
 Alt yazısı ile verilen fo-

toğrafta, ortadaki 7 kişi önemli görülerek rakamla işaretlenmiş ve 

Mustafa Kemal de Enver Bey’den sonra 2. olarak isimlendirilmişti
45

.  

Derginin bu sayısında 3.kez Mustafa Kemal’in fotoğrafı ve ismi bir 

sayfa sonra bir kez daha kullanılmıştı. Yine Trablusgarp’taki “mücahid-

lerin” fotoğraflarının verildiği büyük boy sayfada en üstteki fotoğrafta 

“Cihan-ı cihadda cevval-i cephelerden: Ortadaki nasiye-i necip[necip alın], 

meşagil-i harp sebebiyle haledar-ı lihye [sakallı] olan Kahraman Enver Beydir. 

Sağında bastonlu zat, Derne Kumandanı Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Mustafa 

 

42
Şehbal, 1 Eylül 1328. S 60. (14 Eylül 1912) s.230. “Harb-i Hazırın Tarihinde Mür-

tesim [Resmi görülen] Simalardan Birkaçı” Bu fotoğraflar Arıkan tarafından görül-

müş ancak görüntüleri olmadan ayrıntısıyla anlatılmıştır. Bknz. Arıkan, a.g.m. 

43
 Şehbal, 1 Eylül 1328. S 60. (14 Eylül 1912) s.230.  

44
 Şehbal, 1 Eylül 1328. S 60. (14 Eylül 1912) s.232. “Saha-yı Harbdeki Faaliyet-i İn-

saniyetkâranenin Temasil-i Cedidiyesinden” 

45
 Fotoğraftaki diğer sıralamadaki kişiler;“3.Bingazi Mebus-u Sabıkı Binbaşı Abdülka-

dir Bey, 4. Bingazi Meclis-i İdari Başkatibi Mahmut Zeki Bey, 5.Tunuslu Şeyh Salih 

Efendi, 6.Cebeli Lübnan eşrafından Emir Şekip Arslan Bey, 7. Bahriye Yüzbaşıların-

dan mücahid Muhittin Bey.” 
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Kemal Bey. Enver Bey’in solunda duran gözlüklü zat da Erkan-ı Harbiye Bin-

başısı Nuri Beydir.”46
 şeklinde verilen alt yazıyla Mustafa Kemal Bey, 

Enver ve Nuri (Conker) Beyler ile resmedilmişti.  

Şehbal’in aynı sayısında iki sayfa sonra 4.kez fotoğrafı ve ismi ile 

Mustafa Kemal yeniden resmedilmişti. Sayfada yine Trablusgarp’teki 

“gönüllülerin” fotoğrafları arasında "Derne'de Erkân-ı Zabitandan Birkaç 

Mücahit" başlığı ile verilen kalabalık bir grubu içeren fotoğrafta 5 kişiye 

rakam verilmiş ve Mustafa Kemal ise 1. olarak rakamla işaretlendiri-

lerek “1-Derne Kumandanı Mustafa Kemal Bey” olarak da altına not dü-

şülmüştü.
47

  

Şehbal, 2 sayı sonra Trablusgarp fotoğraflarına devam etmiş, 1 

Teşrinievvel 1328 tarihli (14 Ekim 1912) sayısında
48

 da aynı şekilde 

Mustafa Kemal’in fotoğrafını kullanmıştı. Renkli bir mizansen içinde 

"Bir hücumdan evvel kumandanın kaydettirdiği mühim noktalar.” başlığı ile 

ve ”Derne'de Erkân-ı Harp Binbaşısı Mustafa Kemal Bey, yaveri Fehmi Bey’e 

emirlerini zabt ettiriyor. Bir müfreze-i mücahidin de teşne-i hücum bir vekar-ı 

arabi ile infaz-ı evamire müheyya duruyorlar" alt yazısıyla verilen bu fotoğ-

rafta da Mustafa Kemal Türk basınında üçüncü kez ismen bir fotoğrafı 

verilerek tanıtılmıştı.  

Mustafa Kemal Paşa artık kamuoyu tarafından tanınmaya başlan-

mıştı. Ancak onu asıl geniş kitlelere tanıtan; onun I.Dünya Savaşı yıl-

larında ve özellikle de 1915’de Çanakkale’de, Anafartalar ve Arı-

burnu’ndaki İtilaf kuvvetlerine karşı kazandığı başarılar olacaktır. Bu 

başarılar sonrası Mustafa Kemal Paşa sansüre rağmen basında hem 

 

46
Şehbal, 1 Eylül 1328. S 60. (14 Eylül 1912) s.233. “Muharebe Meydanından cabeca 

[yer yer] inkisalar [yansımalar] ” 

47
 Şehbal, 1 Eylül 1328. S 60. (14 Eylül 1912) s.236. “Sahife-yi Harbin İdare-yi Hare-

katıyla Müştagil Nasiyeler”. Fotoğrafta diğer 4 kişi de şunlardı.“2. Berasa Kolu[Berasa 

Aşireti bölgesi] kumandanı kolağası Ziya Bey, 3. Ubeydat Kolu [Ubeydat Aşireti böl-

gesi] kumandanı Yüzbaşı Ali Bey, 4. Hasse Kolu kumandanı Mümtaz bey, 5. Derne 

Kolu kumandanı Emin Efendi”. 

48
 Şehbal, 1 Teşrinievvel 1328, (14 Ekim 1912), S 62, s.266. “İtalyanların Yalanlarına 

zemini ihtira olan Osmanlı Hakikatlerinden” 
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fotoğrafları hem de adıyla 1917 yılına kadar daha geniş olarak yer ala-

caktır
49

. 1917 sonrası ve özellikle de 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelişi 

ve sonrasında gazetelerde röportaj yapılan ve fotoğrafları çıkan ve de 

padişah Vahdettin ile Selamlık görüşmelerinde adı kamuoyunca gö-

rülür bir duruma gelmişti
50

. Mustafa kemal Paşa’nın tanınırlıkta zir-

veye çıktığı bu dönemden sonra artık ülkesi için bir kurtuluş savaşına 

başlayacağı 1919 yılına girilecektir. İşi kolay değildir. Her açıdan or-

taya çıkan muhalifleri tarafından adının itibarsızlaştırılmaya da çalışı-

lacağı bu dönemde; görevlendirilmesi, yola çıkması ve Samsun’a var-

dıktan sonra adının kamuoyunda nasıl geçtiği olayların çerçevesinde 

önem kazanacaktır.  

1919’un İlk Aylarında Mustafa Kemal Paşa 

12 Ocak 1919 tarihinde istifasını vererek yeniden bir kabine 

kurma şansını elde eden Tevfik Paşa’nın yeni kabinesini özetleyen en 

önemli gelişme; daha önce Evkaf Nazırı iken Vahdettin’e çok yakın 

olan Ahmet İzzet Bey’i (Kanbur)
51

 Dahiliye Nazırlığı’na ataması ol-

muştu
52

. Akşin bu atamayı, Vahdettin tarafından İngilizler ile anlaş-

ması şeklinde yorumlamış ve İttihatçıların tutuklanmasına ortam ha-

zırlama olarak görmüştür
53

.  

Dahiliye Nazırı İzzet Bey, gecikmeden girişime başladı ve Padişah 

yanlısı hükümetin onayıyla 29 Ocak 1919 akşamı başlayan ve ertesi 

 

49
 1.Dünya Savaşı’nın Çanakkale Savaşı’ndaki Arıburnu ve Anafartalar’daki başarıla-

rının sonucu olarak daha sonraki basında da yer bulacaktı. O’nu 1915-1916 arasında 

kamuoyuna daha geniş olarak tanıtan “tanınırlık örnekleri” tarafımızdan yapılan ve 

kısa sürede bitirilecek olan bir çalışma ile bilim dünyasına kazandırılacaktır. 

50
 Mustafa Kemal Paşa’nın 1918 yılı içindeki tanınırlık örnekleri için bknz. Mehmet 

Emin Elmacı “Kamuoyuna Yansıması Çerçevesinde Mustafa Kemal’in Adının Tanın-

ması Ve 1919’a Gelişte Mustafa Kemal” Belgi Dergisi, Yıl 2019, C 2, S 18, Ss. 1205 – 

1254. 

51
 Daha sonranın ve 15 Mayıs’taki işgal gününün İzmir Valisi. 

52
 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, C 1, Cem Yayınevi, İstanbul, 

1992, C 1, s.148. 

53
 Sina Akşin, a.g.e., C 1, s.149. 
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gün de devam eden tutuklamalarda
54

 İttihatçıların önemli liderlerin-

den Eski Dahiliye Nazırı İsmail Canbolat, İttihat Terakki Katib-i Umu-

misi Mithat Şükrü (Bleda), Merkez İdare heyetinden Ziya Gökalp, 

Tevfik Rüştü, Eski Men- i İhtikar Reisi ve Mebusan Meclisi Reisi Hü-

seyin Cahit (Yalçın), İstanbul Mebusu Emanuel Karasu, İzmir eski Va-

lisi Rahmi, Kara Kemal
55

, Milli Ajans Müdürü Hüseyin Tosun, Lazis-

tan Mebusu Süleyman Sudi
56

, Polis Müdüriyeti 3.Kısım eski Müdürü 

Tevfik Hadi, Bursa Mebusu Rıza, Süleyman Numan Paşa, Tırnakçı 

Salim ve daha birçok kişi tutuklanmıştı
57

.  

Bu tutuklamalar sırasında ve Dr.Reşit Bey’in 25 Ocak’ta kaçması
58

 

sonrasında Polis Müdür-ü Umumisi Miralay Halil Bey’in “pek müsama-

hakar vaziyette”59
 bulunduğunu ima eden Alemdar gazetesi

60
 müdürün 

kaçtığı yalan haberi ile birlikte çok ağır cümlelerle Halil Bey’i itibar-

sızlaştıran manşetlerini de servis etmişti
61

. Halil Bey’in başka gazete-

lere Alemdar hakkında aleyhte demeç vermesi üzerine, Alemdar Halil 

 

54
 Söz gazetesi bu haberi verirken “hele şükür kabine faaliyete geçti” cümlesini kur-

muştu. Söz, 31 Kanunsani 1919, “İttihatçıların Tevfik Münasebetiyle” 

55
 Gazetede Kara Kemal’in tanıtımı sansürlenmişti. 

56
 Sudi, tutuklanma aşamasında elbette bize de sizi tutuklama sırası gelecektir” de-

mişti. Söz, 2 Şubat 1919, “Calib-i Dikkat Bir Halet-i Ruhiye” 

57
 Söz, 31 Kanunsani 1919, “İttihatçıların Tevkifi Münasebetiyle” 

58
 Sina Akşin, a.g.e., C 1, s.152. 

59
 Alemdar 4 Şubat 1919, “Polis Müdür-ü Umumisi Firar etmiş” Zaman gazetesinin 

bir sayısında Alemdar’ın Polis Müdürüne düşmanlığının ana nedeni de ortaya çık-

mıştı. Zaman, isim vermeden “gazetelerden biri” diye belirtiği bir gazetenin “sahip ve 

muharirlerinin mevkuf Karasu ile her arzu ettikleri zaman görüşmelerine Polis Mü-

düriyet-i Umumiyesince müsaade edilmemesi üzerine” Halil Bey’e karşı birçok suçla-

mada bulunduğunu belirtmişti. Zaman, 5 Şubat 1919 “Polis Müdürünün Müdafaatı 

”Gazete taramalarımızda Halil Bey ile uğraşan ve sert dil kullanan Alemdar dışında 

bir gazete olmadığı göründüğüne göre bu gazetenin Alemdar olduğu düşünülmeli-

dir. Nitekim Halil Bey de demecinde Alemdar gazetesinden söz etmişti. 

60
 Alemdar gazetesi bu İttihatçı tutuklamalarını “İcraat-ı Hükümet başladı” cümlesiyle 

ana manşette duyurmuştu. Alemdar, 31 Kanunsani 1919, “İcraat-ı Hükümet başladı” 

Aynı günlü başyazısında Refii Cevat da başlığını bu tutuklamalara değinerek “İlk 

Adım” olarak atmıştı. 

61
 Alemdar gazetesi, bu tutuklamalar sırasındaki tam serbestlikten dolayı, teftiş heyeti 

başkanı Kemal Bey tarafından bu serbestliğin kaldırılmasının istendiğini, bunun üze-

rine de Halil Bey’in, Kemal Bey’e işten el çektirdiğini yazmıştı. Özellikle Polis Mü-

dürü’nün bu “iltifatkar” davranışını Rahmi Bey’i “zevklendirdiğini” yazan ve bundan 
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Bey’in “Elimden bir kaza çıkacak” cümlesini söylediğini de ekledikten 

sonra kendisi de “Bizim de elimizden çıkacak kaza onun elinden çıkacak ka-

zadan daha fenadır” cümlesini kullanmıştı. Alemdar bir gün sonraki sa-

yısında da bu sert haberlerine devam etmiş ve “Polis Müdürü aciz değil” 

ve “Polis Müdürü iltica ediyor” başlıklarıyla itibarsızlaştırma haberlerine 

devam etmişti
62

. Alemdar 6 Şubat günlü sayısında manşetinde boş bir 

alanda “Sansür memurunun talimatnamesi” başlığında önceki gece ken-

dilerine ulaşan “bir kağıt parçası” ile “memuriyetine son verilmiş bir memur” 

dediği Polis Müdürü’nün son işlemini anlatmıştı
63

. Bu cüret içeren 

cümleler sonrası Halil Bey’in “elinden çıkacak kaza” Alemdar gazetesi-

nin 5 Şubat sayısının toplatılması ve daha sonra da 6 gün boyunca ka-

patılması olacaktır
64

.  

Burada konumuz açısından önemli olan nokta ise, Alemdar’ın ka-

patılmadan bir gün önce 6 Şubat sayısının en üstte kapağının yanında 

küçük bir kutuda “Mustafa Kemal ile Mülakat” başlığıyla “Yarınki nüsha-

 

dolayı da Rahmi Bey’in iktidara geldiklerinde de kendisini Polis Müdürü yapacakla-

rını söylemesini eleştiren Alemdar; Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın da bu gelişmeden 

dolayı hükümeti protesto ettiğini duyurmuştu. Alemdar, 3 Şubat 1919, “Akim Kalan 

Bir Azil” Ancak Halil Bey, Alemdar’ın iddialarının doğru olmadığını basına duyurmuş 

ve bu gazeteler hakkında soruşturma açılacağını belirtmişti. Gazete; Dahiliye Nazırı 

Vekili İzzet Bey’in de Halil Bey’in ve Kemal Bey’in yerinde kalacağını söylediğini de 

eklemişti. Alemdar, 4 Şubat 1919, “Polis Müdür-ü Umumisi Firar etmiş” 

62
 Alemdar,5 Şubat 1919, “Mesele Bir Hakikat Meselesi Oldu” “Polis Müdürü Aciz 

Değil” ve “Polis Müdürü İiltica Ediyor” Alemdar durumu o kadar ileri götürmüştü 

ki; “Polis Müdürü İltica Ediyor” başlıklı haberinin altına Halil Bey’in kendi haberle-

rinden dolayı müteessir olduğunu ve bu nedenle Hürriyet ve İtilaf Fırkasına haber 

göndererek görüşme talep ettiğini ama reddedildiğini ironi olarak duyurmuştu.  

63
 Alemdar, 6 Şubat 1919, “Mesele Bir Hakikat Meselesi Oldu” “Polis Müdürünün 

Kanunsuz Hareketine Karşı”. Alemdar, Recai Nüzhet ve Refi Cevat'ın Polis Müdürü 

hakkında Dahiliye Nezareti ‘ne yazdıkları mektuplar da yayımlamıştı. Nitekim Polis 

Müdürü Halil Bey, 4 Mart’ta kurulan Hürriyet ve İtilafcı Damat Ferit hükümeti tara-

fından Polisi Müdüriyetindeki köklü değişiklikler sırasında aynı gün görevinden alın-

mış ve yerine Mehmet Nurettin Bey getirilmişti. Alemdar, 5 Mart 1919 “Mustehberat-

ı Hususiye”  

64
 Alemdar, 13 Şubat 1919, “Altı Günlük Sükuttan Sonra” Sarıhan, 5 Şubat’ta çıkarılan 

yönetmelik ile sansürün daha da ağırlaştırıldığını belirtmiştir. Zeki Sarıhan, Kurtuluş 

Savaşı Günlüğü, C 1, 2.Baskı. Öğretmen Yayınları, 1986, Ankara s.124. 
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mızda Mustafa Kemal Paşa ile icra eylediğimiz mühim bir mülakatı neşr eyle-

yeceğiz.” Cümlelerini yazmasıdır
65

. Ancak Alemdar’ın bu mülakatı, ka-

patıldığı için ertesi gün yayımlanmamıştır
66

.  

Zeki Sarıhan bu mülakatında Mustafa Kemal’in; İttihatçılar aley-

hinde konuşmuş olmasını muhtemel bulmuştur
67

.  

Bu süreçte; Mustafa Kemal’in adının gazetelere geçmesini nedeni 

Halil Bey’in Akşam gazetesindeki bir mülakatında; Çanakkale’den 

bahsetmesi ve söylediklerinin bir şekilde Mustafa Kemal’e dokunma-

sıydı.
68

. Zira Alemdar’ın iddia ettiği Halil Bey’i Divan-ı Harb’e veren 

komutanı Mustafa Kemal idi. Biz de Akşam gazetesinin tüm sayılarına 

bakmamıza rağmen bu mülakatın olduğu nüshayı bulamadık. Ancak 

burada anlaşılan şu ki; Zeki Sarıhan da Akşam gazetesindeki bu müla-

kata ulaşamadığı için; Halil Bey’in mülakatında Çanakkale cephesin-

den bahsettiğini belirterek Mustafa Kemal ile o cephede bulunmasın-

dan dolayı bir bağ kurmuştu.  

Nitekim Mustafa Kemal Paşa da anılarında; Fethi Bey’in ileride 

tutuklanması sırasında onu ziyaret ettiğinde “Yaverim, tutukluların polis 

müdürlüğü içindeki bir dairede bulunduklarını haber verdi. Resmî ünifor-

mamı giydim, yaverimi yanıma alarak gittim. Polis Müdürü, Umûmî Harp’te 

 

65
 Alemdar başyazarı Refi Cevat, 4 Şubat tarihinde Mustafa Kemal ile Şişli’deki evinde 

görüşmüştü. Sadi Borak’a göre; İttihatçı olduğunu bilmesine rağmen, Refii Cevat’ın, 

İttihatçıların zararlı faaliyetlerine karşı olduğunu gördüğü Mustafa Kemal Paşa ile 

görüşmesinin, İttihatçıların düşmanı Alemdar gazetesinde yayımlanması Mustafa Ke-

mal’in İttihatçılığı konusundaki kuşkuları silecekti. (Sadi Borak, a.g.e., s. 202.) Sadi 

Borak bu görüşmeyi birlikte çalıştığı Refi Cevat’tan dinlemişti. Buna göre Mustafa 

Kemal Paşa Refi Cevat’a; “herhangi bir teşkilatçının Anadolu’ya geçer de milleti silahlı 

bir mukavemete hazırlarsa bu yurdun kurtulacağını” söylemişti. Refi Cevat bu görüş-

meyi yayımladığını belirtmesine rağmen yayımlanmadığı da ortadadır. Refi Cevat 

Ulunay; bu görüşmeyi, daha sonra özetleyerek Milliyet gazetesinde yayımlamıştır. 

Milliyet, 29 Ekim 1954. “Cumhuriyet ve Sembolü”. 

66
 Alemdar’ın tekrar yayınlanmaya başladığı 13 Şubat’tan sonrasında da böyle bir mü-

lakata rastlanmamıştır. 

67
 Sarıhan, a.g.e., s.66. 

68
 Sarıhan, a.g..e., s. 66.  
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liyâkatsizliği için hayli kötü muamelede bulunduğum eski bir subaydı.”69
 cüm-

leleriyle Polis Müdürü Halil Bey hakkında fikrini söylemişti. Oysa bu 

cephe Çanakkale değil Bitlis’teki Kafkas Cephesi idi.  

Nitekim İsmet Görgülü’nün savaştaki komutanları tanıttığı ese-

rinde; daha sonranın İstanbul Polis Müdürü de olan Miralay Halil için 

“Alb. Halil’in başarısızlığı üzerine 7’nci Tüm. K. lığına 21Ağustos 1916’da 

Alb. Osman getirildi”70 denilerek; Polis Müdürü Halil Bey’in bu cephede 

bir başarısızlık yaşadığı belirtilerek Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesi 

doğrulanmış oluyordu. Daha önemlisi ise; o cephede bulunan Mustafa 

Kemal Paşa’nın anılarının anlatıldığı eserinde Şükrü Tezer; Halil 

Bey’in bir hatası sonrasında; Mustafa Kemal Paşa’nın “Bu kayıtsızlıklar-

dan dolayı fırka kumandanı Miralay Halil Beyle 21 inci Alay Kumandanı Ali 

Bey, derhal cepheden geri çekilerek Şam Divan-ı Harbine gönderilmiş ve bin-

netice her ikisinin de o zaman tekaüde sevkedilmiş (emeklilik) olduklarını zan-

nediyorum” 
71

cümleleriyle olayı netleştirmiş oluyordu. 

İşte bu Halil Bey; Alemdar tarafından tutuklanmalara karşı ol-

makla, bazı tutuklulara çok müsamahalı davranmakla, müfettiş Kemal 

Bey’i haksız azl ederek Hürriyet ve İtilaf Fırkasına darbe vurmakla ve 

itibarsızlaştırılmak için de savaşta cepheden kaçmakla suçlanmıştı. Za-

man gazetesinin görüştüğü Halil Bey de fevkalade faaliyetlerinden do-

layı 6 ay gibi kısa bir sürede kaymakamlıktan miralaylığa yükseldiğini 

ve savaşta gümüş imtiyaz madalyasına sahip olduğunu belirtmiş ve sa-

vaş sırasında bir davada hakkında bir belgenin verilmemesi nedeniyle 

yanlış algılamaların olduğunu ve şu an miralay olduğu için de bu suç-

lamaların doğru olmadığını belirtmişti. Savaştan kaçmasına da “savaş-

tan kaçanlar kurşuna dizilir” yanıtını vermişti. Kemal Bey’i de devlet 

adabına uymadığı, kumarhanelerle ortak çalıştığı ve okuma yazma bil-

meyen birini komiser yaptığı için görevden aldığını eklemişti. Ama ne 

 

69
 Falih Rıfkı Atay, Vahdettin, s.107. 

70
 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, (1912-1922), TTK Yayınları, İstanbul, 

1983 s. 120. 

71
 Şükrü Tezer, Atatürk'ün Hatıra Defteri, TTK Yayınları, Ankara, 1995, s. 56 
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önemli nedeni de görevi nedeniyle bildiği bazı bilgileri Alemdar gaze-

tesine ulaştırması olduğunu belirtmişti.  

Nitekim 7 Şubat 1919 tarihli Ati gazetesi de bu konuya girmiş ve 

“Mustafa Kemal Paşa ile Polis Müdürü Halil Bey” başlıklı haberinde “şu 

son günlerde isimleri matbuata aks eden72 Mustafa Kemal Paşa’dan, dün bir 

mülakat rica etmiştik. İsimlerinin, matbuat sütunlarına geçmesine sebeb olan 

hususat hakkında kendilerinden bazı istizahatta bulundum. Sual ettiğim mesa-

ile şimdilik cevap vermenin muvaffık ve münasip olmayacağını ve kendilerini 

ziyaretimden yarım saat evvel, Harbiye Nezareti’ne irsal ettikleri tezkere sure-

tini alabileceğimim söylediler.” diyerek bu tezkereyi aynen yayımlamıştır. 

“Yaver-i Hazret-i Şehriyari Mülga Yıldırım Grubu Kumandanı Mustafa Ke-

mal” ünvanını kullanan Mustafa Kemal Paşa tezkerede; “Harbiye Neza-

ret-i celilesine Nüshasını leffen takdim ettiğim Akşam gazetesinde Polis Mü-

dürü Halil Beyin hakkımda lisanı hürmete yakışmayan ifadatı vardır. Madun 

tarafından vuku bulan bu harekete karşı Harbiye Nezareti’nin müdahale et-

mesi ve mümaileyhi tecziye ile, tecziye ettiğini orduya tamim etmesi iktiza eder 

mütalaasındayım. Nezaret-i celile, Ordu kumandanlarının hukukunu ma-

dunlarına karşı muhafaza etmeyi tehir buyurduğu halde, husule gelecek meha-

ziri maalumu samileri olmağla, mir mümaileyh Halil Bey hakkında yapılan 

muamelenin sürat i mümküne ile tebliğ ve gazetelerle ilanını istidaa ettim. 

Bundan maada Vakayi i Harbiye mevzubahs olduğundan işbu vakanın haki-

kati ve bahusus Halil Bey’in muharebe meydanından tebyidiyle kumandan ıskat 

eden vakanın Erkanı Harbiyede mazbut vezaifden neşr olunması rica olu-

nur”73
 demişti.  

Bu süreç, İtttihatçıların, verilen listelerle tutuklandığı, kurulan 

mahkemelerde yargılandıkları, Allenby’nin 7 Şubat’ta Desperey’in de 

 

72
 Dönemin nerdeyse tüm basınını taramamıza rağmen; bu süreçte Mustafa Kemal 

Paşa’nın adı basında görülmemiştir. Bundan da sadece Ati gazetesindeki demeci üze-

rine haberdar olunmuştur.  

73
 Ati, 7 Şubat 1919, “Mustafa Kemal Paşa ile Polis Müdürü Halil Bey” 
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8 Şubat’ta İstanbul’a gelişleri
74

 üzerinden İngiliz ve Fransız işgal kuv-

vetlerinin birbirleriyle mücadelesinin arttığı ve Allenby ile Desperey’in 

kabine üyelerine tavırlarıyla
75

 da İstanbul hükümetinin egemenliğinin 

azaldığı döneme denk gelmekteydi. Tehcir yargılanmaları gün gün 

gazetelerde yayımlanıyordu, 

Bu kriz ortamından Tevfik Paşa hükümeti de etkilenecekti. Alem-

dar gazetesinin, daha 29 Ocak’ta “Buhran-ı Vükela mı?”
76

 başlıklı en er-

ken haberi; bir kriz ile hükümet açısından ortamın yeniden düzenle-

neceğini gösterir gibiydi. Nitekim 13 Şubat günü kabinede Arif Hik-

met Paşa ve Şerif Paşa’nın bazı atamaları kabul etmemeleri nedeniyle 

istifa etmeleri bu krizi tekrar patlatmıştı
77

. Sonuçta Tevfik Paşa, Akşin 

tarafından yine “taviz” hükümeti olarak nitelendirilen kabinesini 24 

Şubat 1919 tarihinde kurmuştu
78

.  

Hükümetin kurulduğu bu süreçte Mustafa Kemal Paşa’nın adı ye-

niden gazete sayfalarına yansımıştı. Vakit gazetesi 27 Şubat tarihli sa-

yısında “Mustafa Kemal Paşa” başlığı ile verdiği haberde; “Mülga Yıldı-

rım Orduları Grubu kumandanı Mustafa Kemal Paşa’nın Erkan-ı Harbiye-yi 

Umumiye riyasetine tayin edileceği işitilmiştir.” 
79

Diyerek aldığı bir duyumu 

 

74
 Söz, 8 Şubat 1919 “Ceneral Allenby Dün Geldi” Vakit, 8 Şubat 1919 “İngiliz ve 

Fransız Generaller Şehrimizde” Vakit, Allenby’nin dün geldiğini, Desperey’in de bu-

gün geleceğini yazmaktaydı. 

75
 Sina Akşin, a.g.e., C 1, s. 159. 

76
 Alemdar, 29 Ocak 1919, “Buhran-ı Vükela mı?” 

77
 Alemdar gazetesi hükümet kurulduktan sonraki bir sayısında “Buhran-ı Vükela ve 

Esbabı” başlıklı yazısında hükümet krizinin Şurayı Devlet Reisi (Mehmet Şerif Paşa) 

ile Adliye Nazırı’nın (II. Abdülhamit’in damadı Arif Hikmet Bey) istifa etmek isteme-

leri sonrasında Maliye Nazırı(Abdurrahman Bey) ile aralarında çıkan tartışma fikrin-

den ortaya çıktığını belirtmişti. Alemdar, 27 Şubat 1919 “Buhran-ı Vükela ve Esbabı” 

78
 Vakit, 25 Şubat 1919, “Kabine Tebdili- Sadrazam Tevfik Paşa Riyasetinde Yeni Bir 

Heyet-i Vükela”. Tasvir-i Efkar, 25 Şubat 1919 “Tebdil-i Vükela” Vakit gazetesi, 1919 

yılına Muvakkit adıyla girmiş bir süre sonra 23 Ocak’ta Muvakkat, 24 Ocak’ta Müte-

vakkıt, 2 Şubat’ta Muvakkat, 11 Şubat’ta yeniden Mütevakkıt, 20 Şubat’ta da yeniden 

Vakit adına geri dönmüştür 

79
 Vakit, 27 Şubat 1919. “Mustafa Kemal Paşa” Mustafa Kemal Paşa; İstanbul’a geldiği 

günden beri siyasi olarak hükümetlere girme çabasındaydı. Ancak biz biliyoruz ki; 

Vahdettin ile 20 Aralık’taki görüşme sonrası bu umudunu kaybetmişti. Yine o siyasi 

süreçte Aralık 1918 günlerinde, Refet Bey’in kendisine önerildiği halde Şişli’deki 

evine gelip Harbiye Nezareti için Mustafa Kemal’i önerdiğini söylediğini ve Mustafa 
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haberleştirmişti. Gazete haberinin devamında ise; hali hazırdaki Er-

kan-ı Harbiye-yi Umumiye Reisi Fevzi Paşa (Çakmak)’nın henüz istifa 

yazısının kabul edilmediğini de eklemişti
80

. 

Mustafa Kemal Paşa artık bir şekilde siyasetin içindeydi. Ülkenin 

bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için elinden geleni yapma çaba-

sındaydı. Yönetim katında en üstten en alta herkes tarafından bilinen 

bir kişi olarak da göz önündeydi ve artık taraf durumundaydı. Ge-

nelde bütün kamuoyu tarafından vatanseverliği ve tam bağımsızlıkçı 

tutumları nedeniyle saygıyla tanınıyordu ama bazen İttihat ve Terakki 

karşıtları, bazen de son dönemde aralarının tamamen bozulduğu En-

ver Paşa yanlıları tarafından da hedef alınabiliyordu. 

Yeni kabine kurulduktan bir gün sonra 26 Şubat’ta; Fransız ko-

mutan Desperey’in eski nazırlardan da oluşan 36 kişilik bir tutuklama 

listesini Dahiliye Nazırı İzzet Bey’e vermesi 
81

 sonrası işler yine karış-

maya başlamıştı. Tevfik Paşa kabinesi, İngiliz ve Fransızların bu tutuk-

lamalar yapılmazsa kendilerinin tutuklama yapması tehlikesi karşı-

sında, Vahdettin’e gönderdikleri 27 Şubat tarihli bir mazbata ile özel 

kanunlarla bu tutuklamaların yapılmasını istemişti
82

.  

Bu süreçte kabinenin ilk istifası 1 Mart tarihli gazetelere yansı-

mıştı. İlk olarak; Vakit gazetesinin, kabine içinde birlikteliğin olmadı-

ğına kanıt gösterdiği Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa’nın istifası gelmişti.
83

 

Ali Rıza Paşa istifasını iki günden beri sağlık sorunlarından dolayı İs-

tanbul’da olmadığını söylemiş ve istifasını da buna dayandırmıştı.  

 

Kemal’in bunu red ettiğini de bilmekteyiz. (Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat 

Abbas Gürer, Cepheden Meclise Büyük Önder İle 24 Yıl, 5. Baskı, Gürer Yayınları, 

İstanbul, 2007s.189) 

80
 Tasvir-i Efkar gazetesi; daha 24 Şubat tarihli sayısında Fevzi Paşa’nın istifa ettiği 

haberini vermiş (Tasvir-i Efkar, 24 Şubat 1919 “Erkan-ı Harb Reisinin İstifası”) ancak 

bir gün sonra ise Fevzi Paşa’nın istifasını geri çektiğini ancak yakalandığı dizanteri 

hastalığı nedeniyle işinin başında olmadığını haber vermişti. Tasvir-i Efkar, 25 Şubat 

1919 “Erkan-ı Harbiye Reisinin İstifası” 

81
 Sina Akşin, a.g.e., s.174. 

82
 Sina Akşin, a.g.e., s.175. 

83
 Vakit, 1 Mart 1919 “Kabinenin İstifası”. 
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Ayrıca; İngilizler ve Fransızların ayrı ayrı İttihatçılardan tutuk-

lanma listesi vermesi baskısı altında Tevfik Paşa’nın mazbata sayesinde 

bulmak istediği destek, Vahdettin tarafından “bunun için özel kanuna 

gerek olmadığı” görüşü ile reddedilmişti
84

. Damat Ferit’in de Hürriyet 

ve İtilaf Fırkası üzerinden kendi adamlarından bir hükümet kurul-

ması baskısı ve İngilizlerin de bunu desteklemesi de eklenince artık 

işler içinden çıkılmaz hale gelmişti. Tevfik Paşa’nın 3 Mart’ta bu ko-

nuda bir irade-yi seniye isteyen tezkeresine de olumlu yanıt gelme-

yince hükümet düşmüş oldu. Nihayet Hürriyet ve İtilafçılardan olu-

şan Damat Ferit Kabinesi 4 Mart 1919 tarihinde kurulmuş oluyordu
85

.  

İşte bu süreçte Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklandığı bile iddia 

edilmişti. Yeni Gazete, 14 Mart tarihli sayısında “Mustafa Kemal Paşa” 

başlığıyla “Sabık Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, 

Vehip Paşa ile birlikte muhafızlıkta mevkuf bulunmaktadır”86
 cümleleriyle 

Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklandığı haberini vermişti. Ancak İleri 

gazetesi
87

 bazı çevrelerde yaptığı araştırma sonucunda “Mustafa Kemal 

Paşa tevkif edilmemiş ve ordumuzun pek değerli ricalinden olan müşarüniley-

hin mevkufiyeti ihtimali de müstemid bulunmuştur.”88
 Diyerek olayı yalan-

lamıştı.  

Mustafa Kemal Paşa bu zorlu süreçte eline ilk geçen fırsatta Ana-

dolu’ya geçmeye karar vermişti. Samsun’daki karışıklıklar da ona bu 

fırsatı verecektir. Önlerinde Mondros Ateşkesinin 7.maddesine da-

yandırılarak işgal edilmiş olan Musul örneği olan İstanbul Hükümeti, 

 

84
 Sina Akşin, a.g.e., s. 176. 

85
 Alemdar 4 Mart 1919 “Kabinenin İstifası”, Zaman 4 Mart 1919, “Son haberler: Da-

mat Ferit Paşa Kabinesi” Tasvir-i Efkar 5 Mart 1919 “Tebeddülat-ı Vükela- Damat 

Ferit Kabinesi” Vakit, 5 Mart 1919 “Damat Ferit Paşa Kabinesinin Teşkili”. 

86
 Yeni Gazete, 14 Mart 1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 

87
 Gazete 10 Şubat’ta “Ati” adıyla “Basına Kelepçe Vuruluyor” başlıklı bir haber pay-

laşmış ve bu nedenle Matbuat Müdürlüğü tarafından Takvim-i Vekayii’de 2 gün önce 

yayımlanmış Matbuat Kararnamesinin 3.maddesi gereği süresiz tatil edilmişti. Bu ne-

denle 11 Şubat’ta adını İleri olarak değiştirmiş ve bunu da bu sayısında duyurmuştu. 

88
 İleri, 15 Mart 1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 
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bu nedenle Samsun’da da aynı maddenin yürürlüğe sokulması düşün-

cesi nedeniyle bu konuda daha dikkatli bir tavır izlemeye kalkmıştı. 

Mustafa Kemal Paşa 14 Kasım 1918’de İstanbul’a geldikten sonra; 

birçok gazete ondan övgüyle bahsetmeye başlamıştı. Ancak; bazı Hür-

riyet İtilafçı gazeteler ise, sadece İttihatçılara olan düşmanlıkları nede-

niyle vatansever askerlere saldırıda bulunuyordu.  

Bunlardan birisi de Ali Sacit’in Hukuk_u Beşer gazetesinin 24 

Mart 1919 tarihli sayısında yayımlanan “Esbab-ı Mucibeli Sualler” baş-

lıklı yazıda Damat Ferit hükümetine seslenilerek, 1.Dünya Savaşı yıl-

larında ordu komutanlarına vagonlar dolusu altın ve gümüş para gön-

derildiğini yazmış hatta daha da ileri giderek genel olarak bu vatanse-

ver subaylara “büyük alçaklar, haydut başıları”89
denilmişti. Bir önceki sa-

hibi Mevlanzade Rıfat
90

 olan ve kısa bir süre önce de Ali Sacit’e devre-

dilen Hukuk-u Beşer gazetesindeki bu yazıda; Damat Ferit Paşa’ya 

seslenilerek maddeler halinde tavsiyelerde bulunulmuştu. Konu-

muzla ilgili olan kısmında; “Evrak-ı nakdiyenin (kağıt paranın) güya revaç 

bulmadığı (geçerli olmadığı) mahallerde ordu, hatta cihet-i mülkiye ihtiyacatı-

nın tesviyesi (sağlanması) bahanesiyle, Meskûkat Müdüriyeti tarafından mil-

yonlarca altın ve gümüş akçe darb edilerek (basılarak) bazen vagon vagon ordu 

 

89
 Hukuk-u Beşer, 24 Mart 1919 “Esbab-ı Mucibeli Sualler”. 

90
 Tarık Mümtaz Göztepe’nin “Kürt ihtilalcisi” olarak tanıttığı (Tarık Mümtaz Göz-

tepe, Osmanoğullarının Son Padişahı Vahidettin Gurbet Cehenneminde, Sebil Ya-

yınevi, 1978, İstanbul, s.149 ) ve Abdülhamit döneminde de sürekli sürgüne gönde-

rilen Mevlanzade, 1908 Meşrutiyet’in ilanı sonrası af ile serbest kalmış ve Hasan 

Fehmi ile birlikte Serbesti gazetesini çıkarmıştır. İttihat Terakki zamanında da sür-

güne gönderilmesi üzerine şiddetli bir İttihatçı karşıtı olan Mevlanzade Rıfat, 1918’de 

tekrar İstanbul’a gelir ve kurduğu Radikal Avam gazetesinin yayın organı olarak çı-

kardığı İnkılab-ı Beşer gazetesinde koyu İngiliz yanlısı bir tutum izlemiştir. Aynı par-

tinin yayın organı olarak daha sonra Hukuk-u Beşer gazetesini de çıkaran ve Kürt 

Teali Cemiyetine de üye olan Mevlanzade Rıf’at, Kürt politikacılar adına Osmanlı ile 

de görüşmeler yapmış, 1922 sonrası aynı düşüncelerle Vahdettin’i de San Remo’da 

ziyaret etmiştir. (Bknz. Murat Issı, “Hürriyet Aşığı Bir Osmanlı-Kürt Aydını Mevlan-

zade Rıf’at Bey” Toplumsal Tarih, S 196, Nisan 2010,) Birçok kaynakta Mustafa Ke-

mal Paşa’nın bu hukuku beşerdeki yazı nedeniyle Mevlanzade’ye dava açtığını söyle-

miştir. Oysa Mevlanzade, bu yazıdan kısa bir süre önce sahibi olduğu ve künyesinde 

de adı olduğu Hukuk-u Beşer gazetesini Ali Sacit Beye devretmişti. Nitekim bu dava-

lık yazının çıktığı Hukuk-u Beşer’in sayısında da sahibi olarak Ali Sacit görünmekte-

dir.  
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kumandanı denilen alî sefillere, daha doğrusu haydutbaşılara teslim edildi ve 

oralara sevk olundu. Bu milyonlarımız, har oldu harman savruldu. Nihayet 

hazine-yi millete on altı bin lira inayeten iade edildi. Niçin aranılmıyor” cüm-

leleriyle genel olarak ordu komutanlarına ağır hakaretlerde bulunul-

muştu. 

Maalesef buna yanıt veren kimse çıkmamış, iş yine Mustafa Kemal 

Paşa’ya düşmüştü. Yani bu saldırıya sadece Mustafa Kemal Paşa yanıt 

vermişti. Mustafa Kemal Paşa hemen bir gün sonra, önce Harbiye Ne-

zaretine bir dilekçe yazarak tüm komutanlar adına kendilerini savun-

muştu. Aynı dilekçesi daha sonra “Herkesi Kırmayalım” başlığıyla Alem-

dar
91

, “İbret Vesikaları; Red-i Müfteriyat” başlığı ile Zaman
92

, Yenigün, 

ve “Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nezaretine bir Müracaatı” başlığıyla 

Vakit
93

 gazetelerinde de yayımlanmıştı.  

İlk olarak Alemdar gazetesinde yayımlanan üzerinde durmak ge-

rekir. “Mülga Yıldırım Orduları grubu kumandanı fahri yaveri hazreti şehri-

yari Mirliva Mustafa Kemal” imzasını kullanan Mustafa Kemal Paşa bu 

sert dilekçesinde; bu yalan iftiraları atan kişilerin cezalandırılmasını da 

istemişti. “Hukuk-u Beşer Gazetesi'nin 14 Mart 33594 (1919) tarihli nüsha-

sında Damad Ferid Paşa kabinesine hitaben tevcih edilen ‘Esbab-ı Mucibeli 

Suallerden' (gerekçeli sorular) 3 numaralısında, 'evrak-ı nakdiyenin (kağıt pa-

ranın) güya revaç bulmadığı (geçerli olmadığı) mahallerde ordu, hatta cihet-i 

mülkiye ihtiyacatının tesviyesi (sağlanması) bahanesiyle, Meskûkat Müdüriyeti 

tarafından milyonlarca altın ve gümüş akçe darb edilerek (basılarak) bazen 

vagon vagon ordu kumandanı denilen alî sefillere, daha doğrusu haydutbaşı-

lara teslim edildi...' denilmektedir. 

 

91
 Alemdar, 25 Mart 1335-1919 “Herkesi Kırmayalım”. 

92
 Zaman, 25 Mart 1919 “İbret Vesikaları; Red-i Müfteriyat”. 

93
 Vakit, 25 Mart 1919 “Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nezaretine bir Müracaatı”. 

94
 Mustafa Kemal Paşa’nın birçok gazetede yayımlanmış bu dilekçesinde Hukuk-u Be-

şer gazetesinde yayımlanmış yazının tarihi yanlışlıkla “24 Mart” yerine “14 Mart” ola-

rak verilmiş ve birçok kaynakta aslı görülmeden “14 Mart” tarihi kullanılmıştır. Oysa 

doğrusu 24 Mart 1919 olacaktır. Hukuk-u Beşer, 24 Mart 1919 “Esbab-ı Mucibeli 

Sualler”. 
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Bu ifade ile ordu kumandanlarının sefil ve haydutbaşı ve dolayısıyla or-

duların haydut oldukları ilân edilmiş oluyor. Müdafaalarına hiçbir vakit lü-

zum görmeyeceğim bazı eşhas hakkında taarizatta bulunmak (taş atmak) ister-

ken, vatan ve millet için kemal-i safvet (tam bir saflık) ve masumiyetle ve her 

türlü mahrumiyet ve meşkukat (zorluk) içinde, vazife-yi namusunu bihakkın 

(hakkıyla) ifa eden Osmanlı ordularını haydut ve aynı mahrumiyet ve meşku-

kata maruz (zorluklar içindeki) ve yegane müttekası (dayanakları) namus ve 

haysiyetinden ibaret olan mezkur (söz konusu) ordular kumandanlarını sefil ve 

haydutbaşılıkla tavsif (niteleyip) ve teşhir etmek ne büyük bir ahlaksızlık ve ne 

sefil bir vicdansızlıktır.  

Osmanlı ordularını ve onların namuslu kumandanlarını bu suretle teşhir 

edebilmek kabiliyeti; ancak vatan ve milletin mahv ve izmihlalini arzu eden 

alçakta bulunabilir. Ben, Fevzi Paşa, Nihat Paşa, Yakup Şevki Paşa, İhsan 

Paşa, Cevat Paşa gibi namus ve istikametlerinden asla şüphe edilemeyecek olan 

ordu kumandanı arkadaşlarımın bu rezilane teşhire karşı ne diyeceklerini bile-

mem. Yalnız kendi nam ve hesabıma beyan ederim ki, benim Anafartalar’da, 

Kürdistan’da, Suriye’de, başlarında bulunmakla müfetehhir olduğum kahra-

man ordular haydutlardan değil necip Osmanlı milletinin namuskar evladın-

dan müteşekkil idi. O sefil müfteri, şunu da kati olarak bilmelidir ki; bende 

hiçbir vakitte vagon vagon altın teslim eden sefil ve haydutbaşılardan değilim. 

Binaaleyh harbi umumi içinde kumanda ettiğim Anafartalar Grubu, İkinci 

Ordu, Yedinci Ordu ve en nihayet Yıldırım Orduları Grubu ve şahsım adına 

bu namussuzca iftirayı red ve sahibini telin ederim. Müfteri-yi mergum (adı 

geçen) hakkında icap eden muamele-yi kanuniyenin Nezaret-i Celilelerince tat-

bik ve ifasının temin buyurulması müsterihimdir.”95 dedikten sonra da bu “sefil 

müfteri”nin Harbiye Nezareti tarafından cezalandırılmasını istemişti.96 

Alemdar gazetesi bu dilekçenin altına not olarak “Kendisi iyi bir as-

ker olduğu cihetle fırka efkarı ile hareket etmediğini kuvvaen zannettiğimiz 

Ordu kumandanı Mustafa Kemal Paşaya da şamil olan bu yanlışlığı Hukuku 

 

95
 Alemdar, 25 Mart 1335-1919 “Herkesi Kırmayalım”  

96
 Mustafa Kemal; Ali Sacit ile mahkemelik olmuş ve avukatından süre kazanmasını 

istediği bu dönemde Samsun’a çıkmış daha sonra da avukatından davanın düştüğünü 

öğrenmiştir.  
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Beşer refikimizin tashih etmelerine intizar ediyoruz” diyerek Mustafa Ke-

mal’in o dönem fırka ile yani İttihatçılık ile davranmadığını ifade etmiş 

oluyordu. 

Mustafa Kemal Paşa’nın bu dilekçesini Vakit gazetesi hem de fo-

toğrafı ile birlikte yayımlamıştı. Gazete 25 Mart günlü sayısında ilk say-

fasında altında “Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa” yazılı fotoğrafını 

da kullanmış ve “Hukuk-u Beşer gazetesi 24 Mart tarihli nüshasında ordu 

kumandanları hakkında tahkiramiz bazı neşriyatta bulunduğundan mülga yıl-

dırım ordular grubu kumandanı fahri yaver-i hazret-i şehriyari Mustafa Ke-

mal Paşa Harbiye Nezareti’ne atideki arıza ile müracaat etmiştir” 97
 denilmiş 

ve Mustafa Kemal Paşa’nın aynı dilekçesini yayımlamıştı
98

. 

Aynı dilekçeyi Zaman gazetesi de 25 Mart 1919 tarihinde “İbret 

Vesikaları; Red-i Müfteriyat” başlığı ile ve Mustafa Kemal Paşa’nın fotoğ-

rafı ile yayımlamış ve uzun bir de giriş yapmıştı.
99

 Fotoğrafın altına 

“Bazı Neşriyattan Dolayı Takibat-ı Kanuniye İcrasını İstirhamen, Harbiye Ne-

zareti’ne Müracaat Etmiş Olan Mülga Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı 

Mustafa Kemal” yazan Zaman gazetesinin editoryal yazısında ise “Alem-

i matbuatımız, biraz serbestiye nail olur olmaz İstanbul adeta gazeteye boğuldu. 

Bu herkes gibi bittabi bizi de memnun eder. En ehemmiyetsiz hiziplerin, zümre-

yi efkarın bile bilhassa payitahtımızda birer tercüman-ı hissiyata malik olmaları 

her halde hoşa gider. Ancak malik olduğumuz kısmi serbesti üzerine vücut bu-

lan bir iki varakpare var ki bunların işi gücü şu veya bu fikri müdafaa etmek, 

memlekete herhangi bir nokta-yı nazara göre müfid olmak değil, her akıllarına 

gelen zat veya zümrenin namus ile şeref ve haysiyeti ile oynamaktan ibarettir. 

Ne için bilmiyoruz, bildiğimiz bir şey varsa o da bu halin matbuatımız için 

cidden elim bir nakızaya tekmil ettiğidir. Bunu zannederiz ki kendileriyle ara-

mızda mühim bir büyük fikir ve nazar-ı ihtilafları olan diğer rüfekamız da 

takdir ederler. Herhangi bir ferdin veya zümrenin hataları, istenildiği kadar 

 

97
 Vakit, 25 Mart 1919 “Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nezaretine bir Müracaatı” 

EK.2 

98
 Vakit gazetesindeki dilekçede de yazının yayınlandığı Hukuk-u Beşer’in günü “14 

Mart” olarak yanlış verilmiştir.  

99
 Zaman, 25 Mart 1919 “İbret Vesikaları; Red-i Müfteriyat”. 
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şiddetli bir lisan ile tenkit ve teşhir edilebilir. Fakat her hangi bir vesileden 

istifade ederek birçok namuslu kimseleri töhmet altında bırakmak hiçbir suretle 

kabil-i tecviz olamaz. Bu gayrikabil tecviz hareketlerden son bir misal alelıtlak 

ordu kumandanlarımızı ‘haydutbaşı’ münzelesine indiren bazı neşriyattır. Biz 

arzumuz hilafında olarak daire-yi terbiye haricine çıkmaktan ihtirazen bu neş-

riyat hakkında fazla söz söylemekten istinkaf edeceğiz. Zaten Mustafa Kemal 

Paşa’nın Harbiye Nezaretine vuku bulan bir müracaat-ı tahririyesi meseleyi 

hem tavzih ve tenvir etmekte, hem de neşriyat-ı vakâya lazım gelen cevabı ver-

mekdedir.” Şeklinde dönemi çok net anlatan ve bu yazıya tepki veren 

bir giriş yapmış ve Mustafa Kemal Paşa’nın dilekçesini “Harbiye Neza-

reti-i Celilesine” başlığıyla ve altında da “Mülga Yıldırım Orduları Grubu 

Kumandanı Fahri Yaver-i Hazret-i Şehriyari Mirliva Mustafa Kemal” imza-

sıyla yayımlamıştı
100

. 

Görülüyor ki Mustafa Kemal Paşa arkadaşları adına bu dilekçeyi 

Harbiye Nazırlığına yazmış ve gazetelerde yayımlatmış ve tarihe mal 

olmuştu. Bu yazının yazıldığı Hukuk-u Beşer gazetesinin bir gün son-

raki sayısı yayımlanmamıştır. Gazete 2 Nisan sayısındaki ilk nüsha-

sında kendisine Matbuat müdürlüğünden gelen telgrafları yayımla-

mıştır. Gazete ilk olarak “Tatilimiz ve İntişarımız” başlığı altında Mat-

buat Müdüriyetinden gelen 25 Mart tarihli “Sadr-ı mesulu bulunduğu-

nuz Hukuk-u Beşer gazetesi bilamüddet tatil edilmiş olduğu beyan olunur efen-

dim”
101

 şeklindeki tezkereyi yayımlamıştı. Anlaşıldığına göre gazete 

Mustafa Kemal’in dilekçesi üzerine bir hafta süre ile kapatılmıştı
102

.  

 

100
 Zaman gazetesi Mustafa Kemal Paşa’nın dilekçesinde Hukuk-u Beşer gazetesindeki 

yazının tarihini doğru olarak “24 Mart” olarak vermiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın di-

ğer gazetelerdeki dilekçesinde Hukuk-u Beşer’in gününün “14 Mart “, Zaman’da ise 

“24 Mart” olarak gösterilmesi, bu hatanın Mustafa Kemal’in dilekçesinde olduğunu 

ve Vakit ile Alemdar’ın aynen yayımlayıp, Zaman’ın ise hatayı düzelttiğini göstermek-

tedir. 

101
 Hukuk-u Beşer, 2 Nisan 1919 “Tatilimiz ve İntişarımız” S 60. 

102
 Gazetenin yazıyı yayınladıkları 24 Mart tarihli gazetenin sayısı 57 idi. 25 Mart ta-

rihli gazete çıkmıştır ve sayısı 58 dir. 2 Nisan tarihli sayı ise 59 idi. Bu da gazetenin 26 

Mart tarihinden itibaren bir hafta süreyle tatil edildiğini ve2 Nisan tarihinde yeniden 

çıktığını göstermektedir.  



460 MEHMET EMİN ELMACI  

 

 

Bu konu ile ilgili yazılmış genel yazılarda “Mustafa Kemal’in bu di-

lekçesinin dikkate alınmadığı” şeklinde yanlış bilgiler vardır. Görüldüğü 

üzere Mustafa Kemal Paşa’nın bu sert dilekçesi dikkate alınmış ve ga-

zete bir hafta tatil edilmiştir. Bu da Mustafa Kemal Paşa’nın o günler-

deki gücünü göstermesi açısından önemlidir. 

Hukuk-u Beşer bu tatil olayını “şahsi hiçbir türlü emel ve maksad-ı 

mevaaniyle değil bazı gayrişahsi ve umumi icabat-ı düşünceleriyle neşr ve izah 

etmek istiyoruz.” şeklinde açıklarken, “Yalnız bir (hak) vardır ki; adem-i te-

vessülü bir (teadi-yi alelnefs) olur. Tatilimize badi olanlardan zarar ve ziyanı-

mızı arayacağız ve istihsale çalışacağız, hatta uğraşacağız”103
 diyerek de ta-

tilin nedeni olan Mustafa Kemal Paşa’ya da isim vermeden dava aça-

caklarını belirtmişlerdi. Hukuk-u Beşer gazetesi Şubat 1919’un Şubat 

ayının ortalarına kadar Mevlanzade Rıfat’a ait idi. Ancak kısa bir süre 

sonra gazete Ali Sacit Bey’in olmuştur ve Mustafa Kemal’in tepki ver-

diği bu yazı da Ali Sacit’in sorumluluğundaydı. Nitekim 27 Mart tarihli 

Yenigün gazetesi “Ali Sacit Bey Divan-ı Harbde” başlıklı haberinde Ali 

Sacit Bey’in bu olaydan dolayı Divan-ı Harbe verildiğini duyur-

muştu
104

.  

Ayrıca gazete; üstte de görüldüğü üzere 58.sayısı olan 26 Mart ta-

rihli sayısından sonra yayımlanmamış ve 59.Sayısı ise, ancak 2 Nisan 

1919 tarihinde çıkmıştı. Yani bu konuda birçok eserde belirtildiğinin 

aksine, hem gazete bir süre kapatılarak cezalandırılmış hem de Mus-

tafa Kemal Paşa’nın dilekçesi Harbiye Nezareti tarafından dikkate alı-

narak, ordu kumandanlarını tahkir eden makalenin yazarı Ali Sacit 

Bey Divan-ı Harbe verilmişti. Bu da Mustafa Kemal Paşa’nın o gün-

lerdeki gücünü göstermesi açısından önemlidir. 

1 Nisan 1919 tarihli İleri gazetesi bu kez Mustafa Kemal Paşa’nın 

hasta olduğu ile ilgili bir haber paylaşmıştı okuyucularına. “Mustafa 

Kemal Paşa” başlığı ile ilk sayfasındaki haberinde “Bir haftadan beri hasta 

 

103
 Hukuk-u Beşer, 2 Nisan 1919 “Tatilimiz ve İntişarımız”. 

104
 Yenigün, 27 Mart 1919-1335, “Ali Sacit Bey Divan-ı Harbde”. 
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olduğu haber alınan Mülga yıldırım Ordular Kumandanı Fahri Yaver-i Haz-

ret- Şehriyari Mustafa Kemal Paşa’nın iki gün evvel kulağına icra edilen ame-

liyatın muvaffakiyetle neticelendiği haber alınmıştır. Müşarünileyhin on on beş 

güne kadar tamamen iade-yi afiyet eyleyeceği etıbbası tarafından beyan edil-

miştir.”105
 Şeklinde yansıtmıştı. Bu haberden de Mustafa Kemal 

Paşa’nın Mart ayının son haftası bir kulak rahatsızlığı geçirdiğini ve 

ameliyat olmak zorunda kaldığını öğrenmekteyiz.  

Mustafa Kemal Paşa Ve Samsun’a Çıkış Süreci 

Bu süreçte yine İleri gazetesinde Mustafa Kemal Paşa’nın Dâhiliye 

(İçişleri) Nazırı Mehmet Ali Paşa ile görüştüğünü öğreniyoruz. Gazete 

haberi “Mülakat” başlığında küçük olarak “Adliye Nazırı Sıdkı Bey ve 

Mustafa Kemal Paşa dün Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’i ziyaretle 

bir müddet mülakat eylemişlerdir”
106

 şeklinde vermişti.  

5 Mayıs’ta Mustafa Kemal Paşa’nın adı resmi yayın olan Takvim-i 

Vekayi’de geçmiştir. “Tevcihat” başlığı ile verilen irade-yi seniyede 

“Mülga Yıldırım Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu 

Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayin edilmiştir. İşbu irade-yi seniyenin ic-

rasına Harbiye Nazırı memurdur. 29 Recep 1337- 20 Nisan 1335- Sad-

razam Damat Ferit- Harbiye Nazırı Şakir”
107

 denilerek Mustafa Ke-

mal’in Samsun’a gidişinin resmi ayağı da tamamlanmış oluyordu. Bu 

atama kararı aynı cümlelerle bir gün sonraki Vakit gazetesinde “Mus-

tafa Kemal Paşa” başlığı altında”
108

 İkdam gazetesi “Takvim-i Ve-

kayi’den, Mustafa Kemal Paşa”
109

 başlığıyla Tasvir-i Efkar gazetesinde 

“Mustafa Kemal Paşa”
110

 başlığı ile ve aynı içerikle yayımlanmıştı.  

Mayıs ayında en önemli olay İzmir’in işgali olacaktır. Bu zor nok-

tada Damat Ferit 15 Mayıs’ta Sadaretten istifasını verir ve aynı gün 

 

105
 İleri,1 Nisan 1335-1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 

106
 İleri, 14 Nisan 1919 “Mülakat”. 

107
 Takvim-i Vekayi 5 Mayıs 1919. “Tevcihat”. 

108
 Vakit, 6 Mayıs 1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 

109
 İkdam, 6 Mayıs 1919 “Takvim-i Vekayi’den, Mustafa Kemal Paşa”. 

110
 Tasvir-i Efkar, 6 Mayıs 1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 
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yeni hükümeti kurma görevini alır
111

. Neredeyse tüm gazeteler ise, iş-

galden bir gün sonra İzmir’in işgalini haberleştirmişlerdi. Haberleştir-

dikleri gün olan 16 Mayıs 1919 ise konumuz açısından daha önemli 

bir güne denk gelmektedir. Mustafa Kemal Paşa da aynı gün Sam-

sun’a gitmek için yola çıkmıştır.  

Gidiş haberi olmasa da Zaman gazetesi 16 Mayıs günlü sayısında 

Mustafa Kemal’in görevini hem de fotoğraflı olarak yayımlamıştı. Za-

man; ilk sayfasında “Şark Kıtaatı Müfettişliği” başlığı ile verdiği haberde 

“Mülga Yıldırım Orduları Grubu kumandanı Mustafa Kemal Paşa Şark Kı-

taatı Müfettişliğine Tayin edilmiştir”112
 diyerek atama kararını verdikten 

sonra; “Mustafa Kemal Paşa, Harp seneleri zarfında muhtelif cephe-yi harp-

lerde fevkalade yararlıklarda bulunmuş, muktedir erkan-ı askeriyemizdendir. 

Yeni vazife-yi memuriyetini ifa için birkaç güne kadar (Erzurum)a azimet ede-

cek olan paşa-yı müşarünileyhe muvaffakiyetler temenni ederiz” cümleleriyle 

de okuyucularına Mustafa Kemal Paşa’yı bir kez daha tanıtmıştı. Sam-

sun yerine Erzurum diyen Zaman gazetesi, Mustafa Kemal Paşa’nın 

fotoğrafının altına da “Şark Kıtaatı Müfettişliğine Tayin Edilen Mustafa 

Kemal Paşa” yazmıştı. 

Hürriyet ve İtilaf yanlısı Alemdar gazetesi de 17 Mayıs sayısında 

bir gün sonra bile olsa Mustafa Kemal Paşa’nın yola çıkışını aynı şe-

kilde fotoğraflı olarak gören gazetelerden idi. “Şark Kıtaaatı Müfettiş-

liği” başlığı ile küçük boy bir fotoğrafı ve altında da “Şark Kıtaaatı Mü-

fettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal Paşa” cümlesiyle Mustafa Kemal’i 

sayfalarına yansıtan Alemdar “Mustafa Kemal Paşa ve 3.Ordu Kolordu 

Kumandanı Miralay Refet Bey maiyetleri ile Bandırma vapuruna rakıben dün 

saat dörtte Samsuna müteveccihen hareket etmişlerdir”113
 diyerek de yola çı-

kışı haberleştirmişti. Memleket gazetesi de 17 Mayıs tarihli sayısında 

 

111
 İstiklal, 17 Mayıs 1919 “Kabinenin İstifası” Utkan Kocatürk, Atatürk Ve Türk Dev-

rimi Kronolojisi,1918 – 1938, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 

1973.s. 28. 

112
 Zaman, 16 Mayıs 1335-1919 “Şark Kıtaatı Müfettişliği”. 

113
 Alemdar, 17 Mayıs 1335-1919 “Şark Kıtaaatı Müfettişliği” (17 Şaban 1337). 
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“Mustafa Kemal Paşa” başlığıyla “Şark Kıtaatı Müfettişliğine tayin buyurul-

muş olan Mustafa Kemal Paşa, maiyetinde Erkan-ı Harp Binbaşısı Hüsrev 

Bey vesair bazı zevat bulunduğu halde dün öğleden sonra Bandırma vapu-

ruyla Samsun’a hareket etmiştir”114
 diyerek küçük de olsa gidişi haberleş-

tirmişti. 

Alemdar yine 17 Mayıs tarihli aynı sayısında “Selamlık” başlığında 

Mustafa Kemal Paşa’nın yola çıkmadan önce Yıldız’da Hamidiye Ca-

miinde Vahdettin ile olan son görüşmesini de vermiş ve Vahdettin’in 

“Bahriye Nazırı Avni, Erkanı Harbiye Reisi Cevat Paşa, 9.Kolordu Müfettiş-

i Umumiliğine tayin buyurulan Mustafa Kemal Paşa”
115

 yı huzura kabul 

ettiğini haberleştirmişti. İstiklal gazetesi
116

, Vakit gazetesi
117

 ve Mem-

leket gazetesi
118

de aynı selamlık haberini aynı cümlelerle vermişlerdi. 

Mustafa Kemal Paşa’nın azl edildiği ile ilgili en erken haber Vakit 

gazetesinde yayımlanmıştı. Gazete daha 11 Haziran 1919’da “Mustafa 

Kemal Paşa’nın Azli” başlıklı haberinde “Şark Orduları müfettişliğine tayin 

edilmiş olan Mustafa Kemal Paşa’nın memuriyetten azl edilmiş olduğu haber 

alınmıştır”119
 diyerek daha bu tarihte bir şeyler olduğunu ortaya koy-

maktaydı.  

Tasvir-i Efkar da, bir gün sonraki sayısında yani 12 Haziran’da 

Vakit’in bu haberini “Mustafa Kemal Paşa Hakkında” başlıklı bir yazı ile 

alıntılamış ve “Şark Orduları müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın azl edildi-

ğini yazmışsa da Harbiye Nezaretinde icra ettiğimiz tahkikata nazaran bu hu-

susta henüz bir karar ittihaz edilmemiştir ”120
 diyerek azli Harbiye Nezareti 

üzerinden yalanlamıştı. Nitekim 14 Haziran tarihli Zaman gazetesi de 

“Mustafa Kemal Paşa’nın Avdeti (Dönüşü)” başlıklı haberinde “Azl edildiği 

 

114
 Memleket, 17 Mayıs 1919 “ Mustafa Kemal Paşa” Aynı gazete aynı sayısında Rauf 

Bey’in askerlikten istifa haberi de bulunmaktaydı. Memleket, 17 Mayıs 1919 “ Rauf 

Bey’in İstifası”. 

115
 Alemdar, 17 Mayıs 1335-1919“Selamlık” (17 Şaban 1337). 

116
 İstiklal, 17 Mayıs 1335-1919 “Selamlık Resm-i Alisi”. 

117
 Vakit, 17 Mayıs 1335-1919 “Selamlık”. 

118
 Memleket, 17 Mayıs 1335-1919 “Selamlık Resm-i Alisi”. 

119
 Vakit, 11 Haziran 1919 “Mustafa Kemal Paşa’nın Azli”. 

120
 Tasvir-i Efkar, 12 Haziran 1919 “Mustafa Kemal Paşa Hakkında”. 
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yazılan Şark Orduları Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın azl edilmiş olmayıp, 

Harbiye Nezareti’nce İstanbul’a avdet etmesi bildirilmiştir.”121
 demişti. Bu gö-

revden alma ile ilgili bir haberi de 14 Haziran tarihli sayısında Vakit 

yapmış ve Harbiye Müsteşarı Fevzi Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’nın 

azli ile ilgili soruya “Malumatım yoktur. Mamafih İstanbul’a geliyor”
122

 

yanıtını vererek gerçeği itiraf etmişti.  

Aslında Mustafa Kemal Paşa’nın durumu 23 Haziran 1919 tari-

hinde Meclis-i Vükelâ’da görüşülmüş ve hakkındaki şikayetler konu-

sunda dinlenilmesi için İstanbul’a gelmesi Harbiye Nezareti’nce ken-

disine tebliğ edilmişti
123

. Ancak o bunu kabul etmemiş ve Anadolu hal-

kını hükümete karşı kışkırtma gibi nedenlerden dolayı görevinden 

alınmıştı. Yerine daha önce Bahriye Nazırı olan Hurşid Paşa’nın tayini 

için gerekli olan işlemlerin yapılması için Harbiye Nezareti, “Mustafa 

Kemal Paşa’nın hiçbir sıfat-ı resmiyesi kalmadığından emirlerinin resmi geçer-

liliğinin bulunmadığının bütün vilayetlere tebliği hususunda” da Dahiliye 

Nezareti görevlendirilmişti
124

. 

Durumun karışık olmasının nedeni ise; önceki Dahiliye Nazırı Ali 

Kemal’in vilayetlere gönderdiği “Mustafa Kemal Paşa’nın büyük bir asker 

olmakla beraber zamanın siyasetine ayak uyduramadığını ve İngiliz mümessil-

i fevkaladesinin de ısrarı ile azledildiği” şeklindeki gizli tamime rağmen 

İstanbul’a getirilmesinin Harbiye Nezareti’ne ait olmasıydı. Ayrıca 

Hükümetin aldığı bu azil kararının Harbiye Nazırı’nın imzalayıp Ba-

bıâli’ye göndermesi ve Sadaretçe de bu kararın onaylanması gerekme-

sine rağmen Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa’nın bu onayı gönder-

memesi de resmî olarak Mustafa Kemal Paşa’nın azlini gerçekleştirt-

memişti
125

.  

 

121
 Zaman, 14 Haziran 1919 “Mustafa Kemal Paşa’nın Avdeti”. 

122
 Vakit, 14 Haziran 1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 

123
 Osman Akandere, “Damat Ferit Paşa’nın IV. Hükümeti Döneminde Kuvâ-yı Mil-

liye İleri Gelenleri Hakkında Verilen İdam Kararları” Ankara Üniversitesi Türk İn-

kılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 43, Bahar 2009, s.27. 

124
 Osman Akandere, a.g.m, s. 28. 

125
 Osman Akandere, a.g.m., s. 29. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa’nın bu kararı 

Dahiliye Nazırı Ali Kemal ile tartışmasına yol açacak ve sonuçta hem Şevket Turgut 
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İlginç olan ise bu günlerde Zaman gazetesinde; daha 28 Haziran 

tarihinde 23 Temmuz’da toplanılacak Erzurum Kongresinin haberi-

nin verilmesi olacaktı. Zaman “Erzurum’da Milli Kongre” başlığında 

“Erzurum’un Müdafa-yı Hukuk için vilayetin muhtelif beldelerinden ihtiram 

edilen murahhısların iştirakiyle bir milli kongre teşkil edildiği haber alınmıştır” 

cümleleriyle kongrenin duyurulması gerçekleşecekti. Zaman gazetesi 

daha sonra da kongreden birkaç gün önce de duyurusunu yapmıştı. 

Gazete, Fransızca İstanbul gazetesinden alıntılayarak, 19 Temmuz 

günlü sayısında “Erzurum’da Kongre” başlıklı bir haber yapmış ve “İyd-

i Milliye126 müsadif 23 Temmuzda Erzurum’da bütün Anadolu Vilayetleri mu-

rahhıslarının iştiraki ile bir kongre akd edileceği bildirilmektedir”127
 denilerek 

Erzurum Kongresinin toplanacağı bildirildiği gibi, “Sivas’da da diğer 

bir içtima vuku bulacaktır” cümlesiyle de Sivas Kongresi de kamuoyuna 

haber verilmişti. 

Bu süreçte Alemdar gazetesi de 30 Haziran 1919 tarihli sayısında 

Mustafa Kemal’in azil edileceğini haberleştirmişti. Gazete “Müstahbe-

rat-ı Hususiye” kısmında “Mustafa Kemal Paşa” başlığını kullanmış ve 

“Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın azlini mübeyyin iradeyi 

Harbiye Nezareti şimdiye kadar kendisine tebliğ etmemişti. Bu defa bulunduğu 

yerden mahall-i ahire naklini mübeyyin irade kendisine tebliğ edilecektir”128
 

diyerek başka bir yere tayin edileceği haberini vermişti.  

Nitekim; Tasvir-i Efkar gazetesi de 1 Temmuz tarihli sayısında 

“Mustafa Kemal Paşa’nın Vaziyeti” başlığı ile Monitor Oriental’den alın-

tılayarak, Hükümetin Mustafa Kemal Paşa’yı telgrafla Dersaaadet’e 

çağırdığı haberini vermiş ve “müşarünileyhin cevab-ı muvaffakat verdiğini 

 

Paşa hem de Ali Kemal Bey istifa edecekti. Vakit, 27 Haziran 1919, “Dahiliye ve Har-

biye Nazırlarının İstifası” Gazete bir haftadan beri bir hükümet krizi olduğunu ifade 

etmiş ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası temsilcisi Ali Kemal’in istifası sonrası fırka gazeteye 

demeç vererek hükümetle ilgisinin kalmadığını ilan etmişti. Vakit, 27 Haziran 1919, 

“Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Beyannamesi”. 

126
 1908’de ll. Meşrutiyet’in ilan edildiği 23 Temmuz günü uzun yıllar iyd-i milli (milli 

bayram) olarak kutlanmıştır.  

127
 Zaman, 19 Temmuz 1919, “ Erzurum’da Kongre”. 

128
 Alemdar, 30 Haziran 1335-1919 “Müstahberat-I Hususiye- Mustafa Kemal Paşa”. 
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yazıyor.(?) 129 Cemal Paşa’nın evvelki gün Dersadaet’e muvasalat ederek, Har-

biye Nazır-ı cedidi Ferit Paşa ile uzun bir mülakat icra ettiğini” eklemişti. 

Yine Monitor Oriental’den alıntılanan haberde Dahiliye Nazırı Vekili 

Edhem Bey’in başka bir gazeteye verdiği ilginç demeç yansıtılmış ve 

“Mustafa Kemal Paşa’nın hükümete karşı isyan etmiş olmayıp, Dersaadet’e 

müteveccihen yola çıktığını ve Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa’nın 

da Konya’dan şehrimize geldiğini” 130
 söylediğini yazmıştı. 

Sonunda yeni Harbiye Nazırı olan Ali Ferit Paşa
131

 da vakit geçir-

meden harekete geçmiş ve 5 Temmuz 1919 tarihinde Mustafa Kemal 

Paşa'yı Padişah adına İstanbul’a çağırmıştı
132

.  

Durum iyiden iyiye farklı bir boyuta gitmeye başlamıştı. Demeçler 

devam etmekteydi. İstiklal gazetesi 6 Temmuz tarihli sayısında “Dâhi-

liye Nazır Vekili Ethem Beyle Mülakat” başlıklı haberinde yapılan görüş-

meyi verirken kullandığı alt başlıklardan biri de “Mustafa Kemal Paşa 

Avdet Edecek” idi. Gazetenin sorduğu “Mustafa Kemal Paşa Avdet Edecek 

mi?” sorusuna Ethem Bey
133

; “Mustafa Kemal Paşa’nın avdet edeceğini 

neden istifar ile karşılıyorsunuz. Müşarünileyh, isyan etmemişti ki şimdi hükü-

metin davetine icabı garip görülsün. Evvelce kendisine azl keyfiyeti edilmemişti. 

Avdetindeki tehir bundan mütevellid olsa gerekir”134
 diyerek basına onun 

isyan etmediğini ama azledildiği için dönüşünün normal olduğunu 

belirtmiş ve dönüşün gecikmesini de daha önce azil kararının kendi-

sine bildirilmemiş olmasından kaynaklandığını eklemişti
135

.  

 

129
 Gazete burada (?) soru işaretini kendisi koymuştur. 

130
 Tasvir-i Efkar 1 Temmuz 1919 “Mustafa Kemal Paşa’nın Vaziyeti”. 

131
 Mustafa Kemal Paşa hakkındaki azil kararından haberi olmadığı için Dahiliye Na-

zırı Ali Kemal ile tartışması sonrası istifa eden Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa’nın 

yerine, o sırada Paris’te olan Damat Ferit yerine vekalet eden Şeyhülislam Mustafa 

Sabri Efendi, Mustafa Kemal Paşa’yı azletmeyi kabul eden eski nazırlardan Ali Ferit 

Paşa’yı Harbiye Nazırı olarak atamıştı. Osman Akandere, a.g.m, s. 28. 

132
 Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 28. 

133
 Mustafa Kemal Paşa’nın azli konusunda Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ile tar-

tışan Ali Kemal’in Dahiliye Nazırlığından istifası sonrası yerine önce Adliye Nazırı 

Vasfi Hoca daha sonra ise Ticaret Nazırı Ethem Bey vekaleten atanmıştı. 

134
 İstiklal, 6 Temmuz 1919 “Dahiliye Nazır Vekili Ethem Beyle Mülakat”. 

135
 Ethem Bey son cümlelerinde hakkında esassız rivayetler olan Cemal Paşa’nın da 

İstanbul’a geldiğini eklemişti. 
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Bir gün sonra Vakit gazetesinde “Cemal ve Mustafa Kemal Paşa-

lar” başlıklı ikinci sayfanın en altında kısa bir haberde verilen “Mer-

sinli Cemal Paşa’nın İstanbul’a geldiği ve Mustafa Kemal Paşa’nın da 

geleceği hakkında Dahiliye Nazır Vekili Edhem Bey tarafından ‘İstik-

lal’ refikimize vuku bulan beyanat teyid etmemiştir”
136

 şeklinde ha-

berle de bir gün önceki İstiklal gazetesine Hariciye Nazırı Vekili Ed-

hem Bey’in verdiği demeçteki Mustafa Kemal Paşa’nın geri döneceği 

ile ilgili bilgi yalanlanmıştı
137

.  

Birkaç gün sonra ise; Harbiye Nezareti müsteşarı Fevzi Paşa da
138

, 

Vakit gazetesine verdiği demeçte “..bu zevat hakkında Nezaretce bir mua-

mele-i resmiye cereyan eylemediğini”139
 belirtmiş ve Mersinli Cemal 

Paşa’nın izinli olarak İstanbul’da bulunduğunu, yakında Ankara’daki 

görevine döneceğini, Mustafa Kemal Paşa’ya da İstanbul’a gelmesi için 

emir verildiğini ve bu emrin Erzurum’a tebliğ edildiğini söylemişti. 

Ahmet Fevzi Paşa ayrıca ayrıntı da vererek Mustafa Kemal Paşa’nın 

Azerbaycan ve İran, Batum yoluyla İstanbul’a geleceğini de eklemişti. 

Mustafa Kemal Paşa’nın oyalamalarının basında takip edildiği zaman 

görüntüsü bu şekilde idi. Dönmesinin bir türlü gerçekleşmemesi ve 

nihayet görevden alınacağı duyumu 7-8 Temmuz 1919 gecesi asker-

likten istifasını getirecektir. İstifa haberi de birkaç gün sonra basında 

yer alacaktır.  

 

136
 Vakit, 7 Temmuz 1919 “Cemal ve Mustafa Kemal Paşalar”. 

137
 Mustafa Kemal Paşa; bazı komutanların izinli olarak İstanbul’a gelmesi üzerine 7 

Temmuz günü, bütün ordu ve kolordulara yayınladığı bildiride “Müfettiş ve kuman-

danlar herhangi bir sebeple, kumandadan iskat edildikleri takdirde kendilerinin ye-

rine geçecek zevat tevhid- i mesai olunabilecek evsafa malik bulunursa kumandayı 

tevdi ve fakat mıntıka-yı nüfuzlarında kalarak milli vazifelerini yapmaya devam ede-

ceklerdir” demiştir. Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 48. 

138
 Harbiye Nezareti müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa (Big) . Mustafa Fevzi Çakmak ile 

karıştırılmamalıdır. 

139
 Vakit, 9 Temmuz 1919 “Cemal ve Mustafa Kemal Paşalar” Ahmet Fevzi Paşa’nın 

bu açıklamasına rağmen bir gün önce Mustafa Kemal Paşa Saray'la telgraf görüşmesi 

yapmış ve kendisine "resmi memuriyetine son verildiği" bildirilmişti. Utkan Kocatürk, 

a.g.e., s. 48. 
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Ahmet Emin Yalman’ın Vakit gazetesi Mustafa Kemal Paşa ile il-

gili haberleri bu süreçte en fazla yer veren gazete idi. Nitekim 12 Tem-

muz günlü sayısında baş sayfada “Mustafa Kemal Paşa” başlıklı ve fo-

toğrafının da olduğu bir haber bulunmaktaydı. Fotoğrafın altına “As-

kerlikten İstifa Eden Mustafa Kemal Paşa” yazısını yazan Vakit; Moniteur 

Oriental’den
140

 alıntılayarak “Şark Orduları Müfettişi Mustafa Kemal 

Paşa ahiren askerlikten istifa etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, istifanamesinde 

aşıkı olduğu silk-i askeriyeden istifasının kabulünü rica ve bakıyye-yi ömrünü 

(ömrünün geri kalanını) geçirmek üzere Anadolu’nun uzak bir köşesinde ika-

met edeceğini beyan etmiştir. Dünkü Monitör’ün neşriyatına göre Meclis-i Vü-

kela Çarşanba günü (9 Temmuz) Mustafa Kemal Paşa’nın istifasını kabul 

etmiştir.” Dedikten sonra “Mustafa Kemal Paşa’nın istifası ile Ordu mühim 

bir uzvunu kaybetmiş oluyor. Malum olduğu üzere Mustafa Kemal Paşa, harp 

içinde bihakkın Anafartalar Kahramanı unvanını kazanmıştır”141
 diyerek 

hem onun istifasını hem de “Anafartalar Kahramanı” unvanını bir kez 

daha tarihe geçirmiş oluyordu.
142

  

Zaman gazetesi de aynı “Monitor Oriental”in istifa haberini aynı 

günde (12 Temmuz) “Resmi menbaadan haber aldığımıza göre Mustafa Ke-

mal Paşa Harbiye Nazırı Ferit Paşa’ya bir mektup göndererek hükümetin ken-

disine karşı gösterdiği muamele ve meslekten dolayı beyan-ı şikayet hizmet-i as-

keriyeden istifa ettiğini ilave ve emrar-ı hayat için Anadolu’nun uzak bir şeh-

rine çekilmesi hususunda müsaade verilmesini rica etmiştir. Mektup evvelki 

günkü Meclis-i Vükelada tezkir edilmiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın istifası 

kabul edilmiştir.”143
 Şeklinde vermişti. 

 

140
 İstanbul’da çıkan Fransızca Gazete. 

141
 Vakit, 12 Temmuz 1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 

142
 Vakit aynı günlü sayısında ise “Dahiliye Nezaretinin Bir Tamimi” başlıklı habe-

rinde “Monitor Oriental” gazetesinden alıntı yaparak “Dahiliye Nezaretinden bütün 

vilayetlere ‘Müdafaa-yı Milliye’ tabir edilen çetelerin dağıtılmasını istemiştir” haberini 

geçmişti. Vakit, 12 Temmuz 1919 “Dahiliye Nezaretinin Bir Tamimi”.  

143
 Zaman, 12 Temmuz 1919 “Mustafa Kemal Paşa” Vakit ve Zaman, bu aynı gündeki 

istifa haberlerini Moniteur Oriental gazetesine dayandırmışlardır. Belgelerde böyle 

bir istifa mektubundan söz edilmemektedir.  



 YENİ BULGULAR IŞIĞINDA MUSTAFA KEMAL 

PAŞA’NIN SAMSUN’A ÇIKIŞI ÖNCESİ KAMUOYUNDA 

TANINMASI KONUSU (1918-1919) 

469 

 

 

Hükümetin aldığı 8 Temmuz 1919 tarihli görevden alınma kararı 

Takvim-i Vekayi’nin 13 Temmuz sayısında Vahdettin’in irade-yi seni-

yesi olarak yayımlanmıştı. Buna göre “Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa 

Kemal Paşa’nın memuriyetine hitam verilmiştir. İşbu irade-yi seniyenin icra-

sına Harbiye Nazırı memurdur. 9 Şevval 1337-8 Temmuz 1335. Harbiye Na-

zırı Ferit- Sadrazam Vekili Mustafa Sabri”144
 Vakit gazetesi de 14 Tem-

muz 1919 tarihinde Takvim-i Vekayi’de yayımlanmış kararın haberini 

yapmıştı. “Dünkü Takvim-i Vekayi’de okunduğuna göre Üçüncü Ordu mü-

fettişi Mustafa Kemal Paşa’nın memuriyetine hitam verilmiştir”
145

 cümlele-

riyle Mustafa Kemal Paşa’nın görevinden alındığını haberleştirmişti.” 

Mustafa Kemal Paşa’nın tanınması artık üst seviyelere gelmişti an-

cak bu sırada görevinden azl edilme çabaları da Mustafa Kemal Paşa’yı 

o çok sevdiği mesleğinden ayrılma noktasına getirecekti. Bundan 

sonra iş daha farklı boyuta girecek ve yeni bir devlete, yeni bir rejime 

ve aydınlanma süreciyle birlikte devrimlere kadar gidecekti.  

SONUÇ 

Basında 1911 yılından beri bir şekilde adı ve fotoğrafı geçmeye 

başlayan Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geldiği 13 Kasım 1918 tari-

hinden itibaren kamuoyunda önemli bir yer edinemeye başlamıştı. 

1918 Kasımında gazetelerde adı yer almaktaydı ve en önemlisi da artık 

hakkında genel veya özel her türlü ithamlara çok sert ve net yanıtlar 

da vermeye başlamıştı. Ancak 1919 hem ülke hem de onun adına kaos 

yaratacak bir sürece girmişti. Padişah ile görüşebilen, Sadrazam ile gö-

rüş alışverişlerinde bulunan, gazetelerde adı fotoğrafıyla birlikte veril-

diği bir dönemdi bu süreç. Artık tanınmaktaydı. 19 Mayıs 1919’da 

Samsun’a çıktığı dönemde birçok kişinin umudu olmaya başlayacaktı.  

Ancak bu süreç İstanbul’un yanlış hamleleriyle daha gergin bir 

ortama girecek Mustafa Kemal Paşa; “asi” noktasına getirilmeye çalı-

şılacaktı. Onun tanınma noktasında üst seviyeye geldiği bu noktada 

özellikle askerlikten istifası sonrası; İtilaf ve hükümetin adamlarıyla 

 

144
 Takvim-i Vekayi, 13 Temmuz 1335-1919. 

145
 Vakit, 14 Temmuz 1919 “Mustafa Kemal Paşa”. 
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oluşmuş olan sansür de en üs noktaya gelecek ve Ağustos ve Eylül ay-

larında ülke için önemli gelişmelere rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın 

adı sadece olumsuz azledilme haberleriyle kamuoyuna yansıyacaktı. 

Amasya ve Erzurum’da vatanın kurtuluşu adına atılan adımlar ve özel-

likle ülkenin her tarafından çağrılan vatanseverlerle oluşan ve “milli” 

olarak toplanan Sivas Kongresi bile basına konu olmayacaktı.  

Bu süreç; Damat Ferit Paşa’nın Eylül sonundaki istifası sonrasında 

ancak gazetelere yansıyacak ve Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 

hakkında olumlu yazılmaya başlayacaktı. Ve bundan sonra O, tanın-

mış bir kişi olarak daha da tanınacağı İstiklal Savaşı’nı verecek ve yeni 

temele dayanan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurup devrimlerle de büyük 

bir zihniyet değişimiyle tarihe mal olacaktır. 
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